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PERSONLIGHETSDRAG, COPINGSTRATEGIER OCH STRESS. 

 
Barbro Vivien 

 
 

Studier i Sverige har visat att skådespelare rapporterar högre nivåer av 
upplevd stress, ångest och fysisk smärta än generell population, men 
lägre nivåer av psykisk ohälsa och depression. Studiens syften var att 
undersöka upplevd stress, coping och personlighetsdrag hos 
teaterarbetare och jämföra med generell population, samt utreda 
betydelsen av anställningsförhållanden och yrkesutövning för upplevd 
stress och coping. Brief COPE, Perceived Stress Scale och Swedish 
universities Scales of Personality användes. De 304 respondenterna 
självskattade högre nivåer av upplevd stress och neuroticism än generell 
population, men lägre nivåer av aggression. Yrkesutövning, 
anställningsförhållanden och coping hade ingen effekt på upplevd 
stress. Signifikanta skillnader avseende copingstrategier upptäcktes, där 
frilansande scenartister i högre utsträckning använde sig av både 
dysfunktionella och funktionella copingstrategier. Vidare forskning 
behövs för att klargöra vilka faktorer som fungerar som skydd mot 
stress hos olika individer, och omvärdera vilka kombinationer av 
copingstrategier som skapar effektiv stresshantering bland 
teaterarbetare.  

 
 
Det råder ingen brist på scenartister i världen, och de flesta länder har skarpa 
gränsdragningar för vem som får räknas som exempelvis yrkesverksam skådespelare, 
musikalartist eller dansare i syfte att begränsa ett överutbud (Nettle, 2006). 
Medelinkomsten för en teaterarbetare i Sverige är låg, oavsett om det gäller arbete på 
eller bakom scen, och yrkesvalet medför ett liv i ekonomisk osäkerhet och med stor risk 
för arbetslöshet (Friberg, 2014; Torkelson, 1997). Utöver branschens otrygghet väljer 
scenartister en arbetssituation som de flesta människor upplever som ångestfylld: att 
ständigt bli granskad av främlingar, med en känsla av att inte ha kontroll (Nettle, 2006). 
Scenartister är av intresse i stresshänseende eftersom deras yrke är psykiskt krävande, 
både prestationsmässigt och konkurrensmässigt, och med en yrkesroll som inte kan 
separeras från det privata jaget, vilket innebär stora stresspåslag (Marchant-Haycox & 
Wilson, 1992). Det har dock bedrivits ytterst lite forskning om dessa yrkesgrupper 
(Kogan, 2002).  
 
Studier i Sverige har visat att skådespelare rapporterar högre nivåer av upplevd stress, 
ångest och fysisk smärta än den generella populationen, men lägre nivåer av psykisk 
ohälsa och depression (Eneborg & Pleijel, 2014; Söderström, 2010). Hur stress upplevs 
beror på individens egenskaper och resurser, samt på hur individen tolkar sin 
inneboende förmåga att hantera en stressande situation (Lazarus & Folkman, 1984). 
Lazarus och Folkman (1987) menar samtidigt att individer som utsätts för stress inte 
nödvändigtvis behöver uppleva psykologisk stress. Avgörande är hur individen 
bedömer situationen. För att få ökad kunskap kring stressprocesser, behövs studier av 
specifika grupper i arbetslivet, i syfte att bredda förståelsen av stressens mekanismer 
och moderatorer, genom att förstå stress i sin kontext (Torkelson, 1998). Söderström 
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(2010) menar i sin studie om skådespelares hälsa att det saknas forskning kring vad som 
specifikt gör att scenartister uppvisar höga nivåer av ångest och stress, och efterlyser 
forskning som tar hänsyn till variabler som exempelvis anställningsförhållanden och 
yrkesutövning. Den föreliggande studien ämnar undersöka hur teaterarbetare skiljer sig 
från den generella populationen i upplevd stress, med hänsyn till Söderströms (2010) 
föreslagna variabler, samt i förhållande till personlighet och coping. 
 
På och bakom scenen 
Teater är en kollektiv konstform och handlar om samspelet mellan uttryck som 
skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i mötet med en 
publik (Friberg, 2014). Idag ryms alla yrkesgrupper som gestaltar något på en scen, 
inom teaterns ramar. Clowner, musikalartister, stand-up-artister, programledare, 
sångare, dansare och skådespelare är alla scenartister. Ensemblen på scen är de 
scenarbetare som ses av publiken, men många konstnärliga processer bidrar till den 
levande produkt som publiken får ta del av. Scenproduktionsteamet består av många 
olika yrkesroller och det viktigt att alla vet sin roll i teamet och vilket ansvar var och en 
har (Nettle, 2006). Bakom scenen samverkar flera yrkesgrupper tillsammans med 
skådespelarna och regissören, mot ett gemensamt konstnärligt mål. Den stora skillnaden 
mellan scenkonstutövare och andra konstnärligt eller tekniskt medverkande i en 
scenproduktion ligger i produkten (Kogan, 2002).  
 
Exempelvis får en kostymör sin produkt, det vill säga sina kostymer granskade, och 
produkten är därmed inte liktydig med dem själva, utan något konkret och något utanför 
dem själva (Kogan, 2002). I jämförelse med skådespelare är ofta scenteknikernas 
prestationer något som inte uppmärksammas av publik och recensenter, och de 
individuella insatserna smälter in i den kollektiva helheten. Skådespelaren, till skillnad 
från andra scenartister, är sitt eget instrument, och blir ofta bemött utanför arbetet som 
karaktären snarare än som privatpersonen (Friberg, 2014). Det privata jaget är på så sätt 
oskiljaktigt från det professionella (Nettle, 2006). Dansare, ståuppare, clowner, 
musikalartister och andra scenartister är också sina egna instrument. Scenartister tar 
med sig sina tankar, sin kropp, sin röst och sina erfarenheter in i arbetsprocessen 
(Friberg, 2014). Produkten är på så sätt liktydig med dem själva. 
 
Att agera innebär att låtsas vara någon annan, och för att kunna veta om gestaltningen är 
övertygande eller inte krävs extern återkoppling (Kogan, 2002). Till skillnad från 
dansare, som kan bekräfta sig själva genom det kinestetiska sinnet, har skådespelare inte 
möjlighet att vara närvarande i roll och samtidigt se sig själva utifrån. Detta gör 
skådespelaren ständigt beroende av återkoppling utifrån, som bekräftelse på både 
dagsform och yrkesidentitet. När skådespelare får positiv respons för sin prestation 
bidrar det till en känsla av värde och mening. Bekräftelsen från publiken skapar en 
känsla av att duga s o m  skådespelare vilket i sin tur kan skapa en känsla av att duga 
som människa (Lindén, Torkelson & Helin, 1991). Dansare däremot, har större 
möjlighet att bekräfta sin professionella identitet själva, jämfört med skådespelare 
(Kogan, 2002). 
 

Anställningsförhållanden 
De ekonomiska villkoren i teaterbranschen har blivit hårdare oavsett om det gäller 
verksamheter med offentliga bidrag eller kultursponsrade verksamheter (Friberg, 2014). 
Skådespelarna har drabbats hårdast. På 25 år har det skett en förskjutning från 70 
procent fasta tjänster och 30 procent frilansande skådespelare till det omvända: 10 
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procent fasta och 90 procent frilansare (Teaterförbundet, 2013). Med osäkra 
anställningsförhållanden i teaterbranschen skapas en negativ stress och osäkerhet, vilket 
påverkar förmågan att våga utforska och vara kreativ. Detta påverkar i sin tur 
yrkesidentiteten (Kogan, 2002). Friberg (2014) citerar i sin avhandling en 
visstidsanställd skådespelerska om hennes arbetssituation: ”Just nu är jag mammaledig 
och då fryser de mitt kontrakt så att jag har resterande att komma tillbaka till efteråt, 
vilket känns fantastiskt lyxigt. Egentligen helt rimligt, men tyvärr inte så vanligt. Det är 
skönt att våga skaffa barn – så hemskt det låter, men det handlar faktiskt om det. Att få 
våga.” (Friberg, 2014). Citatet ger en positiv bild av den aktuella arbetsplatsen, men en 
ganska negativ bild av teatern som arbetsplats i allmänhet. Stress kan skapas av att 
tvingas prestera utan ekonomiska eller tidsmässiga resurser, eller att acceptera 
missförhållanden för att stå sig i konkurrensen och få arbete igen (Friberg, 2014). 
 
Enligt Teaterförbundets rapporter (Teaterförbundet 2012; 2014) är det liknande 
arbetslöshetssiffror för övriga yrkesgrupper inom teater och film. Konkurrensen är hög, 
anställningarna är korta och lönerna låga. Även teaterarbetare med fast anställning 
känner otrygghet, med ständiga hot om nedskärningar (Friberg, 2014). Under de senaste 
25 åren har antalet fastanställda teaterarbetare minskat från 70 till 20 procent 
(Teaterförbundet, 2014). De stora institutionerna i Sverige har anställningsstopp och de 
allra flesta tvingas bli frilansare, anställda för ett projekt åt gången. Frilansare pendlar 
mellan jobb och arbetslöshet, vilket leder till social otrygghet (Friberg, 2014). Runt 
sextio procent av film- och teaterarbetare är arbetslösa någon gång under året och 
genomsnittet för en skådespelare är hundra arbetslösa dagar årligen.  
 
Stress 
Stress har tidigare antagits vara beroende av antalet negativa livshändelser samt 
händelsernas natur, vilket fick Cohen och Williamson (1988) att rikta fokus mot 
individens upplevelse av stress, som de ansåg bättre kunde förklara och förutse hälsa 
och ohälsa. Psykologisk stress uppstår i förhållandet mellan individ och miljö, där 
individens kognitiva värderingar är avgörande för förmågan att bibehålla välbefinnande 
(Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkman (1984) menar att individer i samma 
yttre stressfyllda situationer kan ha olika stressnivåer, beroende av personlighetsdrag, 
sitt allmänna hälsotillstånd och på hur de uppfattar och bedömer en situation. I en studie 
av Marchant-Haycox och Wilson (1992) visade det sig att närmare hälften av musikerna 
och en tredjedel av skådespelarna, dansarna och sångarna led av prestationsångest, men 
endast fyra procent av artisterna ansåg att kraven var för höga. Kraven och 
engagemanget som ”konsten” ställer på scenartisterna anses ligga i yrkets natur, och är 
förhållanden en artist accepterar att underordna sig (Torkelson, 1998). 
 
I frilansande scenartisters vardag ingår att söka arbete via auditions, vilket många 
upplever som påfrestande och stressande (Nettle, 2006). Ett av problemen med 
auditions, menar Kogan (2002) är utebliven feedback på en stor ansträngning, som få 
andra yrkesgrupper behöver ställas inför. Forskaren Siegrist utgår i sin Effort-Reward-
Imbalance-modell (ERI) från att alla är i behov av belöning i någon form för den 
ansträngning som investeras i arbetsliv och privatliv (Siegrist, 1996). Ansträngningen 
styrs både av omgivningens krav och av den egna ambitionen. Belöningen kan bestå av 
kärlek, vänskap, hög lön, önskad status, karriärmöjligheter, större frihet eller tryggare 
anställning. En obalans mellan insats och belöning skapar stressreaktioner och 
känslomässiga reaktioner, som kan leda till ångest och psykisk eller fysisk ohälsa 
(Siegrist, 2004). 
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Stress har inom forskningen delats in i positiv och negativ (Eysenck, 2000; Karasek & 
Theorell 1992). Negativ stress är resultatet av att individen inte kan finna något aktivt 
sätt att hantera omgivningens förändringar (Eysenck, 2000). Teaterarbetare i Sverige 
har under relativt kort tid upplevt stora förändringar på sin arbetsmarknad: från en 
ganska stabil ensembleteater till en teater dominerad av korttidsanställda frilansare. 
Svårigheter i arbetslivet har visat sig vara en faktor som kan leda till negativ stress 
(Cohen & Williamson, 1988). En persons upplevda psykosociala arbetsmiljö påverkas 
av de krav som arbetet ställer och de möjligheter som finns att själv kontrollera sitt eget 
arbete.  
 
Konkurrensen om arbetstillfällen för teaterarbetare, i kombination med höga krav på 
konstnärliga prestationer, blir tillsammans arbetsvillkor som är svåra att hantera 
(Torkelson, 1997). Är en individ stressad i sin arbetssituation och upplevelsen är 
förlorad kontroll över delar av vardagstillvaron, uppstår stressreaktioner som i sin tur 
ofta leder till psykisk eller fysisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1992). Prestationsångest 
och perfektionism har visats vara en stor del av den psykologiska stress som individer 
med kreativa yrkesroller upplever, särskilt i branscher med hög arbetslöshet (Barker, 
Soklaridis, Waters, Herr, & Cassidy, 2009). 
 
Positiv stress kan bidra till ökat välbefinnande, ökad vitalitet och ökad kompetens 
(Karasek & Theorell 1992). Trots en otrygg ekonomisk situation och stressande 
arbetskrav, uppvisar teater- och filmarbetare en stark tilltro till sitt yrkesval och ser sitt 
arbete som värdefullt och viktigt (Barker et al., 2009). Positiv stress uppkommer när 
omgivningens krav samspelar med individens förmåga, och individen har hopp om en 
önskad konsekvens som resultat av sina ansträngningar (Eysenck, 2000). I en studie 
som jämförde elitidrottare med professionella scenartister, rapporterade scenartisterna 
att de ”underordnade sig konsten” och samtidigt släppte taget om sin självmedvetenhet, 
till skillnad från elitidrottarna (Poczwardowski & Conroy, 2002). Artisterna uttryckte att 
de kunde använda tron på konsten som något större än dem själva, vilket representerade 
en fungerande strategi att hantera psykologisk stress. Artisterna hade förmågan att se på 
sin prestation (både vid lyckade och misslyckade prestationer) som något att lära sig av, 
något att maximera till nästa framträdande och som en värdefull upplevelse, till skillnad 
från idrottarna (Poczwardowski & Conroy, 2002).  
 
I Seligman och Csikszentmihalyis (2000) teori Positiv psykologi antas positiv stress 
uppstå genom motivationsprocesser hos en individ, där drivkrafterna att hantera stress 
är att finna meningsfullhet, självförverkligande och livstillfredsställelse. Detta kan 
uppnås när individen har tydliga mål, känner kontroll över situationen och antar 
utmaningar med lustfyllda och positiva känslor. En viss nivå av stress är nödvändig för 
att individen ska kunna bli motiverad och få lust att prestera, vilket i sin tur kan leda till 
flow (Csikszentmihalyi, 2006). Flow innebär att individen använder sig av sina positiva 
egenskaper, har positiva känslor, upplever sammanhanget som meningsfullt och har 
fullständig närvaro i nuet. I en studie som undersökte förhållandet mellan 
prestationsångest och flow hos musiker, korrelerade flowbenägenhet negativt med 
prestationsångest. Studien visade också att flowtillstånd och prestationsångest kunde 
existera simultant, och att individens förmåga till flow kunde fungera som en strategi att 
reducera prestationsångest (Kichner, Bloom & Skutnick-Henley, 2008). 
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Coping 
Risken för misslyckanden är överhängande för scenartister, både gällande möjligheten 
att försörja sig på yrket och när det kommer till den yrkesmässiga identiteten. Bakom 
önskan att bli uppmärksammad och berömd för sina prestationer finns också rädslan att 
misslyckas. Att stå på scen innebär en stor utsatthet, särskilt om recensionerna är 
negativa (Torkelson, 1998). För att klara denna stress och behålla sin identifikation som 
professionell yrkesutövare, krävs funktionella copingstrategier (Kogan, 2002).  
 
Om det för de flesta scenartister innebär en stor utsatthet att vara i centrum och ständigt bli 
värderad så finns det också grupper som inte är lika synliga (Torkelson, 1998). Att arbeta 
bakom scen innebär en kollektiv konstnärlig insats där den egna prestationen inte är så 
framträdande. När prestationer eller ansträngningar inte belönas enligt normen eller 
förväntningen, upplever individen stress, vilket i sin tur leder till känslomässiga 
reaktioner (Siegrist, 2004). Hur dessa känslor hanteras blir avgörande för det psykiska 
välbefinnandet. Coping innebär att individen lyckats anpassa sig till ställda krav, där 
individen minimerar, tolererar, accepterar eller ignorerar det som inte går att styra över 
(Lazarus & Folkman, 1984).  
 
Coping i förhållande till prestation har studerats inom olika områden och en rådande 
uppfattning är att fungerande copingförmåga leder till enastående prestationer inom 
exempelvis sport, dans, opera och musik (Poczwardowski & Conroy, 2002). Lazarus 
(2000) menar också att rätt sorts coping i en konkurrenssituation kan leda till att 
exempelvis idrottare bli återmotiverade, fokuserade och högpresterande. 
Poczwardowski och Conroy (2002) upptäckte i sin studie en skillnad mellan scenartister 
och idrottare, i hur misslyckanden och kritik hanterades. Dubbelt så många scenartister 
som idrottare ansåg att andras kritik om deras prestation var fel och att de var 
motiverade att bevisa det (Poczwardowski & Conroy, 2002). En förklaring ansågs vara 
att idrottsprestationer är mätbara i tid eller poäng medan konstnärliga prestationer 
bedöms subjektivt (Poczwardowski & Conroy, 2002). 
 
Coping omfattar alla försök att hantera olika situationer, men är inte liktydigt med hur 
framgångsrikt personen bemästrat situationen (Folkman & Moskowitz, 2000). Vid 
funktionella copingstrategier tror individen på möjligheten att förutsäga och kontrollera 
händelseförlopp och nya situationer ses som utmaningar (Lazarus & Folkman, 1984). 
Viktiga faktorer är tron på den egna förmågan och de resurser individen innehar samt 
förmågan att hämta stöd från vänner och andra relationer (Cohen & Williamson, 1988). 
I en studie som jämförde frilansande musiker med fastanställda musiker upptäcktes att 
avsaknaden av struktur hos frilansarna påverkade dem negativt (Vaag, Giæver & 
Bjerkeset, 2014).  
 
Lazarus och Folkman (1984) delar in coping i problemfokuserad coping och 
emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad coping innebär att individen avgränsar 
problemet och fokuserar på att utveckla lösningar på det som går att styra över, och 
positivt omformulerar det som inte går att styra över (Lazarus & Folkman, 1984). 
Problemfokuserad coping har visats vara positivt relaterat till välbefinnande. 
Emotionsfokuserad coping innebär att individen försöker reducera den oro som uppstår 
av en stressituation, där strategierna kan innebära selektiv uppmärksamhet, 
önsketänkande eller sökande efter socialt stöd (Carver, Scheier & Weintraub, 1989; 
Lazarus & Folkman, 1984). Emotionsfokuserad coping kan vara fungerande för vissa 
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individer. I en studie om prestationsångest och arbetsrelaterad stress bland operasångare 
betonades att scenartister använder personliga och sociala resurser som en fungerande 
strategi att hantera ångest (Kenny, Davies & Oates, 2004). Emotionsfokuserad coping 
har även uppvisat motsatt resultat när det gäller dess förhållande till välbefinnande 
(Fortes-Ferreira, Peiró, González-Morales & Martín, 2006). 
 
Coping är ett komplext begrepp och forskare har försökt att gruppera copingstrategier 
på fler sätt än ovan nämnda. Vad som står klart är att en strategi kan vara fungerande i 
en given situation men vara icke-fungerande i andra situationer (Carver & Connor-
Smith, 2009). En uppdelning som försöker ta hänsyn till denna komplexitet är 
funktionell och dysfunktionell coping (från engelskans engagement och disengagement 
coping), där funktionell coping innefattar försök att hantera stressorer eller de känslor 
som uppstår genom stressorn, medan dysfunktionell coping består av strategier som 
undflyr stressorer eller de känslor som uppstått genom stressorerna (Carver & Connor-
Smith, 2009). 
 
Personlighet 
Personlighet kan definieras som de varaktiga mönster av tankar, känslor och beteenden 
som kännetecknar en individs unika livsstil och anpassning (Vollrath & Torgersen, 
2000). Personligheten påverkar hur en individ exponerar sig för stress, vilken stressor 
som uppfattas och hur stressorn upplevs (Vollrath, 2001). Personlighet och coping har 
visat sig ha ett samband och framförallt har personlighetsdragen neuroticism och 
extraversion visat sig vara avgörande för hur individer anpassar sig till stressande 
händelser i livet (Vollrath, Torgersen, & Alnæs, 1995). En studie som undersökte vilka 
personlighetsdrag som var framträdande hos professionella scenartister, indikerade att 
en individ som väljer ett scenartistyrke karaktäriseras av en specifik 
personlighetsstruktur (Dudek, Bernèche, Bérubé, & Royer, 1991).  
 
Scenartister har i studier rapporterat höga nivåer av neuroticism (Marchant-Haycox & 
Wilson, 1992; Nettle, 2006). Neuroticism predicerar interpersonell stress, och är 
grundat i ett undvikande temperament, där sårbarhet för ångest leder till dysfunktionell 
coping (Bolger & Schilling, 1991). Individer med höga nivåer av neuroticism har oftare 
än andra intensiva affekter och söker därför kortsiktiga lösningar som lindrar ångest, 
vilket leder till undvikande och emotionsfokuserade copingstrategier (Carver & Connor-
Smith, 2009). Individer med höga nivåer av neuroticism har högre benägenhet att 
uppleva negativa känslor och ångest oavsett nivå av stress (Vollrath, 2001).  
 
Individer med höga värden av extraversion upplever sina vardagliga händelser som både 
mer stressande och njutbara och har ofta aktiva och funktionella copingstrategier 
(Vollrath et al., 1995). Extraversion har rapporterats vara negativt korrelerad med 
ångest och prestationsångest hos scenartister, medan neuroticism är positivt korrelerad 
med ångest och prestationsångest (Thomas & Nettlebeck, 2014).  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka teaterarbetares upplevda stress, coping och 
personlighetsdrag och se om den studerade gruppen utmärkte sig från generell 
population. Ytterligare ett syfte med studien var att utreda om anställningsförhållanden 
och yrkesutövning kunde vara faktorer som har betydelse för upplevd stress och coping 
hos teaterarbetare. 
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Följande frågeställningar formulerades:  
 

1. Skiljer sig teaterarbetare från generell population i fråga om upplevd stress, 
copingstrategier och personlighetsdrag? 

2. Finns det skillnader i upplevd stress mellan teaterarbetare med olika yrken och 
olika anställningsförhållanden? 

3. Finns det skillnader i copingstrategier mellan teaterarbetare med olika yrken och 
olika anställningsförhållanden? 

 
 

Metod 
Undersökningsdeltagare 
Nio av Teaterförbundets yrkesavdelningar tillfrågades om att medverka i studien, varav 
åtta svarade ja. De medverkande avdelningarna var Skådespelaravdelningen, 
Artistavdelningen, Dansavdelningen, Scenograf och Kostymdesignavdelningen, 
Filmavdelningen, Teknikeravdelningen, Musikalartistavdelningen samt 
Regissörsavdelningen.  
 
Ett informationsbrev skickades ut av Teaterförbundet till de åtta medverkande 
yrkesavdelningarnas medlemmar, med en länk till den webbaserade enkäten. Totalt 
skickades enkäten ut till 5178 medlemmar. Enkäten låg av tidsmässiga skäl endast 
öppen i nio dagar, vilket resulterade i 367 responser, varav 304 var fullständiga.  
 
Av de 304 återstående respondenterna var 207 kvinnor (68%) och 97 män (32%). 
Fördelningen mellan scenkonstutövare och övriga teaterarbetare var 59 respektive 41 
procent. Åldern hos respondenterna fördelade sig med 19% som var 20-29 år, 19% var 
30-39 år, 28% var 40-49 år, 18% var 50-59 år och 16% var 60 år eller äldre. Av de 
svarande var 58% frilansare och 42% hade anställning i någon form (fastanställning 
eller visstidsanställning). Bakgrundsvariabler redovisas i antal och procent i Tabell 1. 
 
Material  
En enkät sattes samman med hjälp av tre etablerade självskattningsformulär: Swedish 
universities Scales of Personality, SSP, för mätning av stabila personlighetsdrag 
(Gustavsson, Bergman, Edman, Ekselius, von Knorring & Linder, 2000), Brief COPE 
för mätning av copingstrategier (Carver, 1997) och Perceived Stress Scale, PSS-10, för 
mätning av upplevd stress (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). Enkäten bestod av 
fyra delar: en del med demografiska frågor och därefter de tre ovan nämnda 
skattningsformulären i varsin del. Totalt bestod enkäten av 141 frågor. 
 

PSS-10. 
Stress mättes med hjälp av självskattningsformuläret Perceived Stress Scale (PSS-10) 
(Cohen et al., 1983) med 10 items, där den svarande bedömer hur ofta livet upplevs som 
oförutsägbart, okontrollerbart och överbelastande den senaste månaden. Skalan består 
av fem steg, från Aldrig (0) till Väldigt ofta (4). Ett exempel på fråga i PSS-10 är: Hur 
ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunde hantera allt som måste 
göras?”. Svensk översättning är gjord av Institutet för Stressmedicin (2012). PSS-10 
innehåller fem frågor som mäter negativ stress och fem reverserade frågor som mäter 
positiv stress. Poängen summeras och höga värden innebär en hög grad av upplevd 
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stress. Den svenska versionen av PSS-10 anses ha god intern konsistens med Cronbachs 
alphavärde på 0.78 (Eskin & Parr, 1996). 
 
Tabell 1. Bakgrundsvariabler för den studerade gruppen (N = 304). 
 

Bakgrundsvariabler	   N	   %	  
Kön   

Kvinnor 207 68,1 
Män 97 31,9 

Yrkesgrupp   
Scenkonstutövare 179 58,9 
Teknisk personal 125 41,1 

Anställningsförhållanden   
Frilans 175 57,6 
Anställd (visstid och fast) 129 42,4 

Ålder   
20-29 år 57 18,8 
30-39 år 57 18,8 
40-49 år 86 28,3 
50-59 år 56 18,4 
60 år eller äldre 48 15,8 

 
 

Brief COPE. 
Copingstrategier mättes med hjälp av Brief COPE, som utvecklats av Carver (1997). 
Brief COPE består av 28 påståenden med svarsalternativ i en fyrgradig Likertskala (1-
4). Poängen inom varje subskala summeras, och möjliga poäng är mellan 2 och 8 för 
varje skala. Skalorna har i den svenska normeringen visat varierande intern konsistens, 
med Cronbachs alphavärden mellan .42 och .92 (Muhonen & Torkelson, 2005). 
 
De 28 påståendena fångar upp 14 olika copingstrategier: självdistraktion, aktiv coping, 
förnekande, alkohol/droger, emotionellt stöd, instrumentellt stöd, uppgivenhet, 
ventilering av känslor, positivt omformulerande, planering, humor, acceptans, andlighet 
och självanklagelse. Frågan till de 28 påståendena är: ”Hur brukar du i allmänhet göra 
när du stressas av problem?”, och exempel på påstående är: ”Jag arbetar eller gör 
andra saker för att inte tänka på det.” och: ”Jag agerar för att förbättra situationen.” 
 
Forskare har haft olika åsikter om copingstrategierna i Brief COPE kan reduceras till 
färre dimensioner, och studier finns med två, tre och fyra faktorer (Bouchard, 
Guillemette & Landry-Léger, 2004; Fortes-Ferreira et al. 2006; Meyer, 2001; 
Wichianson, Bughi, Unger, Sprujit-Metz & Nguyen-Rodriguez, 2009). I den svenska 
normeringen utförd av Muhonen och Torkelsson (2005) behölls alla 14 copingstrategier, 
vilket är i enlighet med Carver (1997). En vanlig uppdelning är dock funktionella eller 
dysfunktionella copingstrategier (Meyer, 2001; Wichianson et al, 2009).  
 

SSP. 
Swedish universities Scales of Personality (SSP) är en vidareutveckling av den äldre 
Karolinska Scales of Personality (Schalling, 1970), som ansågs vara för långt och 
omständligt och i behov av förnyelse (Gustavsson et al., 2000). SSP har utvecklats för 
att mäta stabila personlighetsdrag och inte hela personligheten, i syfte att identifiera 
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psykologisk sårbarhet och psykopatologi. Enkäten består av 91 påståenden som 
besvaras i en fyrgradig Likertskala (1-4). Exempel på påståenden är: ”Jag har ofta 
råkat illa ut, trots att det inte varit mitt fel.” och ”Jag har lätt att komma människor 
nära inpå livet.”  
 
De 91 påståendena delas in i tretton subskalor, som utformats för att mäta 
personlighetsdrag: Somatisk ångestbenägenhet, Psykisk ångestbenägenhet, 
Stresskänslighet, Undergivenhet, Impulsivitet, Äventyrslystnad, Interpersonell distans, 
Social konformitet, Bitterhet, Irritationsbenägenhet, Misstroende, Verbal 
aggressionsbenägenhet och Fysisk aggressionsbenägenhet. SSP har normerats i ett 
nationellt randomiserat stickprov (N = 741), och omvandlats till t-scores, där det 
normativa medelvärdet är M = 50, SD = 10 (Gustavsson, et al., 2000). Den interna 
konsistensen varierade hos de tretton subskalorna med ett Cronbahs alphavärde mellan 
.59 och .84. En faktorlösning presenterades också i studien, med tre faktorer: 
Neuroticism, Aggression och Extraversion. 
 
Procedur   
Webbenkäten konstruerades med hjälp av Soscisurvey.de och länken till enkäten 
skickades ut av Teaterförbundet tillsammans med ett informationsbrev. Deltagarna 
informerades om att deltagandet gick att avbryta, om de så önskade. Ingen information 
som IP-adress, arbetsplats eller liknande registrerades i den insamlade datan och 
respondenterna kan inte kopplas till sina svar. Deltagarna informerades om sin 
anonymitet, sitt frivilliga deltagande, om syftet med undersökningen samt att resultaten 
skulle komma att användas endast i denna uppsats. Ålder registrerades inte närmare än 
med 10-årsintervall, med avseende på ökad anonymitet, i samråd med Teaterförbundet.  
 
Databearbetning 
Den insamlade datan analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS version 23. Inga 
data saknades för någon av 304 respondenterna. Cronbachs alpha beräknades för alla 28 
skalor. Deskriptiv statistik för demografiska data togs fram. 
Principalkomponentanalyser gjordes för Brief COPE:s subskalor och för SSP:s 
subskalor, därefter beräknades medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs 
alphavärden för de nya dimensionerna.  
 
Samband mellan alla variabler analyserades för hela urvalet med Pearsons korrelation, i 
syfte att se vilka variabler som var relevanta för en multivariat variansanalys 
(MANOVA). En MANOVA utfördes till sist för att undersöka vilka skillnader som 
fanns i upplevd stress, funktionella och dysfunktionella copingstrategier mellan 
frilansande scenkonstutövare, anställda scenkonstutövare, frilansande teknisk 
teaterpersonal och anställd teaterpersonal.  
 

Faktoranalys 
En principalkomponentanalys (PCA) med Varimax rotation genomfördes med de tretton 
behållna subskalorna i Brief COPE, i syfte att försöka reducera antalet dimensioner. 
Först utfördes en PCA som genererade en fyrfaktorlösning, som dock inte visade sig ge 
subskalor med tillfredsställande reliabilitet. Två faktorer hade god intern konsistens, och 
därför genomfördes en andra PCA med två till antalet förinställda faktorer.  

	  
Det finns olika tumregler för vad som anses vara det kritiska värdet för en 
faktorladdning, där 0,30 länge har varit en acceptabel nivå, medan senare forskare 
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föreslår 0,40 och 0,50. Faktorladdningarna varierade mellan .40 och .72, vilket gav en 
acceptabel lägstanivå på 0.40. Resultatet efterliknar tidigare forskares PCA-resultat av 
Brief COPE (Wichianson et al, 2009; Meyer, 2001). I den första faktorn laddade 
Instrumentellt stöd och Aktiv coping högst, vilka båda ingår i problemlösande och 
funktionella copingstrategier. I den andra faktorn laddade Självanklagelse och 
Självdistraktion högst, som båda ingår i emotionsfokuserade och dysfunktionella 
copingstrategier (Carver, 1997; Lazarus & Folkman, 1984; Meyer, 2001). Två faktorer 
skapades: en benämndes funktionell coping (α = 0.81) och den andra faktorn benämndes 
dysfunktionell coping (α = 0.64). Den roterade faktorlösningen med 2 faktorer 
förklarade 41,9% av den totala variansen. En delskala, Religion, fick ingen laddning i 
någon av faktorerna och togs därför bort från fortsatta analyser (Tabell 2).  
 
Ytterligare en PCA med Varimax rotation genomfördes, på SSP:s tretton subskalor i 
syfte att förenkla fortsatta statistiska analyser. I Gustavssons et al. (2000) utvecklande 
av SSP föreslås en trefaktorlösning av de tretton subskalorna. Tre faktorer förvaldes 
därför och faktorladdningarna blev snarlika Gustavsson et al. (2000). I faktor 1 laddade 
Psykisk ångestbenägenhet och Somatisk ångestbenägenhet högst, vilken därför 
benämndes Neuroticism (α = .89). I faktor 2 laddade Verbal aggressionsbenägenhet och 
Fysisk aggressionsbenägenhet högst, vilken därför benämndes Aggression (α = .74) och 
den sista faktorn fick högsta laddningar av Äventyrslystnad och Impulsivitet, och 
benämndes därmed Extraversion (α = .72). Alla laddningar översteg 0.50. Den 
roterande faktorlösningen med tre faktorer förklarade 59,8% av den totala variansen 
(Tabell 3). 
 
En översiktlig sammanställning av de nya subskalornas medelvärden, 
standardavvikelser och Cronbachs alphavärden redovisas både totalt för den studerade 
populationen och för de fyra subgrupperna (Tabell 4). I tabellen redovisas även PSS, 
med normerade värden från Nordin och Nordins (2013) studie (N = 3406). SSP:s tre nya 
dimensioner presenteras i t-scores. 
 
 
Tabell 2. Principalkomponentanalys av Brief COPE:s subskalor (N = 304). 
 

 Faktorladdningar 
 
Brief COPE-skalor 

Faktor 1 
Funktionell 

Faktor 2 
Dysfunktionell Kommunalitet 

Instrumentellt stöd .73  .64 
Aktiv coping   .72  .60 
Emotionellt stöd .71  .61 
Planering .68  .50 
Ventilering .62  .43 
Positiv omformulering .47  .25 
Acceptans .43  .21 
Självanklagelse  .64 .41 
Självdistraktion  .59 .37 
Uppgivenhet  .52 .60 
Humor  .43 .27 
Alkohol/droger  .40 .15 
Religion - - - 
Egenvärde 3,26 1,76  
Förklaringsgrad i % 27,2 14,8 41,9 
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Tabell 3. Principalkomponentanalys av SSP:s 13 subskalor (N = 304). 
 
 
 

 Faktorladdningar 
 
SSP-skalor 

Faktor 1 
Neuroticism 

Faktor 2 
Aggression 

Faktor 3 
Extraversion 

Kommunalitet 

Somatisk ångestbenägenhet .77   .67 
Psykisk ångestbenägenhet .88   .78 
Stresskänslighet .81   .67 
Undergivenhet .69   .62 
Misstroende .56   .57 
Bitterhet .66   .61 
Irritationsbenägenhet  .54  .59 
Social konformitet  – .64  .49 
Verbal aggressionsbenägenhet  .81  68 
Fysisk aggressionsbenägenhet  .72  .58 
Impulsivitet   .61 .43 
Äventyrslystnad   .77 .60 
Interpersonell distans   – .56 

 
.50 

Egenvärde 
Förklaringsgrad i % 

4.20 
32,3 

2.03 
15,6 

1.55 
11,9 

 
  59,8 

 
 
 

Resul ta t  
 
Deskriptiv statistik och reliabilitetsanalys 
Medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs alpha beräknades för samtliga Brief 
COPE:s 14 copingstrategier och presenteras i Tabell 5. Tabellen visar också i vilka 
subskalor den undersökta gruppen skiljer sig från normerade värden (Muhonen & 
Torkelson, 2005). De oftast använda copingstrategierna var planering, aktiv coping och 
acceptans. Uppgivenhet och alkohol/droger var de strategier respondenterna uppgav att 
de använde sig av allra minst. Den studerade populationen skiljde sig signifikant från 
normvärdena i tio copingstrategier, varav sex på en nivå av p < .001, och fyra på en nivå 
av p < .05. 
 
Korrelationsanalys 
En Pearsons produktmomentkorrelation undersökte om funktionell coping, 
dysfunktionell coping och upplevd stress korrelerade med varandra (N = 304). Detta i 
syfte att se om variablerna var relevanta för den föreliggande multivariata 
variansanalysen. Stark positiv korrelation fanns mellan upplevd stress och 
dysfunktionell coping (r = .48). Funktionell coping korrelerade svagt negativt med 
dysfunktionell coping (r = –.16); och upplevd stress (r = –.23). Alla korrelationer var 
signifikanta (p < .01), och utfördes med tvåsidigt test. 



   

 
 
 

Tabell 4. Medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs α för jämförelser med normerade värden, totalt och i de olika de olika undergrupperna. 
 

 Totalt stickprov  
N=304  Konstnärlig, frilans,  

n = 115  Konstnärlig, anställd,  
n = 64  Teknisk, frilans,  

n = 59  Teknisk, anställd,  
n = 66 

	   α M SD  M SD  M SD  M SD  M SD 
Faktorer av Brief COPE (medelvärden av 
observerade poäng):                

Funktionell coping (Range: 16-64) .81 46,36 6,14  48,31 5,93  45,45 6,63  45,44 5,85  44,64 5,44 
Dysfunktionell coping (Range: 12-48) .64 25,95 4,12  26,61 4,04  26,19 4,26  25,51 4,49  24,97 3,61 

PSS (medelvärden av observerade poäng):                

Upplevd stress (Range: 0-40) .86 18,59*** 6,62  18,87*** 6,50  18,02*** 7,18  19,31*** 6,19  18,02*** 6,69 

Faktorer av SSP, uttryckt i t-scores (M=50, SD=10): 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Neuroticism .89 53,80 7,68  53,47 7,48  54,53 7,88  54,66 7,99  52,92 7,60 
Aggression .74 48,70 4,80  48,41 5,22  49,46 4,50  48,66 4,50  48,46 4,56 
Extraversion .72 50,52 5,47  50,40 4,91  50,72 5,26  51,11 6,15  50,01 5,98 

Not. *** Skillnad mellan observerat värde och normvärde p < .001.       

12 
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Samtliga Brief COPE:s copingstrategier hade acceptabel reliabilitet förutom skalan 
Förnekande, som inte uppfyllde lägsta krav på α > .50 (Carver, 1997). Tidigare studier 
(Bouchard et al, 2004; Carver, 1997; Muhonen & Torkelson, 2005) har uppvisat liknande 
reliabilitetsproblem för subskalorna Acceptans och Förnekande, som även här fick lägst 
reliabilitet med Cronbachs alphavärden på .50 respektive .41. Delskalan Förnekande togs bort 
från fortsatta statistiska beräkningar på grund av den bristande reliabiliteten, medan delskalan 
Acceptans behölls. Övriga skalors alphavärden låg mellan .56 och .90. Högst koefficienter 
hade skalorna Humor, Emotionellt stöd, Instrumentellt stöd och Alkohol/Droger.  
 
Tabell 5. Medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs α för alla dimensioner i Brief 
COPE, samt jämförelser med normvärden. 
 

Skattningsskala: Brief COPE Totalt stickprov, N = 304  

     

Copingstrategier α M SD   

Möjliga	  poäng:	  2-‐8.	   	  	   	  	   	   	  
1. Planering .65 6,8*** 1,07  
2. Aktiv coping .78 6,64 1,19  
3. Accepterande .50 6,16*** 1,16  
4. Instrumentellt stöd .83 6,08* 1,41  
5. Emotionellt stöd .85 6,06 1,49  
6. Ventilering av känslor .74 6,01* 1,42  
7. Humor .89 5,83*** 1,63  
8. Självanklagelse .72 5,8*** 1,48  
9. Positiv omtolkning .66 5,76 1,35  
10. Självdistraktion .56 5,19*** 1,44  
11. Förnekande .41 3,12 1,17  
12. Religion .81 3,02* 1,57  
13. Uppgivenhet .74 2,96* 1,12  
14. Alkohol/Droger .90 2,85*** 1,33   

Not. * Skillnad mellan observerat värde och normvärde p < .05; *** Skillnad mellan 
observerat värde och normvärde p < .001.     

 
 
Medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs alpha beräknades också för Perceived Stress 
Scale (PSS-10) som mäter den upplevda stressen. PSS-10 är normerad efter åldersgrupper 
(Nordin & Nordin, 2013) och jämförelser med normerade värden gjordes både med ålder och 
med de fyra undergrupperna scenartister, teknisk personal, anställda och frilansare (Tabell 6). 
Den interna konsistensen för skalan hade ett Cronbachs alphavärde på .86.  
 
Samtliga studerade grupper rapporterade högre nivåer av stress än normalbefolkningen. Den 
svenska normeringen är gjord i Västerbottens län av Nordin och Nordin (2013) på ett 
stratifierat urval med N = 3406, där det totala medelvärdet av upplevd stress för stickprovet 
var M = 13,96, SD = 6,34.  Det totala medelvärdet i denna studie (N = 304) var M = 18,59, SD 
= 6,62. 
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Tabell 6. Medelvärden och standardavvikelser i PSS-10 samt jämförelser med normvärden, 
för det totala stickprovet, uppdelat på ålder samt för grupperna scenkonstutövare, teknisk 
personal, frilansare och anställda. 
 
 
Skattningsformulär    Totalt   Konstnärlig Teknisk 
PSS-10 (möjliga poäng: 0-40) n M SD M SD M SD 
Alla 304 18,59*** 6,62         

Uppdelat på ålder:        
20-29 år 57 21,16*** 6,59 21,65*** 6,60 20,25*** 6,64 
30-39 år 57 18,67*** 6,77 19,06*** 6,87 18,05* 6,67 
40-49 år 86 19,59*** 6,43 19,24*** 6,53 20,05*** 6,36 
50-59 år 56 17,42*** 6,45 16,77*** 6,23 17,47*** 6,72 
60 år eller äldre 48 15,28* 5,40 14,77 5,59 16,25* 5,05 

Anställd/frilans:        
Anställd 129 18,02*** 6,91 18,02*** 7,18 18,02*** 6,69 
Frilans 175 19,01*** 6,38 18,87*** 6,50 19,31*** 6,19 

Konstnärlig/teknisk:        
Konstnärlig 179 18,57*** 6,74     
Teknisk 125 18,62*** 6,47         

Not. * Skillnad mellan observerat värde och normvärde p < .05; *** Skillnad mellan observerat värde och 
normvärde p < .001. 
 
 
Beräkningar av medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs alpha gjordes slutligen med 
Swedish universities Scales of Personality (SSP) och jämfördes med Gustavsson et al. (2000) 
normerade värden, både totalt och i de fyra grupperna. Enligt rekommendationen (Gustavsson 
et al., 2000) gjordes poängen om till t-scores för att möjliggöra jämförelser, där M = 50 och 
SD = 10. Cronbachs alpha varierade mellan .57 och .82 för de tretton subskalorna, vilket 
efterliknar resultaten i studien av Gustavsson et al. (2000) med alphavärden mellan .59 och.84 
(N = 741). Samtliga undergrupper rapporterade högre värden jämfört med 
normalpopulationen i somatisk ångestbenägenhet, psykisk ångestbenägenhet, 
stresskänslighet, bitterhet och äventyrslystnad.  
 
Respondenterna rapporterade både totalt och i de olika subgrupperna lägre än 
normalpopulationen i fysisk aggressionsbenägenhet, interpersonell distans och social 
konformitet (Tabell 7). Den grupp som skiljde sig minst från normalpopulationen var 
frilansande teknisk teaterpersonal, med 6 (av 13) signifikanta poängskillnader, och den grupp 
som skiljde sig mest var scenartister med anställning, med 10 signifikanta skillnader. Den 
största skillnaden rapporterade anställda scenartister i somatisk ångestbenägenhet (M = 57.67, 
SD = 10.63) och frilansande scenartister i interpersonell distans (M = 43.83, SD = 8.27). 
 
Multivariat variansanalys (MANOVA) 
Först kontrollerades att datan mötte de krav som ställs för att kunna utföra en multivariat 
variansanalys (MANOVA). Det fanns två univariata outliers, vilket framgick av låddiagram. 
Dessa togs bort. Ingen multikolinjäritet bekräftades, vilket visades genom Pearsons 
korrelation (r = .294, p = .000). Ett linjärt samband kunde påvisas mellan upplevd stress, 
funktionella och dysfunktionella copingstrategier genom ett scatterdiagram. Ingen multivariat 
outlier upptäcktes med Mahalanobis distans (p = .001) och ett Box’s M-test visade 
homoskedasticitet (p = .945). 
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Tabell 7. Medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs α för subskalor i SSP. Signifikanta skillnader från normerade värden visas med asterisker både totalt 
och i de studerade undergrupperna. 

 Totalt stickprov, N = 304  Konstnärlig, frilans, n = 115  Konstnärlig, anställd, n = 64  Teknisk, frilans, n = 59  Teknisk, anställd, n = 66 
Skattningsskala SSP, uttryckt i t-poäng 
(M=50, SD=10): α M SD   M SD   M SD   M SD   M SD 

1. Somatisk ångestbenägenhet .72 56,44*** 10,25  56,99*** 10,16  57,67*** 10,63  57,37*** 10,83  53,46* 9,10 
2. Psykisk ångestbenägenhet .81 54,66*** 9,99  54,35*** 9,77  55,92*** 10,20  56,1*** 10,65  52,67* 9,35 
3. Stresskänslighet .75 54,48*** 10,62  55,17*** 11,19  54,22* 10,33  55,27 10,12  52,83* 10,38 
4. Undergivenhet .80 51,51* 9,90  49,47 10,01  52,73* 9,20  51,9* 8,99  53,55* 10,66 
5. Impulsivitet .73 51,52* 9,39  51,38 8,79  52,4* 8,86  53,15* 10,53  49,44 9,63 
6. Äventyrslystnad .79 53,58*** 8,81  55,53*** 8,35  52,91* 8,85  53,82* 9,54  50,60 8,15 
7. Interpersonell distans .73 46,4*** 8,77  43,83*** 8,27  47,42* 9,02  46,61* 8,64  49,73 8,29 
8. Social konformitet .57 48,8* 9,42  48,56 9,70  48,73 9,86  48,35 9,63  49,68 8,40 
9. Bitterhet .76 54,41*** 10,55  55,42*** 9,43  54,45*** 9,97  54,48* 13,16  52,57* 10,32 
10. Irritationsbenägenhet .74 52,42*** 9,35  52,45* 9,41  53,4* 10,53  52,61* 8,32  51,25 9,00 
11. Misstroende .82 50,75 10,65  49,06 10,34  52,57 11,46  51,52 11,05  51,24 9,80 
12. Verbal aggressionsbenägenhet .71 48,84* 9,28  48,19* 9,89  49,87 9,25  49,27 8,83  48,58 8,69 
13. Fysisk aggressionsbenägenhet .80 44,81*** 8,01  44,57*** 8,57  46,07*** 7,53  44,28*** 7,47  44,50*** 7,98 

Not. * Skillnad mellan observerat värde och normvärde p < .05; *** Skillnad mellan observerat värde och normvärde p < .001.             
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Skattningar av upplevd stress, funktionella och dysfunktionella copingstrategier jämfördes i 
fyra grupper: frilansande scenartister, frilansande teknisk teaterpersonal, anställda scenartister 
och anställd teknisk teaterpersonal. En MANOVA bekräftade att det fanns en multivariat 
effekt: F (9, 708) = 4.217, p < .0005; Wilks Λ = .881; partiell η2 = .041 (d = .21; power = 
.86). 
 
Univariata envägs-ANOVA visade signifikanta huvudeffekter mellan de studerade grupperna 
i funktionella copingstrategier: F(3, 298) = 6.90, p = .0005, partiell η2 = .07 (d = .27; power = 
.86); och i dysfunktionella copingstrategier: F(3, 298) = 2.61, p = .002, partiell η2 = .03 (d = 
.18; power = .79); men inte i upplevd stress: F(3, 298) = .932, p = .399, partiell η2 = .009. 
Tukeys post-hoc-test visade att frilansande scenartister skattade sig signifikant högre i 
funktionella copingstrategier, än anställda scenartister (p = .011), frilansande teknisk 
teaterpersonal (p = .024) och anställd teknisk teaterpersonal (p = .0005). I dysfunktionella 
copingstrategier visade Tukeys post-hoc-test att frilansande scenartister skattade sig 
signifikant högre än anställda teatertekniker (p = .022), men det fanns inga signifikanta 
skillnader med anställda scenartister (p = .999); eller frilansande teatertekniker (p = .476). 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka teaterarbetares upplevda stress, coping och 
personlighetsdrag och se om den studerade gruppen utmärkte sig från generell population. 
Ytterligare ett syfte med studien var att utreda om anställningsförhållanden och yrkesutövning 
kunde vara faktorer som har betydelse för upplevd stress och coping hos teaterarbetare. 
 
Den studerade gruppen i denna studie skattade sig själva betydligt högre i neuroticism än 
generell population, och betydligt lägre i aggression. I extraversion låg gruppen nära 
normvärdet. Den studerade gruppen skattade sig också i betydande utsträckning högre i alla 
de copingstrategier som ingår i funktionell coping, inklusive aktiv coping, planering, 
emotionellt stöd och instrumentellt stöd, än generell population. Ytterligare visade resultaten i 
denna studie att respondenterna skattade sin upplevda stress avsevärt högre än generell 
population. Resultaten visar att trots höga nivåer av upplevd stress och höga nivåer av 
neuroticism, använder sig teaterarbetare av funktionella copingstrategier, vilket skulle kunna 
förklara resultaten i Eneborg och Pleijels (2014) studie. Deras studie visade att skådespelare 
rapporterade höga nivåer av ångest och stress, men låga nivåer av psykisk ohälsa. Flera 
forskare betonar att vid höga nivåer av upplevd stress, är användandet av funktionell 
stresshantering avgörande för individens psykiska hälsa (Eysenck, 2000; Karasek & Theorell, 
1992). 
 
Höga nivåer av neuroticism är vanliga hos kreativa individer (Nettle, 2006), vilket bekräftar 
resultaten i denna studie. Studier har visat att neuroticism spelar en dominerande roll i 
stressprocesser, vilket i sin tur har bevisats ge en negativ påverkan på stresshantering, 
förmågan till socialt stöd och upplevelsen av psykologisk stress (Bolger & Shilling, 1991). 
Detta verkar dock inte vara giltigt för teaterarbetare, som trots höga nivåer av neuroticism och 
upplevd stress, använder sig av funktionell coping. Resultaten får stöd av Eysencks (2000) 
teori och Siegrists ERI-modell (1996), som båda utgår ifrån att individen kan känna kontroll 
och tillfredsställelse när omgivningens krav samspelar med individens förmåga, och individen 
får förväntad belöning för sina insatser, vilket innebär att höga nivåer av upplevd stress inte 
alltid leder till psykisk ohälsa. Resultaten bekräftas ytterligare av teorier som menar att 
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kreativa individer i allmänhet och scenartister i synnerhet, ser sin kreativa utövning som 
viktig, meningsfull och livstillfredsställande, och att denna motivation leder till fungerande 
stresshantering (Barker et al., 2009; Cohen & Williamson, 1988; Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000).  
 
Forskning har visat att frilansande scenartister är utsatta för höga nivåer av stress (Kogan, 
2002; Marchant-Haycox & Wilson, 1992; Nettle, 2006; Torkelson, 1998) och att de också 
rapporterar höga nivåer av upplevd stress (Eneborg & Pleijel, 2014; Söderström, 2010). 
Siegrist (2004) menar i sin Effort-Reward-Imbalance-teori att det finns många faktorer som 
kan verka som skydd mot stress och på så sätt oskadliggöra den. Om det finns någon form av 
belöning, kan den verka som en motiverande kraft att upprätthålla funktionella 
copingstrategier. Belöningen hos scenartister, menar Torkelson (1998), kommer av 
upplevelsen av arbetets mening, som är avgörande för just scenartisters förmåga att hantera 
stress och ångest, jämfört med andra yrkesgrupper.  
 
Den grupp som upplevde sig själva som mest stressade jämfört med generell population var 
frilansande teknisk teaterpersonal och minst upplevelse av stress rapporterade de anställda i 
båda yrkesgrupperna. Resultatet kan tolkas som att anställningsförhållanden har betydelse för 
upplevd stress, men inte yrkesutövning. Det fanns dock inga signifikanta skillnader i upplevd 
stress mellan teaterarbetare med olika yrken och olika anställningsförhållanden.  
 
Ett av resultaten i denna studie var att frilansande scenartister i högre grad ägnade sig åt 
funktionella copingstrategier jämfört med anställda scenartister, frilansande teatertekniker och 
anställda teatertekniker. Poczwardowski och Conroy (2010) fann också i sin studie om 
scenartister och idrottare, att aktiv coping, planering, emotionellt stöd och positivt tänkande 
var dominerande hos scenartister. Vaag et al. (2014) fann i sin studie att musikalisk talang hos 
frilansande musiker inte visade sig vara tillräckligt för att upprätthålla en framgångsrik 
frilanskarriär. De som lyckades, visade sig ha goda sociala och personliga resurser, där 
stresshantering var av avgörande betydelse (Vaag et al, 2014). 
 
Till sist visade resultaten i denna studie att frilansande scenartister signifikant skiljde sig från 
anställda teatertekniker i dysfunktionella copingstrategier, men inga signifikanta skillnader 
fanns mellan de andra grupperna i studien. Frågan är om dysfunktionella copingstrategier, 
som de värderas i forskningen, verkligen är icke-fungerande för alla individer och i alla 
situationer. Att effektivt kunna reglera känslor och tankar var en avgörande del av 
yrkesutövningen hos scenartisterna i Poczwardowski och Conroys (2010) studie. De fann att 
scenartisterna fokuserade på att hantera känslor som rädsla, nervositet och besvikelse, och att 
artisterna ansåg att det ingick i själva agerandet. Dysfunktionell coping innebär att individen 
försöker hantera de känslor som uppstår av en stressituation, genom undflyende, passiva eller 
känslofokuserade strategier (Carver et al., 1989; Lazarus & Folkman, 1984). Flera studier har 
dock visat att emotionsfokuserad coping kan vara både funktionell och dysfunktionell, 
beroende av situation och individ (Barker et al., 2009; Kenny et al., 2004). Trots forskares 
olika försök att gruppera copingstrategier till överblickbara dimensioner, verkar förståelsen 
för stresshantering och psykisk hälsa snarare kunna uppnås genom att ta hänsyn till individens 
kombinationer av copingstrategier, som tillsammans med andra faktorer som exempelvis 
motivation och personlighet blir fungerande eller icke-fungerande.  
 
Begränsningar och styrkor 
Studien har begränsningar eftersom alla variabler mättes med hjälp av självrapportering, 
vilket gör att resultaten kan vara färgade av Common Method Variance (CMV), också kallat 
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self-report bias. Det har blivit allmänt accepterat att korrelationer mellan variabler som mäts 
med samma metod, vanligen självrapportundersökningar, blir uppförstorade på grund av 
CMV. Det finns dock röster som motsäger detta och som påstår att effekten av CMV är 
kraftigt överdriven och kan motarbetas med bra mätinstrument (Spector, 2006). Att enkäten 
inte skickats ut av arbetsgivare utan av respondenternas fackförbund, minskar risken för 
social önskvärdhetsbias. Social önskvärdhetsbias är särskilt förväntat i beteendeforskning 
inom arbetsmiljöforskning, då anställda kan oroa sig över risken att deras arbetsgivare kan få 
tillgång till svaren (Donaldson & Grant-Vallone, 2002).  
 
McCrae (1990) har beskrivit svårigheten att mäta stress genom självskattningsformulär hos 
individer med höga värden av neuroticism, där överdrifter eller negativa förstärkningar av 
olika upplevelser ger bias till resultatet. Specifikt har neuroticism visat sig påverka mätningar 
av stress, copingstrategier, psykiskt välbefinnande och somatiska besvär (McCrae, 1990). För 
att kunna kontrollera denna confounding-effekt vid mätningar av exempelvis stress och 
coping, föreslår McCrae partiella korrelationsanalyser samt variansanalyser. Detta har studien 
tagit hänsyn till genom val av analyser. 
 
Av 5178 medlemmar som fick utskicket, svarade 367 personer (7%), vilket innebär ett stort 
bortfall. En begränsning skulle kunna vara att den skickades ut via mejl, då antalet 
medlemmar i de aktuella yrkesavdelningarna är 6223 personer, men där ett tusental personer 
inte har angett någon mejladress. Det innebär att 1045 personer aldrig fick möjlighet att delta, 
vilket kan ses som en brist. Alla i målgruppen är inte heller medlemmar i Teaterförbundet. 
Enkäten låg öppen i nio dagar utan påminnelse, vilket är kort tid. Stickprovet lyckades dock 
bli ett underlag av tillfredsställande storlek, vilket möjliggjort de aktuella statistiska 
beräkningarna.  
 
En svårighet upptäcktes vad gäller att ange demografiska data, då Teaterförbundets 
medlemmar har många olika yrkestitlar och anställningsförhållanden. Enkäten erbjöd till en 
början 21 yrkestitlar. Många hörde av sig och önskade sin titel eller sitt 
anställningsförhållande inlagt som alternativ i enkäten. De ville inte fylla i ”annat”, vilket 
respekterades genom att önskad titel och anställningsförhållande lades in.  
 
Två av de tre skattningsformulären, SSP och PSS-10, är av god psykometrisk kvalitet, medan 
Brief COPE har visats ha bristande reliabilitet, trots att den är validerad och välanvänd. 
Ytterligare en svårighet med Brief COPE var möjligheten att reducera de fjorton 
copingstrategierna till färre dimensioner. Brief COPE har också fått kritik för att vara 
kulturbetingad, då exempelvis religion är mer öppet praktiserat i vissa kulturer, än i andra. I 
studier som använt Brief COPE och reducerat antalet strategier till färre dimensioner, har 
religion ibland bedömts som en funktionell copingstrategi och ibland som en dysfunktionell 
(Pargament, Smith, Koenig & Perez, 1998; Saroglou & Anciaux, 2004), vilket kan bottna i 
kulturella värderingar (Krägeloh, 2011).  
 
Styrkor i studien är att svarsfrekvensen är relativt hög. Välkända och validerade formulär med 
existerande översättningar till svenska har använts. Normerade gränsvärden för respektive 
formulär har använts då sådana funnits. Detta har bidragit till att studien i hög grad är 
jämförbar med tidigare studier och det finns god test-retestreliabilitet då den är enkel att 
replikera. 
 
Slutsatser 
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Sammanfattningsvis har teaterarbetare, både på och bakom scenen uppvisat unika resultat 
som kan leda till vidare forskning. Något som framstår tydligt är att alla fyra grupperna 
upplevde mer stress än normalbefolkningen, i en bransch som är överetablerad och med stor 
risk för arbetslöshet, men där belöningen finns i någon form, som buffert för psykologisk 
stress. Coping kan inte finnas eller utvecklas utan stress, utan uppstår när en individ utsätts för 
stressade situationer. Idag handlar stressforskningen mindre om stress och mer om 
stresshantering (Buunk, Gibbons & Buunk, 2013). Csíkszentmihályi (2006) menar att flow 
kräver ett visst mått av stress för att kunna uppstå. Forskning har visat att höga nivåer av 
neuroticism innebär en större känslighet för stress, men också att neuroticism är vanligt hos 
kreativa individer, som en del av den kreativa förmågan. Frågan är om upplevelsen av 
psykologisk stress är en oundviklig del av livet hos kreativa individer, och om den 
emotionsfokuserade coping som används av dessa individer är funktionell eller 
dysfunktionell.  
 
Resultaten i denna studie har visat att frilansande scenartister ägnar sig i högre utsträckning än 
övriga grupper åt funktionella copingstrategier. Känslohanterande coping har visat sig ha 
avgörande betydelse för yrkesutövningen hos scenartister, trots att dessa copingstrategier 
anses vara dysfunktionella hos andra grupper i samhället. Eftersom scenartister är sitt eget 
instrument (Friberg, 2014) och känslorna är en viktig del av detta instrument, kan ett 
antagande vara att ångestreducerande, kortsiktiga och ångestlindrande strategier motsvarar 
problemlösande strategier för scenartister. Ytterligare en tolkning av resultaten är att 
innebörden av en frilansande tillvaro kanske ger teaterarbetare så kallad god stress, det vill 
säga den nödvändiga stress som krävs för att kunna hamna i kreativa tillstånd som exempelvis 
flow. 
 
Scenartisters unika stresshantering ger nya perspektiv på stress, och många frågor står ännu 
obesvarade. Csíkszentmihályi (2014) beskriver att flowtillstånd visualiserat ser ut som en 
smal, diagonal, uppåtgående strimma mellan två stora ytor av leda och ångest. Kan det vara så 
att teaterbranschens hårda förutsättningar, i kombination med en älskad yrkesutövning och ett 
kreativt sinnelag, skapar flow hos teaterarbetare, oftare än hos andra yrkesgrupper? Ett förslag 
på vidare forskning är att utföra longitudinella studier på scenartister, för att se vilka 
egenskaper som är stabila över tid, och vilka som fluktuerar, samt om och hur ofta flow 
inträffar. Ytterligare förslag är att undersöka närmare vilka faktorer som fungerar som skydd 
mot stress hos olika grupper i samhället, och undersöka var gränsen går mellan positiv och 
negativ stress. Slutligen visar resultaten i denna studie att mer kunskap behövs för att förstå 
olika copingstrategiers funktioner i stressituationer, med hänsyn till individuella skillnader, 
och belysa fenomenenen från nya perspektiv. Det är därför angeläget att utforska vilka 
faktorer som påverkar upplevd stress och coping, och hur eventuella interaktioner ser ut, för 
att omvärdera vilka kombinationer av copingstrategier som skapar effektiv stresshantering hos 
olika individer.  
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