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Förmågan att hantera stress beror delvis på i vilken utsträckning 
individen upplever sig ha förmåga att hantera kraven i 
omgivningen. Syftet med föreliggande studie var dels att 
undersöka samband och skillnader mellan Typ A-beteende och 
Känsla av sammanhang (KASAM), dels att undersöka sambanden 
mellan JAS-skalans faktorer och KASAM-skalans komponenter. 
En enkätundersökning genomfördes där 72 yrkesverksamma 
individer i åldrarna 24-63 deltog. Mätinstrumenten bestod av 
Jenkins Activity Survey (JAS) och Antonovskys KASAM-skala. 
Resultatet uppvisade ett starkt samband mellan Typ A-beteende 
och KASAM, dvs. individer med hög typ A-inriktning upplevde 
mer stress än individer med låg typ A-inriktning, vilket kan bero på 
huruvida tillvaron uppfattades som begriplig, hanterbar och 
meningsfull. Ett starkt samband mellan faktorerna och 
komponenter erhölls, liksom signifikanta skillnader mellan grad av 
Typ A-beteende (låg, medel, hög) och KASAM. Typ A-
individernas prestationsbaserade livsstil utgör en riskfaktor för 
utvecklandet av stressrelaterade sjukdomar. 
 

 
Sedan 1960-talet har de industrialiserade ländernas förändringstakt accelererat. 
Samhällsutvecklingen har skapat en livsstil karakteriserad av ökad produktivitet och 
höga prestationskrav vilket inom stressforskningen ofta betraktas utgöra ett hot mot 
människors hälsa. Upprepade kartläggningar visar tydligt att stressen ökat under de 
senaste åren (Folkhälsoinstitutet, 2001) och stressrelaterade besvär såsom trötthet, 
depression, oro och utbrändhet är numera vanliga diagnoser vid sjukskrivning. Det 
alltmer uppskruvade tempot i det moderna samhället har medfört en brist på vila och 
återhämtning vilket ligger bakom en av vår tids stora hälsoproblem, hjärt- och 
kärlsjukdomar. Under perioden 1987-2004 har cirka 560 000 personer registrerats för 
akut hjärtinfarkt i Sverige. Av de 560 000 personerna hade 396 000 avlidit före 
utgången av år 2004 (Socialstyrelsen, 2007), vilket motsvarar ungefär hälften av alla 
dödsfall i Sverige.  
 
Hälso- och stressbegreppet 
Idag definierar WHO hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och 
socialt välmående och inte endast frånvaron av sjukdomar och krämpor” (WHO, 
1946). Men innebörden av begreppet hälsa förändras ständigt över tid. Med den 
vetenskapliga revolutionen under 1600-talet uppkom en distinktion mellan kropp och 
själ vilket lade grunden för den biomedicinska modellen (Sarafino, 2006). Sjukdomar 
betraktades som störningar i de fysiologiska processerna och ansågs bl.a. resultera av 
skador, biokemisk obalans eller infektioner av olika slag. Kroppsliga symtom 
förmodades uppstå oberoende av individens psykologiska och sociala processer.  
 
______________________ 
*Ett stort tack till Birgitta Hellström för all tid och vägledning. 
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Under den andra halvan av 1900-talet växte emellertid ett nytt perspektiv fram då  
kopplingen mellan psykiska och fysiska processer uppmärksammades. Därmed 
utökades det biomedicinska synsättet till att även innefatta människans psykologiska 
och sociala processer. Den psykobiologiska stressforskningen har sedan dess bidragit 
till att utöka förståelsen för hur stressframkallande faktorer i miljön påverkar vår 
kropp (Lundberg & Wentz, 2005). 
 
Stressforskningen grundlades i början av 1900-talet av fysiologen Walter Cannon. 
Han myntade begreppet homeostasis (Cannon, 1914), organismens strävan mot ett 
jämviktstillstånd vid anpassning till påfrestningar och förändringar i omgivningen. 
Cannon fann att hotfulla situationer kunde ge upphov till kroppsliga 
funktionsförändringar, en kamp- eller flyktreaktion (Währborg, 2006). Vid detta 
tillstånd sätter det sympatiska nervsystemet och hormonet adrenalin igång ett 
reaktionsmönster, vilket medför att energianvändningen inriktas på de funktioner som 
är nödvändiga i den akuta situationen. 
 
Det var först under 1930- talet med endokrinologen Hans Seyle som begreppet stress 
blev etablerat. Seyle betraktade stressreaktioner som allmängiltiga fysiska reaktioner 
på de krav vi ställs inför, och varnade för att psykisk stress kunde leda till fysiska 
sjukdomstillstånd. Stressreaktionerna beskrevs i form av ett generellt 
anpassningssyndrom, General adaptation syndrom – GAS (Selye, 1950) där stress 
föreslås vara en dynamisk process som utvecklas stegvis. Det generella 
adaptionssyndromet utgörs av ett antal fysiologiska symtom som uppstår hos 
individen då anpassning sker till en påfrestande situation, en s.k. stressor. Vid 
långvarig stress föreslås kamp- eller flyktreaktionen endast utgöra den första av en 
serie kroppsliga handlingar. Den följs av en förändring av kroppstemperatur, 
blodtryck och graden av muskelanspänning. Binjurarna aktiveras och en rad 
omställningsprocesser äger rum i ämnesomsättningen. Aktiveringen av GAS syftar 
till överlevnad i hotfulla situationer då vi tilldelas extra energi och en ökad 
koncentrationsförmåga. Vid långvarig stress återkommer dock stressymtomen i nya 
former vilka kännetecknas av ett försvagat immunförsvar, uttömda energireserver och 
skador på kroppens inre organ, vilket kan orsaka sjukdom eller död.  
 
Vår förståelse för kroppens funktioner har ökat då individens varseblivning, tolkning 
och motivation numera anses vara avgörande för hur den slutgiltiga stressreaktionen 
blir (Folkman, Lazarus, Gruen & DeLongis, 1986). Skadligheten varierar dels 
beroende på biologiska skillnader i sårbarhet mellan individer, dels av situationen. En 
vanlig definition av stress, i nutida vetenskaplig forskning, bygger på bristen i 
överensstämmelse mellan upplevda krav från omgivningen och upplevd förmåga att 
själv hantera dessa krav, vilket följs av en stressreaktion (Lundberg et al., 2005).  
 
Stressreaktionen 
Stressorer i vår miljö registreras, tolkas och bearbetas i hjärnbarken vilket leder till en 
känslomässig upplevelse som ofta följs av en fysiologisk stressreaktion. Hypotalamus 
initierar den stressfysiologiska aktiviteten då den, via nervsystemet och det endokrina 
systemet, förmedlar signaler som utlöser våra stressbekämpande system i kroppen. 
Det sympatiska binjuremärgssystemet (SAM-systemet) och det hypofysstyrda 
binjurebarksystemet (HPA-axeln) fyller viktiga funktioner i sammanhanget (Ekman 
& Lindstedt, 2002; Währborg, 2006).  
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I SAM-systemet stimuleras binjuremärgen att avge katekolaminerna adrenalin och 
noradrenalin. Vid denna aggressiva stressreaktion (Währborg, 2006) aktiveras det 
sympatiska nervsystemet och adrenalinet insöndras, inom en minut från 
stresspåslaget, i blodomloppet. Hjärtats sammandragningsförmåga och frekvens ökar, 
samtidigt som blodtillförseln till matsmältningsorganen minskar till förmån för en 
utökad försörjning till hjärna, hjärta och muskulatur. Noradrenalinet medverkar till en 
sammandragning av blodkärlen vilket leder till ökat blodtryck och bidrar till blodets 
koagulering. 
 
Vid ihållande stress aktiveras HPA-axeln där binjurebarken via hypofysen påverkas 
att avge kortikosteroider, däribland kortisol och andra steroidhormoner. Reaktionen 
representerar ett känslomässigt nederlag som karaktäriseras av ångest och depression 
(Lundberg, 1986). Kortisol ökar ämnesomsättningen och höjer blodsockerhalten, 
vilket hjälper cellerna att upprätthålla en hög aktivitet under långvarig stress. Då 
kortisol även har som uppgift att kontrollera inflammation så leder en hög insöndring 
till en reducerad aktivitet i immunförsvaret. 
 
Allostas och allostatisk belastning 
Kroppens förmåga till anpassning har beskrivits i den allostatiska modellen som 
bygger på att avsaknad av återhämtning utgör en viktig riskfaktor för exempelvis 
utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar (McEwen, 2005). Allostas är de system 
som kroppen använder sig av vid anpassning till nya situationer, såsom förändringar i 
hjärtverksamhet och insöndring av hormoner. Så länge den allostatiska reaktionen 
endast sätts igång under en kortvarig påfrestning fungerar systemet som ett skydd.  
 
Effekterna av en ihållande stress med kvarstående höga hormonkoncentrationer har 
istället en negativ påverkan på kroppen och leder till en allostatisk belastning (Mc 
Ewen, 2005). Katekolaminernas verksamhet resulterar i upprepade 
blodtryckshöjningar och en ökad kolesterolnivå (Dimsdale, Herd & Hartley, 1983) 
vilket påskyndar åderförkalkningsprocessen. Blodets koagulering kan i sin tur orsaka 
blodproppar i de förträngda kärlen samtidigt som den förhöjda cirkulationen bidrar 
till en förslitning av de fysiologiska systemen, vilket sammantaget ökar risken för 
hjärtsjukdomar. En ökad kortisolfrisättning bidrar i sin tur till bukfetma, 
insulinresistens och en minskad produktion av könshormoner såsom östrogen hos 
kvinnor (Björntorp & Rosmond, 2000). En långvarig nederlagsreaktion bidrar 
dessutom, liksom den sympatiska aktiveringen, till skador i kranskärlen då den 
medför förhöjda nivåer av blodfetter och högt blodtryck. 
 
Till skillnad från akut stress, som leder till en ökad aktivitet i immunförsvaret med en 
kvarstående förhöjd effekt under tre till fem dagar (McEwen, 1998), hämmar 
långvarig stress immunförsvaret då mängden immunologiskt aktiva celler reduceras 
och antikroppsbildningen avtar. Upprepad stress får även konsekvenser för hjärnans 
funktioner, speciellt hippocampus vilken är den hjärnstruktur som används vid 
minneslagring. Hippocampus är delaktig i episodiskt och deklarativt minne och är 
speciellt viktigt för sammanhangsminnen (Lundberg et al., 2005). En långvarig 
kortisolinsöndring leder till att dendriterna, dvs. cellkopplingarna, bryts ned vilket ger 
minnesstörningar (McEwen, 1999), som kan medverka till att händelser uppfattas 
som stressande även i de fall där omständigheterna inte är stressande.  
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Typ A-beteende 
Kardiologerna Friedman och Rosenman fann att endast hälften av alla hjärtsjukdomar 
kunde kopplas till riskfaktorer såsom dålig kosthållning, fysisk inaktivitet och 
nikotinmissbruk (Friedman & Ulmer, 1985). Vid studier av samband mellan 
stressrelaterade beteenden och olika typer av hjärtbesvär upptäcktes ett gemensamt 
beteende hos hjärtpatienterna, det s.k. Typ A-beteendet (Friedman et al., 1985) vilket 
beskrevs som en komplex samling av emotionella reaktioner hos människor som 
ständigt försöker att åstadkomma så mycket som möjligt på kortast tänkbara tid.  
 
Karaktäristiska grunddrag i typ A-beteendet är tävlingsanda, otålighet, fientlighet 
samt en känsla av ständig tidspress (Friedman, St. George, Byers & Rosenman, 
1960). Typ A-individer kännetecknas även av uttalad perfektionism, både när det 
gäller egna och andras prestationer. Denna perfektionism i kombination med 
ambitionen att uppnå mer och mer leder ofta till ett missnöje över egna och andras 
begränsningar. Detta avspeglar sig i beteendet i form av vad Rosenman och Friedman 
kallar free floating hostility (Friedman et al., 1985), vilket uttrycks i ett ständigt 
tillstånd av ilska. Det beteendemönster som kännetecknas av frånvaro av Typ A-
beteende kallas Typ B-beteende, vilket ofta uppvisar ett lugnt och avslappnat intryck.  
 
Friedman och Rosenman menar att typ A-individerna har en dålig självkänsla 
(Friedman et al., 1985). De jämför egna prestationer mot andras men blir sällan nöjda 
med vad de åstadkommer då målen ständigt flyttas fram. Psykologen och 
stressforskaren Aleksander Perski (1999) menar, liksom Friedman och Rosenman, att 
typ A-individerna lider av ett sviktande självförtroende vilket föreslås ha sin grund i 
barndomen där föräldrakärleken varit villkorlig och kopplad till prestationer. Det som 
främst skiljer typ B-individer från typ A- individer är deras adekvata självkänsla 
vilket bl. a. yttrar sig i förmågan att uppskatta utförda bedrifter.   
 
Studier visar att individens medfödda temperament kan bidra till typ A-beteendet 
(Carmelli, Rosenman & Chesney, 1987). Typ A-beteendet har relaterats till en ökad 
kardiovaskulär reaktivitet, definierad som en förändring i den fysiologiska aktivitet 
som sker från vila till stress (Lundberg, Hedman, Melin, & Frankenhaeuser, 1989). 
Tendensen till hyperreaktivitet pekar på möjligheten att fysiologiska stressreaktioner 
utlöser det aggressiva beteendet. I en undersökning av Schmieder, Friedrich, Neus, 
Rüdel och von Eiff (1983) behandlades typ A-individer med betablockerare vilket 
medförde en reducerad sympatisk aktivitet samt en mindre grad av högljuddhet och 
hetsighet.   
 
I en undersökning där 3000 friska medelålders män följts under åtta och ett halvt år 
fann forskarna att risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar var fördubblad hos 
individer med typ A-beteende jämfört med individer utan detta beteendemönster 
(Rosenman, Brand, Friedman, Strauss & Wurm, 1975). Typ A-beteendet ansågs vara 
en jämförbar riskfaktor till förhöjt blodtryck, förhöjda blodfettsvärden och rökning; 
vilket även har visat sig gälla kvinnor (Haynes, Feinleib & Kannel, 1980). Den 
fientliga komponenten anses utgöra den största riskfaktorn då samband mellan 
upplevd ilska och förhöjda nivåer av totalt kolesterol och lätta lipoproteiner (LDL) 
har påträffats (Richards, Alvarenga & Hof, 2000). Fientligheten föreslås även leda till 
konflikter (Deary, Fowkes, Donnan & Housley, 1994) som försvagar individens 
sociala nätverk och relateras dessutom till en ökad alkohol- och tobakskonsumtion 
(Kivimäki, Elovainio, Vahtera, Nurmi, Feldt, Keltikangas-Järvinen & Pentti, 2002).  
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Resultatet från en studie av Frankenhaeuser, Lundberg och Forsman (1980) visar att 
typ A-individerna i många fall har ett högre systoliskt och diastoliskt blodtryck 
jämfört med Typ B-individer, främst i utmanande situationer. Det diastoliska 
blodtrycket kvarhålls sedan på en förhöjd nivå under en längre tid (Fredrickson, 
Maynard, Helms, Haney, Siegler & Barefoot, 2000). Typ A-individerna föreslås även 
ha en förhöjd neuroendokrin reaktivitet (Frankenhaeuser et al. 1980), vilket 
ytterligare kan bidra till utvecklingen av hjärtsjukdomar.  
 
De metoder som vanligtvis har använts vid klassificering av typ A-beteende är 
intervjuer eller frågeformulär, som exempelvis Jenkins Activity Survey, JAS 
(Jenkins, Zyzanski & Rosenman, 1971). JAS-formuläret behandlar (1) snabbhet-
otålighet, (2) pådrivande, tävlingsinriktat beteende och (3) ansvarskänsla-inlevelse i 
yrkesliv.  
 
Känsla av sammanhang 
Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky (2005) ansåg att förmågan att hantera 
stress var en viktig förutsättning för upprätthållandet av en god psykisk och fysisk 
hälsa, och ställde sig frågan varför somliga individer klarat sig igenom livets olika 
svårigheter med hälsan i behåll medan andra inte gjort det. Mot denna bakgrund 
genomfördes en pilotstudie där 51 människor, 30 män och 21 kvinnor, deltog. 
Deltagarna hade gått igenom ett svårt trauma vilket de av närstående ansågs ha klarat 
anmärkningsvärt bra. Genom djupintervjuer beskrev kvinnorna och männen hur de 
betraktade sina liv och utifrån deras redogörelser identifierade Antonovsky tre 
centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka han kom 
att kalla Känsla av Sammanhang – KASAM. Denna känsla uttrycker i vilken 
utsträckning individen uppfattar tillvaron som förutsägbar, hur hög sannolikheten är 
för att saker och ting kommer att gå enligt förväntningarna.  
 
Tabell 1. Beskrivning av KASAM-komponenterna    
____________________________________________________________________                                 
Komponenter                     Definition* 
 
Begriplighet I vilken utsträckning individen uppfattar stimuli som 

sammanhängande och strukturerad snarare än som kaotisk 
och slumpmässig.  

 
Hanterbarhet Den grad till vilken individen anser sig besitta de resurser 

som behövs för att möta krav av olika slag. 
 
Meningsfullhet Huruvida individen upplever att livet har en känslomässig 

innebörd, att en del av kraven ses som utmaningar istället 
för bördor. 

____________________________________________________________________ 
*Antonovsky, 2005 
 
Känslan av sammanhang formas under uppväxten och beror till stor del av hur barnet 
behandlats av sina föräldrar. De barn som växer upp i en gynnsam socioekonomisk 
miljö med föräldrar som utmärks av en stark KASAM har stora möjligheter att 
utvecklas i samma riktning (Lundberg, 1997; Antonovsky, 2005). Att växa upp under 
splittrade familjeförhållanden anses däremot påverka KASAM-nivån i negativ 
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riktning. Under adolescensen påverkas utvecklingen genom att information från 
kamraterna, skolan och media utövar inflytande på individen. Det är först vid trettio 
års ålder som KASAM-nivån stabiliseras (Antonovsky, 2005). Den förberedande 
socialisationen är då genomförd och individen har tilldelats en identitet i en bestämd 
kultur och i ett bestämt samhälle.  
 
Individer som utkristalliserat en stark känsla av sammanhang anser sig ha tillräckliga 
resurser för att hantera kraven i omgivningen och klarar av att upprätthålla sin 
erhållna KASAM-nivå (Antonovsky, 2005). Den individ som utvecklat en svag 
känsla av sammanhang har i stället en syn på livet som oorganiserat och meningslöst. 
De bedömer sig inte ha förmåga att hantera upplevda krav, vilket leder till negativ 
stress med påföljande ohälsa. Individer med en måttlig eller svag KASAM-nivå 
förmodas, att med årens gång, röra sig mot en lägre nivå då de inte erhållit tillräckliga 
resurser för att kunna hantera stressorerna i omgivningen (Antonovsky, 2005). 
Konsekvensen blir att individer med en stark KASAM förmodas vara vid en bättre 
hälsa, jämfört med individer med en svag KASAM. Antonovsky menar dock att den 
uppnådda KASAM-nivån kan förändras i vuxen ålder genom att ett nytt 
levnadsmönster initieras. För den vuxne i medelåldern kan exempelvis ett nytt 
äktenskap eller terapi bidra till nya långsiktiga livserfarenheter vilka kan påverka 
belastningsbalansen i positiv riktning. Lundberg (1997) föreslår att individens 
KASAM-nivå ständigt förändras i vuxen ålder genom interaktion med omgivningen.  
 
Resultatet från en undersökning av 244 kvinnor i åldern 43 år, påvisade att kvinnor 
med en stark KASAM hade signifikant lägre systoliskt blodtryck samt lägre nivåer av 
totalt kolesterol och triglycerider jämfört med kvinnor med en svag KASAM 
(Lindfors, Lundberg & Lundberg, 2005). Lindfors et al. (2005) föreslår att ett starkt 
KASAM utgör en buffert mot ohälsa då dessa kvinnor upplever mindre stress vilket 
troligen skyddar de fysiologiska systemen. Poppius, Tenkanen, Kalimo och 
Heinsalmi (1999) följde under åtta års tid 4405 förvärvsarbetande medelålders män 
och fann ett negativt samband mellan KASAM och hjärt- och kärlsjukdomar vilket, 
liksom undersökningen av Lindfors et al. (2005), stöder Antonovskys teori.     
 
Antonovsky (2005) har tagit fram självskattningsskalor, med 13 alternativt 29 frågor, 
för mätning av KASAM-nivån. Lundberg och Nyström Peck (1994) har utvecklat en 
svensk version bestående av tre frågor, en för vardera av komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet, vilken utgör ett lämpligt komplement vid intervjuer.  
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie var dels att undersöka samband och skillnader mellan 
typ A-beteende och KASAM, samt dels att undersöka sambanden mellan JAS-
skalans tre faktorer och KASAM-skalans tre komponenter.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I studien deltog 72 yrkesverksamma undersökningsdeltagare, 38 kvinnor och 34 män 
i åldrarna 24-63 år (M = 45.57, SD = 9.86). Av dessa var 41 högskoleutbildade 
medan 31 hade gymnasial utbildning. Undersökningsdeltagarna rekryterades från två 
organisationer, en statlig förvaltning i Solna och en grundskola i Huddinge. 
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Svarsfrekvensen var 80 % då 28 av 35 enkäter besvarades vid förvaltningen och 44 
av 55 enkäter besvarades vid grundskolan. Medverkan skedde i enlighet med HSFR:s 
etikregler.  
 
Material 
För klassificering av Typ A-beteende användes Jenkins Activity Survey, JAS 
(Lundberg, 1980). Frågeformuläret innehåller 21 frågor angående respondenternas 
sätt att reagera i olika situationer. Frågorna har två eller fyra svarsalternativ med en 
Likertskala och totalpoängen är 42. Respondenten ringar in det svarsalternativ som 
bäst beskriver hans/hennes sätt att vara.  Individerna kategoriseras som Typ A eller 
Typ B utifrån poängens förhållande till medelvärdet. Höga poäng indikerar starkt typ 
A-beteende, låga poäng pekar på ett svagt Typ A-beteende och ett fåtal poäng 
utmärker ett Typ B-beteende.  
 
Antonovskys (2005) KASAM-skala, innehållande 13 frågor, användes för att mäta 
känslan av sammanhang (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet). 
Respondenten ringar in den siffra mellan 1-7, på en VAS-skala, som bäst svarar mot 
ett påstående som berör skilda områden i livet. Höga poäng tyder på en stark 
KASAM och totalpoängen är 91. 
 
Procedur 
Organisationernas personalansvarige kontaktades via e-post och informerades om 
studiens syfte och tillfrågades om deltagande. En återkoppling utlovades i form av ett 
exemplar av den färdigställda uppsatsen. Efter beslut om undersökningens 
genomförande överlämnades 35 enkäter till personalansvarig på förvaltningen och 55 
enkäter gavs till personalansvarig på grundskolan.  
 
Förvaltningens personalchef delade ut 35 enkäter med bifogat kuvert till den personal 
som var anträffbar, dagen för utlämnandet, och verksam vid någon av skolans två 
huvudavdelningar. 15 enkäter delades ut till den administrativa avdelningen och 20 
enkäter lämnades ut vid den serviceinriktade avdelningen. Han presenterade enkäten 
och delgav undersökningspersonerna att syftet med studien var att undersöka 
beteendemönster, stress och hälsa bland yrkesverksamma kvinnor och män för att 
sedan informera om anonymitet, konfidentialitet och frivillighet. Dessa uppgifter 
framgick även i enkätens missivbrev, liksom anvisningarna för hur den skulle 
besvaras. Undersökningsdeltagarna fick sedan en vecka på sig att fylla i enkäten 
innan den skulle återlämnas till honom i ett kuvert.  
 
Grundskolans biträdande rektor, i egenskap av personalansvarig, delade ut 55 enkäter 
till ett av skolans arbetslag, för vilket hon var ansvarig, under deras morgonmöte den 
aktuella veckan.  Hon presenterade enkäten och informerade om undersökningen och 
dess syfte, att studera beteendemönster, stress och hälsa bland yrkesverksamma 
kvinnor och män, vid samma tillfälle. Biträdande rektor gick sedan igenom enkäten 
och dess missivbrev tillsammans med personalen och tog avslutningsvis upp en 
diskussion kring HSFR:s etikregler. Undersökningsdeltagarna uppmanades sedan att 
besvara enkäten inom två dagar för att sedan returnera den till henne i ett kuvert. 
 
Enkäterna hämtades hos respektive organisation efter att insamlandet avslutats.  
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      Resultat 
 
Deskriptiv data för poäng på JAS- och KASAM-skalan redovisas i tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2. Minvärden, maxvärden, medelvärden och standardavvikelser i poäng på 
JAS- och KASAM-skalan (n = 72).       
      
 Min Max M  SD 
 
JAS (Typ A) 
SO 
PT 
AI 
KASAM 
B 
H 
M 
 

 
12 
  1 
  4 
  3 
52 
13 
14 
14 

 
37 
14 
13 
14 
82 
31 
27 
28 

 
24.11 
  6.96 
  8.54 
  8.61 
67.81 
26.00 
20.84 
21.88 

  
 6.63 
 2.93 
 2.56 
 2.67 
 7.48 
 4.09 
 2.98 
 3.03 

 Notera: SO = snabbhet-otålighet; PT = pådrivande, tävlingsinriktat beteende; AI = 
ansvarskänsla-inlevelse i yrkesliv; B = begriplighet, H = hanterbarhet; M = 
meningsfullhet. 
 
Samband mellan typ A-beteende och KASAM 
Korrelationen mellan Typ A och KASAM visar på ett signifikant samband, r = -.56 
(p < .001), dvs. ju högre grad av Typ A-inriktning desto lägre känsla av sammanhang 
(se figur 1). 
 

 
Figur 1. Sambandet mellan Typ A och KASAM (n = 72). 
 
Samband mellan JAS-skalans tre faktorer och KASAM-skalans tre komponenter 
Resultatet av korrelationsanalysen mellan JAS-skalans faktorer och KASAM-skalans 
komponenter visar överlag på ett starkt samband (se tabell 3).  
 

TypA 40,0035,0030,0025,00 20,00 15,00 10,00 

KASAM 

90,00 

80,00 

70,00 

60,00 

50,00 

R Sq Linear = 0,309
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Tabell 3. Korrelationer mellan JAS tre faktorer och KASAMS tre komponenter (n = 
72) 
  JAS       Begriplig      p             Hanterbar     p              Meningsfull     p 
 
SO 
PT 
AI 
 

 
-.35**       .003 
-.38***     .001 
-.32**       .007 

 
-.53***     .000 
-.49***     .000 
-.46***     .000 

 
-.31**          .009 
-.01, ns         .926 
-.14, ns         .257 

Notera: SO = snabbhet-otålighet; PT = pådrivande, tävlingsinriktat beteende; AI = 
ansvarskänsla-inlevelse i yrkesliv.  
** p < .01; *** p < .001; ns = ej signifikant 
 
Det erhölls starka signifikanta samband mellan snabbhet-otålighet och begriplighet  
r = -.35 (p < 0.01); pådrivande, tävlingsinriktat beteende och begriplighet r = -.38 (p 
< .001); ansvarskänsla-inlevelse i yrkesliv och begriplighet r = -.32 (p < .01); 
snabbhet-otålighet och hanterbarhet r = -.53 (p < .001); pådrivande, tävlingsinriktat 
beteende och hanterbarhet r = -.49 (p < .001); ansvarskänsla-inlevelse i yrkesliv och 
hanterbarhet r = -.46 (p < .001) samt snabbhet-otålighet och meningsfullhet r = -.31 
(p < .01). 
 
Inga signifikanta samband uppvisades mellan pådrivande, tävlingsinriktat beteende 
och meningsfullhet r = -.01 (p > .05) eller ansvarskänsla-inlevelse i yrkesliv och 
meningsfullhet r = -.14 (p > .05).   
 
Skillnad mellan Typ A (låg, medel, hög) och KASAM-skalans delkomponenter 
Undersökningsdelagarna är i indelade i tre grupper utifrån poäng på Typ A-skalan 
(JAS). Låg (12-19 poäng), medel (20-28) och hög (29-37poäng). En trevägs 
oberoende ANOVA, med Typ A (låg, medel, hög) som oberoende variabler och 
poäng på KASAM-skalans delkomponenter som beroende variabler, visade på 
signifikanta skillnader mellan typ A grupperna och poäng på komponenterna 
begriplighet, F(2.69) = 9.27, p < .001; hanterbarhet F(2,69) = 14.12, p < .001 samt  
meningsfullhet F(2,69) =  3.32, p < .05.  
 
Scheffés post-hoc test visade på en signifikant skillnad mellan Typ A grupperna låg 
och hög i grad av begriplighet p < .001; medel och hög i grad av begriplighet p < .05 
låg och medel i grad av hanterbarhet p < .01; låg och hög i grad av hanterbarhet p < 
.001; samt medel och hög i grad av meningsfullhet p < .05. I tabell 4 nedan redovisas 
medelvärden och standardavvikelser för KASAM komponenternas poäng uppdelad 
efter grupp.   
  
Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för KASAM-poäng uppdelad efter Typ 
A-grupp  
Typ A 
 

Begriplighet 
M         SD 

Hanterbarhet 
M          SD 

Mening 
M         SD 

 
Låg     (n = 22)           
Medel (n = 28)     
Hög    (n = 22)            

 
27.23   2.58 
25.46   3.43    
22.50   4.79                

 
23.10    2.00    
20.43    2.50                
19.09    3.05                

 
21.95 2.40  
22.79   2.45 
20.64   3.84  
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      Diskussion 
 
Syftet med studien var att studera samband och skillnader mellan Typ A-beteende och 
KASAM samt att undersöka sambanden mellan JAS-skalans tre faktorer och 
KASAM-skalans tre komponenter, hos yrkesverksamma kvinnor och män i åldrarna 
24-63 år. 
 
Resultatet visade att det fanns ett negativt samband r = -.56 (p < .001) mellan Typ A 
beteende och KASAM, vilket enligt Cohen är starkt samband (Borg & Westerlund, 
2006). Sambandet indikerar att individer med en högre Typ A-inriktning är mindre 
stresståliga än individer med en lägre Typ A-inriktning, vilket svarar mot 
förväntningarna då Typ A-beteendet delvis kännetecknas av ett uppdrivet tempo och 
upplevd tidspress. Relationen är i enlighet med resultatet från Lindfors studie 
(Lindfors et al., 2005) där forskarna föreslår att individer med en svag KASAM 
upplever mer stress än individer med stark KASAM, vilket i förlängningen leder till 
sjukdom och ohälsa. Kopplingen stöds även av Poppius et al. (1999) som i sin 
undersökning fann ett negativt samband mellan KASAM och hjärt- och 
kärlsjukdomar, och Langius, Björvell & Antonovsky (1992) vilka föreslår att fientligt 
inställda individer har låg KASAM. 
 
Korrelationen mellan JAS-skalans tre faktorer och KASAM-skalans tre komponenter 
visade överlag på ett starkt samband (p < .01), undantaget sambanden mellan 
pådrivande, tävlingsinriktat beteende och meningsfullhet; samt ansvarskänsla-
inlevelse i yrkesliv och meningsfullhet, vilka ej uppnådde signifikans.   
 
De starkaste sambanden råder mellan JAS-faktorerna och hanterbarhet vilket visar 
att individer med högt Typ A-beteende inte anser sig besitta tillräckliga resurser för 
att hantera kraven i omgivningen. Relationen var väntad då individernas 
prestationsbaserade självkänsla leder till försök att utföra flera uppgifter parallellt. 
Sambanden mellan JAS-faktorerna och begriplighet är de näst starkaste och pekar på 
att Typ A- individernas stressrelaterade livsstil även för med sig en syn på tillvaron 
som oförutsägbar och kaotisk. Även denna koppling förväntades då individernas 
snabba livsföring inte lämnar utrymme för vare sig reflektion eller eftertanke. Vad 
gäller sambanden mellan JAS-faktorerna och meningsfullhet så erhölls en stark 
korrelation till JAS-faktorn snabbhet-otålighet, vilket visar på ett samband mellan 
ständig aktivering och försummelse av livets känslomässiga innehåll. Denna 
association svarar mot Friedman och Rosenmans syn på Typ A-beteendet som en 
emotionell störning där oförmågan att hantera egna känslor uttrycks i en ”bråttom-
sjuka” (Friedman et al., 1985). En oavbruten sysselsättning ger Typ A-individerna 
möjlighet att distansera sig från sina känslor av otillräcklighet. Då signifikanta 
samband varken erhölls mellan pådrivande-tävlingsinriktat beteende och 
meningsfullhet, eller ansvarskänsla-inlevelse i yrkesliv och meningsfullhet, så 
förmodas dessa JAS-faktorer inte påverka individens upplevda mening i samma 
utsträckning.  
 
Undersökningsdeltagarna delades in i tre grupper utifrån poäng på Typ A- skalan 
(JAS), låg (12-19 poäng), medel (20-28 poäng) och hög (29-37 poäng). Resultatet 
från en trevägs ANOVA visade på signifikanta skillnader mellan grupperna i poäng 
på KASAM-skalans tre komponenter.   
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Ett post-hoc test påvisade att dessa skillnader förelåg mellan låg Typ A och hög Typ 
A samt mellan medel Typ A och hög Typ A i grad av begriplighet, vilket tyder på att 
begripligheten till störst del minskar när individen går från medelinriktat till högt Typ 
A-beteende. Vad gäller hanterbarheten så återfanns skillnaderna mellan låg Typ A 
och medel Typ A samt mellan låg Typ A och hög Typ A. Detta visar att individens 
upplevda hanterbarhet istället reduceras som mest i övergången från låg till medel 
Typ A. En signifikant skillnad mellan grupperna i meningsfullhet återfanns endast 
mellan medel Typ A och hög Typ A, där en nedgång uppvisades. Resultatet indikerar 
att individens totala KASAM-nivå sjunker som kraftigast då hon/han övergår från 
medelinriktat till högt Typ A-beteende, då begripligheten och meningsfullheten starkt 
avtar. Hanterbarheten minskas istället till störst del när individen går från ett lågt till 
medelinriktat typ A-beteende, vilken därför kan tolkas vara den mest stresskänsliga 
KASAM-komponenten.  
 
Typ A-beteendet utvecklas troligtvis genom en interaktion mellan individ- och 
miljöfaktorer. Vårt samhälle eftersträvar effektivitet och rationalitet samtidigt som 
Typ A-individernas livsföring förmodligen även kan förklaras utifrån deras 
temperament, fysiologiska stressreaktioner, bristande självkänsla samt psykosociala 
processer såsom uppväxtvillkor. Deras konkurrensinriktade livsstil utgör en 
riskfaktor för utvecklandet av hjärtsjukdomar och andra stressrelaterade åkommor. 
Fientligheten, oförmågan till avkoppling och prestationsbehovet i kombination med 
en upplevd låg förmåga att hantera kraven i omgivningen leder till kraftiga och 
frekventa stresspåslag vilket sliter på de fysiologiska systemen. Då kronisk stress 
dessutom kan ge upphov till depressiva tillstånd och skador i hippocampus, försvåras 
stressen ytterligare genom att individens resurser försvagas och förmågan att bedöma 
situationen försämras. Den upplevda stressen bidrar förmodligen även till att fysiska 
symtom ignoreras med konsekvensen att behandling inte sätts in i tid utan istället 
utvecklas till allvarliga sjukdomar. Stress ökar även risken för hälsoskadliga 
beteenden, såsom dåliga kostvanor, bristande fysisk aktivitet samt ett ökat bruk av 
alkohol, vilket ytterligare spär på risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. 
Bothmer och Fridlund (2003) fann ett negativt samband mellan Typ A-beteende och 
självskattad hälsa hos manliga och kvinnliga universitetsstudenter, vilket visar att en 
koppling mellan beteendemönster och hälsotillstånd redan kan skönjas hos unga 
individer.  
 
I den behandling som används vid försök att förändra typ A-beteende ingår vanligtvis 
kognitiv beteendeterapi, avslappning och stresshantering (Sarafino, 2006). Men då 
typ A-beteendet delvis verkar bottna i dålig självkänsla så behöver en del individer 
troligen även hjälp med att bearbeta emotionella trauman för att kunna återskapa en 
adekvat självbild och överkomma sin bristande tilltro till omgivningen. Terapi kan 
bidra till att individens KASAM-nivå förändras i positiv riktning så att hon/han i 
större utsträckning upplever tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull med 
konsekvensen att typ A-beteendet minskar. I annat fall förefaller risken stor att den 
fientliga inställningen kvarstår, att individen så småningom återfaller i gamla 
beteendemönster vilket leder till en försvagad KASAM-nivå och en ökad 
stresskänslighet.  En modifiering av typ A-beteendet förutsätter sannolikt även att 
kraven från omgivningen reduceras. Västvärldens höga arbetstempo har bidragit till 
att 75 % av befolkningen i USA förmodats vara i riskzonen för att utveckla hjärt- och 
kärlsjukdomar (Lundberg, 1985).  
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KASAM-skalan och Jenkins Activity Survey (JAS) har i tidigare studier uppvisat god 
validitet och reliabilitet (Poppius et al., 1999; Lundberg, 1980). Vid användning av 
frågeformulär som besvaras genom självskattningar föreligger ändå alltid en risk för 
svar enligt social önskvärdhet. Svaren kan även ha påverkats av individens 
känslotillstånd vid mättillfället, tidigare sjukdom och negativ affektivitet. Men då det 
förelåg en jämn könsfördelning mellan undersökningsdeltagarna, en spridning i 
åldrarna samt en rekrytering från både kvinno- och mansdominerade arbetsplatser så 
anses resultaten vara generaliserbara även till andra grupper. Det negativa sambandet 
mellan Typ A och KASAM behöver ändock styrkas i en mer omfattande 
undersökning. Självskattningarna kan då, för att minska risken för felkällor, utföras i 
en longitudinell studie och kompletteras med andra mått såsom intervjuer.   En 
framtida undersökning skulle med fördel även kunna studera eventuella 
könsskillnader samt inkludera mätningar av biomarkörer, såsom blodtryck, blodfetter 
och stresshormoner, för en uppskattning av individernas hälsotillstånd. Data angående 
socioekonomisk status, familjeförhållanden och andra psykosociala faktorer skulle 
dessutom bidra till en utökad förståelse för utvecklingen av beteendemönster och 
hälsa.  
 
Sammanfattningsvis verkar individer med hög typ A-inriktning uppleva mer stress än 
individer med låg typ A-inriktning, vilket delvis kan bero på i vilken utsträckning 
tillvaron betraktas som begriplig, hanterbar och meningsfull. En ökad kunskap om de 
bakomliggande faktorer som anses främja hälsa ger individen möjlighet att 
uppmärksamma och förändra eget beteende till förmån för en effektivare 
stresshantering, vilket reducerar risken för negativa hälsoeffekter. Detta kan i sin tur 
medverka till att antalet långtidssjukskrivningar minskar och att välbefinnandet ökar.  
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