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Sammanfattning  

Syftet med studien är att göra en kartläggning över hur svenska skådespelares fysiska och 

psykiska hälsostatus ser ut hösten 2009. De områden som undersöks är depression, ångest, 

sömn, stress, arbetslöshet och hälsopåverkan, hörselproblem och tinnitus, samt alkohol- 

och droganvändning. En länk till en webbenkät med frågor från Hospital anxiety and 

depression scale, Perceived stress scale, Nationell undersökning om hörsel, yrsel och 

tinnitus samt Swedish longitudinal occupational survey of health 2006 skickades till 

medlemmar i Teaterförbundets skådespelaravdelning. 533 deltagare svarade på de 

inledande frågorna och 425 deltagare slutförde hela enkäten. 

 

Resultaten visar på förekomst av depression och ångest av klinisk betydelse, förekomst av 

sömnbesvär, samt förekomst av hög till mycket hög upplevd stress och prestationsbaserat 

självförtroende. Deltagarna upplever negativa konsekvenser av arbetslöshet. Det 

förekommer hörselproblem och tinnitus hos deltagarna samt, riskbruk gällande alkohol 

och droganvändning. En slutsats är att ibland de skådespelare som svarat på studien 

uppvisas ångestsymptom av klinisk betydelse hos mer än var tredje deltagare. 
 

Nyckelord: Svenska skådespelare, Depression, Ångest, Sömn, Stress, Arbetslöshet, Hörselnedsättning, Tinnitus, 
Alkoholbruk, droganvändning 
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Abstract 

Syftet med studien är att göra en kartläggning över hur svenska skådespelares 

fysiska och psykiska hälsostatus ser ut hösten 2009. De områden som undersöks 

är depression, ångest, sömn, stress, arbetslöshet och hälsopåverkan, 

hörselproblem och tinnitus, samt alkohol- och droganvändning. En länk till en 

webbenkät med frågor från Hospital anxiety and depression scale, Perceived 

stress scale, Nationell undersökning om hörsel, yrsel och tinnitus samt Swedish 

longitudinal occupational survey of health 2006 skickades till medlemmar i 

Teaterförbundets skådespelaravdelning. 533 deltagare svarade på de inledande 

frågorna och 425 deltagare slutförde hela enkäten. Resultaten visar på förekomst 

av depression och ångest av klinisk betydelse, förekomst av sömnbesvär, samt 

förekomst av hög till mycket hög upplevd stress och prestationsbaserat 

självförtroende. Deltagarna upplever negativa konsekvenser av arbetslöshet. Det 

förekommer hörselproblem och tinnitus hos deltagarna samt, riskbruk gällande 

alkohol och droganvändning. En slutsats är att ibland de skådespelare som svarat 

på studien uppvisas ångestsymptom av klinisk betydelse hos mer än var tredje 

deltagare. 
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Den inbillade sjuke, hur mår du? 

En kartläggning av skådespelares psykiska och fysiska hälsa 

 

Intresset gällande artisters hälsa väcktes efter studier om arbetsmiljö och hälsa. 

Vid läsning om bland annat utbrändhet blev tydligt att det inte finns så mycket 

forskning kring dessa yrkesgrupper. Förfrågningar runt i bekantskapskretsen av 

olika sorters artister som skådespelare, musikalartister och musiker, visade dock 

att ohälsa, som enligt dem kunde kopplas till arbetet, ansågs relativt vanligt. 

Under ett möte med två forskare vid Stockholms universitet framkom att den 

yrkesgrupp de ansåg att det saknades forskning kring var skådespelare. 

Litteratursökning visade att det inte fanns så mycket forskning gjort på svenska 

skådespelare och då föddes tanken om att göra en kartläggning gällande 

skådespelares fysiska och psykiska hälsa. Detta är ett ämne som ger möjlighet 

för en kombination av flera intressen och en viss förförståelse då jag har 

släktingar och vänner inom yrkesgruppen. 

Det övergripande syftet med studien var att beskriva hur svenska skådespelares 

fysiska och psykiska hälsostatus ser ut hösten 2009.  

 

Att vara skådespelare är ett speciellt yrke som många fascineras av och drömmer 

om, ett yrke som kan ge status och utvecklande utmaningar (Torkelson, 1997). 

Enligt Arbetsförmedlingen kulturs prognos så finns det ett stort överskott av 

skådespelare på arbetsmarknaden, och yrkesgruppen skådespelare 

prognostiseras att drabbas ytterligare av kommande arbetslöshetsökningar under 

2010 (Arbetsförmedlingen kultur, 2009). Att verka inom ett yrke med hög 

arbetslöshet och hård konkurrens kan leda till ohälsa och arbetsrelaterad stress, 

att repetera eller spela trots skador och sjukdomar tillhör vardagen för en 

skådespelare, men kan leda till långtidssjukskrivning i slutänden 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2009). Att arbeta som skådespelare innebär ett stort 

engagemang, arbetstiderna är ofta ganska flytande, och ofta förlagd till 

obekväma arbetstider, något som gör att gränsen mellan privatliv och arbetsliv 

blir otydlig (Torkelson & Lindén, 2001). För många skådespelare är det även 

svårt att släppa tankarna på sitt arbete under fritiden. En skådespelares vardag 

kan variera mellan allt från intensiva spelperioder som kräver stort engagemang 

till långa perioder av arbetslöshet. Det är stor konkurrens om arbeten, även inom 

redan givna arbetsgrupper, vilket kan ge en känsla av att alltid behöva ligga på 

topp (Torkelson & Lindén, 2001). En skådespelares prestation bedöms alltid, 

både av skådespelaren själv, publiken, recensenter och andra inom samma yrke 

och enligt Torkelson och Lindén (2001) lider en tredjedel av alla skådespelare 

av prestationsångest. Men uppskattning av publiken kan enligt Lindén och 

Torkelson (1991) också leda till känslor av mening och identitet. Efter den 

fysiska och psykiska anspänning som en föreställning innebär kan det vara svårt 

att varva ner. Ett sätt för skådespelare att försöka varva ner är enligt Torkelson 
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och Lindén (2001) att dricka alkohol. I boken Artisters hälsa och arbetsmiljö 

uppger Torkelson och Lindén (2001) att 17% av skådespelare uppger att de 

dricker mer än en halvflaska starksprit, eller motsvarande i veckan. Detta 

jämförs med en studie gjord på TCO’s medlemmar där 4% uppges konsumera 

samma mängd sprit i veckan. Skådespelares arbetsmiljö kan innebära många 

risker (Prevent, 2010). Ljus och ljudeffekter samt hög musik är vanligt 

förekommande och något som kan påverka skådespelarens vardag (Prevent, 

2010). Att vara skådespelare innebär ofta en låg grad av kontroll gällande sin 

arbetssituation, eftersom många teatrar har väldigt hierarkiska 

organisationsstrukturer. Det är ofta inte lätt att framföra obekväma åsikter, med 

risk för att ses som störande och svår att arbeta med (Torkelson & Lindén, 

2001). I och med de obekväma arbetstiderna, samt att dagliga repetitioner 

efterföljs av föreställningar på kvällarna, består skådespelares sociala umgänge 

ofta av arbetskamrater. Många skådespelare ingår dock i kortare produktioner, 

vilket innebär en snabb och stark sammanhållning som upplöses så fort 

produktionen är färdig (Torkelson & Lindén, 2001).  

 

Tidigare forskning gällande skådespelare, samt samtal med medlemmar ur 

Teaterförbundets skådespelarstyrelse, gav följande områden gällande fysisk och 

psykisk hälsa som ansågs relevanta att belysa; depression, ångest, sömn, stress, 

arbetslöshet och hälsopåverkan, hörselproblem och tinnitus, samt alkohol- och 

droganvändning. Dessa områden kommer att användas vid redovisning av 

tidigare forskning, resultat samt resultatdiskussion för att försöka ge svar på 

studiens övergripande syfte, att beskriva svenska skådespelares fysiska och 

psykiska hälsostatus. 

Tidigare forskning 

Depression 

Att uppleva tillfällig nedstämdhet eller att reagera med sorg eller besvikelse vid 

smärtsamma händelser i livet är helt naturligt. Det är när dessa känslor börjar dra 

ut på tiden och dessutom orsakar svårigheter för en person att sköta sitt arbete 

eller privatliv som den medicinska termen depression används (SBU, 2004). 

Sjuklig depression är världens fjärde största uttryck för ohälsa (Åsberg & 

Mårtensson, 2009) och har en punktprevalens, det vill säga prevalensen vid en 

viss tidpunkt, av 4-5% (Bodlund, 2002; Mårtensson & Andersson, 2007). Den 

vanligaste formen av depressionssjukdom är egentlig depressionsepisod med 

symptom som exempelvis nedstämdhet, minskat intresse för aktiviteter, 

betydande viktförändringar, sömnstörning, energibrist och 

koncentrationssvårigheter (APA, 1994; Hallstrom & McClure, 2000; 

Mårtensson & Andersson, 2007; SBU, 2004). Det finns flera möjliga 

förklaringar till varför en person upplever depressionssymptom, då en 

människas individuella sårbarhet samspelar med yttre faktorer (Mårtensson & 
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Andersson, 2007). Sårbarheten kan bestå i olika kemiska störningar i hjärnan 

och genetiska faktorer. De yttre faktorerna kan vara starkt känslomässiga 

livshändelser och stressfyllda livssituationer som till exempel förluster och 

separationer (Bodlund, 2002; Mårtensson & Andersson, 2007). Ett väl 

fungerande socialt nätverk är något som ses som skyddande faktorer gällande 

depression (Mårtensson & Andersson, 2007). När man upplever 

depressionssymptom är det också vanligt att man samtidigt upplever ångest, 

samt annan samsjuklighet som alkoholmissbruk, kroppslig sjukdom och annan 

psykisk sjukdom (Mårtensson & Andersson, 2007; SBU, 2004). För varje period 

av återinsjuknande i en depressiv episod, ökar risken för ytterligare episoder. 

Efter en första depressionsperiod menar Bodlund (2002) att återfallsrisken är 

50%, efter tre eller fler episoder är återfallsrisken 90%.   

Ångest 

Begreppet ångest kan ses som ett samlingsnamn för flera ospecifika och 

obehagliga symptom som liknar de känslor som uppstår vid skräck och fruktan 

(von Knorring & Hedin, 2007). Känslorna väcker i sin tur tankar om att något 

farligt är på väg att hända och kroppen reagerar därefter (Ottosson & D'elia, 

2008). Ångest är en naturlig del av människans överlevnadsstrategi. När ett 

upplevt hot eller en fara uppstår försätts kroppen i ett flykt- eller kampläge, eller 

förlamningläge om faran upplevs övermäktig (Bodlund & Wistedt, 2002). Sett 

ur ett evolutionärt perspektiv har ångest hjälpt människan att överleva och i en 

flock eller stam har de människor som är känsliga för faror kunnat varna resten 

av gruppen. Ångest kan vid kortare tidsperspektiv hjälpa människan att 

mobilisera sina krafter, höja prestationsförmågan och den mentala skärpan. Men 

om detta stresstillstånd blir mer långvarigt, eller uppstår ofta, kan det istället bli 

förlamande och handikappande. Det kan även innebära förslitningar av kroppen 

och ångesten kan då ge upphov till psykosomatiska sjukdomar (Bodlund & 

Wistedt, 2002). Att i samband med en överdriven känsla av fara eller hot 

uppleva ångestkänslor kallas patologisk ångest. Känslorna som väcks och 

åtgärderna som vidtas står då inte i proportion till det verkliga hotet (Ottosson & 

D'elia, 2008).  

Ångestsyndrom är ett vanligt problem och livstidsrisken för att insjukna är 10% 

för män och 20% för kvinnor (Bodlund & Wistedt, 2002). Förslag till 

förklaringar om varför frekvensen är högre hos kvinnor är biologiska faktorer 

som hormonell status och psykosociala faktorer som dubbelarbete (von 

Knorring & Hedin, 2007). Ångestsyndrom har hög samsjuklighet med 

depression, personlighetsstörningar samt missbruk.  
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Sömn 

Sömn är ett grundläggande behov, en nödvändighet för att vi ska fungera bra 

både mentalt och kroppsligt under vår vakna tid (Ström & Pettersson, 2007). I 

sovande tillstånd använder hjärnan andra nervceller än de som används under 

vakenhet. Detta möjliggör viktiga processer gällande minnesinlagring, samt en 

återställning för vår kapacitet gällande känsloupplevelser och intellektuell 

förmåga. Kroppen påverkas genom att ämnesomsättningen sänks och 

uppbyggande processer startas (Ström & Pettersson, 2007). Efter en natt med 

otillräcklig sömn kan effekterna bli sämre kontroll av känslor och försämrad 

förmåga för problemlösning. Oftast klarar man av rutinuppgifter men inte mer 

komplexa uppgifter. Behovet av sömn är individuellt och sänks ofta med åldern, 

men att sova mindre än sex timmar per natt anses ofta förenat med efterföljande 

besvär (Ström & Pettersson, 2007). Efter insomnande utvecklas sömnen i fyra 

stadier, dessa stadier återkommer under ostörd sömn i cykler med ca 90 

minuters intervall. Den djupaste sömnen sker under första delen av natten, för att 

sedan ersättas med lättare sömn och drömsömn under morgonen. Kroppens 

behov av sömn byggs upp under vakenhet och förbrukas under sömnen. Det gör 

att vi har möjlighet att ta igen en natts dålig sömn förutsatt att vi nästa natt får 

sova så mycket vi behöver. Hos personer med längre tid av sömnproblem 

försvagas dock den här möjligheten för att ta igen sömn (Ström & Pettersson, 

2007). 

Sömnproblem  

I Sverige rapporteras sömnproblem av 5% av männen och 10% av kvinnorna 

(Asplund, 2007). Sömnstörningar kan bestå i förlängt insomnande, svårighet att 

vidmakthålla sömnen och för tidigt uppvaknande (Asplund, 2007). Problem med 

sömnen kan uppstå av många orsaker. Vi påverkas av ärftliga, biologiska 

faktorer som kan ge ett mer eller mindre tåligt sömnsystem (Ström & Pettersson, 

2007). Somatiska sjukdomar som till exempel cancer och psykiska sjukdomar 

som depression kan ge upphov till sömnstörningar (Asplund, 2007). All form av 

oro kan påverka sömnen negativt, vilket innebär att en orolig läggning kan ge 

upphov till sömnproblem. Jobbiga händelser som till exempel skilsmässor, 

dödsfall av anhörig eller problem på jobbet kan fungera som utlösande faktorer 

för sömnstörningar. Stress kan störa sömnen genom att den naturliga tröttheten 

inte infinner sig på kvällen. Vid stress är det lätt att försöka motverka 

trötthetskänslor på dagen, något som kan resultera i omedveten uppvarvning 

även på kvällen (Ström & Pettersson, 2007). Om kvällstiden och sänggående är 

den stund på dygnet då det finns möjlighet för egen tid, kan det leda till oro och 

ältande av tankar om till exempel dagens eller morgondagens händelser, något 

som kan förlänga insomningstiden. Värk och stelhet i kroppen kan också 

påverka förmågan att slappna av, vilket försvårar god sömn. Sömnbrist kan i sin 

tur ge ökad värk och stelhet vilket kan leda till fortsatta problem med sömnen. 
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Alkoholintag ger ytlig och orolig sömn, initialt kan det verka sövande men efter 

ca 3-4 timmar ökar tendensen till uppvaknande (Ström & Pettersson, 2007). 

Stress 

Stress kan ses som människans strävan att uppnå balans, både fysisk och 

psykisk, i en värld som kräver ständig anpassning till förändringar (Dotevall, 

2001). Vilken påverkan stress har beror på vilken form av stimuli, eller stressor, 

vi utsätts för, samt hur vi mentalt tolkar och svarar på stressorn och på den 

fysiska reaktion som uppstår (Dotevall, 2001; Ogden, 2007). En förmåga att 

klara av att hantera stress på positiva sätt kan även påverkas av faktorer som 

personlighet, individens tillit till sitt sociala stöd och en förmåga att kunna hitta 

positiva aspekter av negativa omständigheter (Persson, 2005). Stresshantering, 

eller coping, kan ge en förklaring till varför olika människor uppfattar samma 

situation olika (Persson, 2005). Individens reaktion i situationen påverkas dels 

av hur situationen upplevs, samt hur individen anser sig vara kapabel att hantera 

situationen.  

Aaron Antonovsky (1987) ställde sig frågan vilka viktiga faktorer som bidrar till 

att vissa människor håller sig friska och klarar svåra livssituationer bättre än 

andra? Utifrån denna frågeställning och genom empiriska studier växte 

begreppet känsla av sammanhang fram. Känsla av sammanhang beskrivs enligt 

Larsson (2005) innehålla tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär en upplevelse av struktur och ordning. 

Hanterbarhet gäller individens upplevelse av att inneha eller sakna de resurser 

som krävs för situationen. Här ingår även individens upplevelse av att 

närstående kan bidra med resurser som eventuellt saknas. Meningsfullhet 

innebär en situations upplevda påverkan och engagemang gällande det dagliga 

livet (Larsson, 2005). Att uppleva sig ha en känsla av sammanhang kan ses som 

en friskfaktor gällande stress (Larsson, 2005). 

När individen inte klarar av att anpassa sig, eller på ett fullgott sätt hantera 

stress, kan stressen bli skadlig (Dotevall, 2001). Fysiska reaktioner på stress kan 

bestå i utsöndring av adrenalin, noradrenalin och cortisol (Ogden, 2007). 

Utsöndring av adrenalin och noradrenalin ökar puls, blodtryck och 

svettutsöndring samt ger vidgade pupiller. Det kan även påverka kroppens 

vävnader och leda till förändringar i immunförsvaret. Cortisolutsöndringen kan 

leda till mer diffusa förändringar som individen inte uppfattar. Dessa 

förändringar kan påverka immunförsvaret och omsättningen av kroppens 

kolhydratreserver. Det kan även bidra till inflammationer i kroppen (Ogden, 

2007). Kroppen behöver alltså återhämtningspauser för att kunna återuppbygga 

och reparera sig (Stressmottagningen, 2009). Vid långvarig påfrestning kan 

kroppen bli skör och sjukdomsrisken ökar. Sömnen är en viktig del av kroppens 

återhämtning, men stress kan påverka djupsömnen då återhämtningen är som 

högst och på så sätt bidra till ökad sjukdomsrisk (Stressmottagningen, 2009). 
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Stress och arbetslivet 

Ett arbete som uppfattas som mycket stressigt behöver enligt Smedler (2005) 

inte vara skadligt. Ett arbete kan ge möjlighet till struktur, social gemenskap, 

stöd och uppskattning och kan då ses som hälsofrämjande. Detta är dock 

förutsatt att det trots eventuell tidspress och högt arbetstempo finns möjlighet till 

återhämtning (Smedler, 2005). Att vara för engagerad i sitt arbete, kan leda till 

en svårighet att varva ned efter ett arbetspass samt svårigheter att stänga av 

tankar om arbetet även på fritiden (Johansson, 2005). Detta kan enligt Siegrist 

(1996) leda till stress, speciellt om det uppstår en obalans mellan det upplevda 

engagemanget och erhållen belöning i form av lön eller bekräftelse.  

Prestationsbaserad självkänsla innebär en känsla av att behöva vara duktig för 

att uppleva att man duger (Hallsten, Bellaagh, & Gustafsson, 2002). Att inte 

värderas för vem man är, utan istället värderas utifrån det man gör kan skapa 

motivation, men även ge en sårbar självkänsla (Hallsten, Josephson, & Torgén, 

2005). De gånger en uppgift klaras av höjs eller vidmakthålls självkänslan, men 

den kan även sänkas vid misslyckanden. Prestationsbaserad självkänsla kan även 

leda till ett överarbete som kan innebära hög stress och påfrestning (Hallsten, 

Josephson, & Torgén, 2005). 

Enligt Karasek och Theorell (1990) påverkar förhållandet mellan upplevda krav 

och upplevd kontroll huruvida ett arbete uppfattas bidra till positiv eller negativ 

stress. Arbete som innebär höga krav, men där individen har en låg grad av 

kontroll anses leda till en spänd arbetssituation som kan leda till hög psykisk 

belastning och fysisk sjukdom (Karasek & Theorell, 1990). En aktiv 

arbetssituation innebär också att individen utsätts för höga krav, men har en 

större grad av egen kontroll, vilket skulle kunna leda till mer positiv stress. Ett 

avspänt arbete innebär låga krav och hög kontroll, medan ett passivt arbete 

beskrivs innebära låga krav och låg kontroll. Socialt stöd ses som en tredje 

påverkande faktor i krav-kontroll modellen, där en ideal arbetssituation anses 

vara ett avspänt arbete med högt socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). 

Riskfaktorer gällande arbetskrav är enligt Arbetsmiljöinspektionen i Örebro 

(2000) arbetstakt och tidspress, arbetstidens förläggning, arbetstidens 

omfattning, oregelbunden arbetstid, krav på hög uppmärksamhet och krav på 

känsloengagemang. Faktorer som anses skydda mot höga krav är till exempel 

tydlig överblick, beslutsutrymme, information och instruktion, feedback och 

självbestämmande (Arbetsmiljöinspektionen i Örebro, 2000). Enligt De Lange et 

al. (2009) uppger de som anser sig ha en spänd arbetssituation, med höga krav 

och låg kontroll, större andel sömnbesvär och känslor av utmattning över en 

ettårsperiod än de som upplever sig ha en avspänd arbetssituation med låga krav 

och hög kontroll. 

Sedan 1990-talet har antalet tidsbegränsade anställningar ökat i Sverige. Denna 

anställningsform skiljer sig från tillsvidareanställningar i arbetsmiljö och villkor 
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för arbete och ger en högre känsla av otrygghet hos den anställde (Hallsten & 

Isaksson, 2000). Hot om arbetslöshet eller känsla av otrygghet i anställning har 

enligt Hallsten och Isaksson (2000) visat sig vara kopplat till höga nivåer av 

stress.  

Stress och somatiska symptom 

Långvarig stress påverkar kroppens möjlighet till återhämtning och kan göra den 

skörare och mer mottaglig för sjukdomar och somatiska symptom (Theorell, 

2006). Under de senaste decennierna har sjukdomar som utgör en blandning av 

psykiska och fysiska symptom blivit allt vanligare (Bodlund, 2002). Exempel på 

dessa är enligt Theorell (2006) utmattningssyndrom (ofta kallat utbrändhet), 

depression, kronisk trötthetssyndrom, fibromyalgi och kroniska smärtor. Colon 

irritabile (IBS) ingår också i dessa sjukdomar enligt Bodlund (2002). Andra 

symptom som förknippas med stress och psykisk belastning är trötthet, 

huvudvärk, värk i axlar och nacke, orolig mage och halsbränna 

(Arbetsmiljöinspektionen i Örebro, 2000). Theorell (2006) tar även upp 

metaboliska syndrom, tendens till sockersjuka, bukfetma och högt blodtryck, 

som stressrelaterade. Gällande dessa finns ofta en kombination av stress och 

exempelvis dåliga kostvanor, rökning och brist på motion.  

Arbetslöshet och hälsopåverkan 

Att ha en säkrad ställning inom arbetsmarknaden ökar inte bara ekonomiska 

möjligheter utan även möjligheterna för att integreras och känna delaktighet i 

samhället (Hallsten & Isaksson, 2000). Att vara arbetslös en längre tid är mycket 

påfrestande och kan bidra till minskat självförtroende och en känsla av ett lägre 

värde, något som i sin tur kan leda till nedstämdhet och depression (Hogstedt, 

Bjurvald, Marklund, Palmer, & Theorell, 2004; Åhs, 2006). Arbetslösa har 

sämre självrapporterad fysisk och psykisk hälsa än arbetande. Det är dock svårt 

att veta huruvida arbetslöshet leder till ohälsa, eller om ohälsa leder till 

arbetslöshet (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer, & Theorell, 2004). Att 

förlora sitt arbete kan ses som en stressor som i sin tur kan påverka blodtrycket, 

öka utsöndringen av stresshormoner samt påverka immunförsvaret (Åhs, 2006).  

Hörselproblem och tinnitus 

Hörselproblem 

Hörselnedsättning är den vanligaste formen av hörselskada i Sverige, med över 

en miljon människor som i någon grad har försämrad hörsel (HRF, 2008). 

Hörselnedsättning orsakad av buller innebär oftast en påverkan på örats förmåga 

att uppfatta högre frekvenser, diskantljud. Detta kan vara svårt att själv upptäcka 

utan ett hörselprov, då försämringen ofta sker gradvis (Arbetsmiljöverket, 2009). 

De vanligaste former av hörselnedsättning innebär en förlorad förmåga att höra 

tysta ljud eller en förlorad förmåga att förstå talat språk i miljöer med höga 

ljudvolymer (Killion, 2008). En kombination av dessa två hörselnedsättningar är 
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också vanlig. Hörapparat har god effekt vid förlorad förmåga att höra tysta ljud, 

men har inte samma goda effekt för att förstå talat språk i bakgrundsbrus 

(Killion, 2008). Enligt en undersökning från Hörselskadades riksförbund, HRF, 

väntar många med hörselnedsättning väldigt länge, 6-10 år, innan de söker 

vårdhjälp (HRF, 2008). 45% av de tillfrågade med hörselnedsättning hade inte 

sökt någon hjälp inom vården. Hörselproblem och en dålig hörselsituation på en 

arbetsplats kan enligt HRF (2008) ge upphov till sekundära hälsoproblem, som 

exempelvis stress och kroppslig värk.  

Tinnitus 

Tinnitus innebär förekomsten av ett upplevt ljud som susning, ringning eller 

toner, trots avsaknad av ett yttre ljud (Arbetsmiljöverket, 2009; Axelsson & 

Schenkmanis, 1999). I Sverige besväras ungefär 15% av befolkningen av någon 

form av tinnitus enligt Hörselskadades riksförbund, HRF, (2008). Av dessa 

uppger ungefär 100 000 att deras tinnitus är så svår att den påverkar deras 

dagliga liv (HRF, 2008). Tinnitus kan förekomma både med eller utan 

hörselnedsättning (Savastano, 2008). Det finns även samband mellan tinnitus 

och ljudöverkänslighet, där ljud upplevs som starka och obehagliga, trots en 

egentlig måttlig ljudstyrka (Arbetsmiljöverket, 2009). Tinnitus ses inte som en 

sjukdom i sig, utan ett symptom som finns i samband med hörselskador, bettfel, 

stress, fysiska skador och olika sjukdomar som till exempel depression (HRF, 

2008). I vissa fall, som vid stresskänslor och depressionssymptom, är det svårt 

att veta om tinnitusen förvärras av måendet eller om måendet är en konsekvens 

av tinnitusen. Andra följdproblem till tinnitus kan vara sömnproblem och 

koncentrationssvårigheter (HRF, 2008). 

Alkohol och droger 

Alkohol är den vanligaste drogen i Sverige och används inom alla åldrar från 

mellanstadieåldern och uppåt (Johansson & Wirbing, 2005). De flesta vuxna 

svenskar använder alkohol utan att detta leder till direkta negativa konsekvenser 

(Franck & Hedberg, 2007). Att befinna sig inom gruppen för riskbeteende, eller 

riskbruk vid tal om alkoholbruk innebär att alkoholkonsumtionen signifikant 

ökar risker för kroppsliga och psykiska skador (Franck & Hedberg, 2007). 

Statens folkhälsoinstitut (2010) har definierat riskbruk av alkohol som ett 

dryckesmönster som innebär alkoholbruk över en viss veckokonsumtion 

och/eller ett intensivt bruk av alkohol varje månad eller oftare. Alkoholbruk över 

veckokonsumtionen innebär mer än 9 standardglas/vecka för kvinnor och mer än 

14 standardglas/vecka för män. Ett standardglas räknas som 50 cl folköl, 33 cl 

starköl, 1 glas rött eller vitt vin, 1 litet glas starkvin eller 4 cl sprit. 

Intensivkonsumtion innebär 4 standardglas för kvinnor och 5 standardglas för 

män vid ett avgränsat tillfälle minst en gång i månaden (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Dock är känsligheten för alkohol individuell och för 

vissa kan även mindre mängder alkohol ses som riskbruk (Franck & Hedberg, 

2007). 
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Att använda någon form av drog anses alltid som ett missbruk, då all hantering 

av narkotika är olaglig i Sverige (Johansson & Wirbing, 2005). Narkotikabruk 

kan innebära allt från att ha provat vid enstaka tillfälle, till mer regelbunden 

användning och mer långvarigt och dagligt missbruk (Nyström, 2008). 

Att använda alkohol eller droger kan vara ett sätt att frånkomma stress (Lisle, 

2007; Marchand, 2008). Det används också som självmedicinering vid smärta, 

ensamhet, ångest och social fobi. Alkoholbruk kan dock även leda till fysiska 

och psykiska skador och symptom. Exempel på fysiska skador eller symptom är 

magbesvär, hjärtklappning, högt blodtryck, trötthet, diabetes och leverskador. 

Hjärnan och nervsystemet påverkas också av alkoholbruk vilket kan ge nedsatt 

kognitiv förmåga som minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, minskad 

stresstolerans och känslomässig förflackning (Johansson & Wirbing, 2005). 

Sömnbesvär, nedstämdhet, ångest och oro är exempel på psykiska symptom vid 

alkoholbruk (Franck & Hedberg, 2007). Biverkningar och skadeeffekter av 

droger kan vara tillfällig ångest, nedstämdhet, panikkänslor, trötthet samt 

påverkan av kognitiva funktioner som försämring av minnesförmåga och 

uppmärksamhet (Johansson & Wirbing, 2005). 

Syfte 

Studiens övergripande syfte är att beskriva svenska skådespelares fysiska och 

psykiska hälsostatus. Detta övergripande syfte bryts ned i delområden 

depression, ångest, sömn, stress, arbetslöshet och hälsopåverkan, hörselproblem 

och tinnitus, samt alkohol- och droganvändning.  
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Metod 

Metodval 

Som datainsamlingsmetod användes webbenkät, en länk till enkäten mailades ut 

från Teaterförbundet. Att använda sig av internet är ett kostnadseffektivt och 

lättanvänt sätt för att få svar på en enkät (Lusk, Delclos, Burau, Drawhorn & 

Aday, 2007). Det förutsätter dock att den tänkta populationen har tillgång till 

och kan använda internet.  

Deltagare  

Urvalet till studien var aktiva medlemmar i Teaterförbundets 

skådespelaravdelning, totalt 2220 (Teaterförbundet, 2009). Av dessa gick 716 

personer in på enkäten så att en användarkod registrerades. Tjugosex personer 

angav som svar på första frågan att de ej ville svara på enkäten, skäl som 

uppgavs till detta var att man var passiv medlem, ej längre aktiv som 

skådespelare eller tidsbrist och känslor av stress. Totalt 598 angav att de ville 

svara på enkäten och resterande 92 personer stängde ner enkäten utan att svara 

på första frågan. 533 personer, varav 307 kvinnor och 226 män, svarade på de 

inledande instrumenten. 425 personer, varav 249 kvinnor och 176 män, slutförde 

hela enkäten. En översikt av rekryteringsprocessen presenteras i Figur 1. 

Deltagarna var i åldrarna 21-85 år (M = 44.1, SD = 12.9). Som huvudsaklig 

sysselsättning uppgav 82.6% skådespelare. Exempel på andra sysselsättningar är 

clown, sångare, lärare, dansare, talboksinläsare, dockteaterspelare, mimare och 

regissör. Av samtliga 533 deltagare arbetar 371 (70%), 198 kvinnor (64%) och 

173 män (77%). För komplett fördelning se Bilaga 1. Slutantalet i procent 

överstiger 100% då många uppger sig vara arbetssökande trots att de har annan 

sysselsättning för tillfället. Av deltagarna är 19.5% tillsvidareanställda, 15.8% 

har pjäskontrakt, 3.8% är anställda av teateralliansen, 4.1% har långtidskontrakt, 

5.1% har ettårskontrakt och 5.1% har halvårskontrakt. 14.8% är frilans eller 

egenföretagare som inte har angett någon annan anställningsform. De främsta 

arbetsplatserna är institutionsteatrar (29.1%) och fria teatergrupper (20.3%). 

Storstäderna överväger som bostadsort och arbetsort, det är vanligt 

förekommande med variation i arbetsort då tillgången på arbete styr. 184 

personer (34.5%) arbetar tidvis inom andra yrken än skådespelaryrket, 110 av 

dessa är kvinnor (35.8%) och 74 av dessa är män (32.7%). Exempel på andra 

yrken är läraryrken, vårdyrken och serviceyrken.  
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Medlemmar i Teaterförbundets 

skådespelaravdelning 

N= 2220 (100%) 

Användar id 

skapades i enkäten 

N= 716 (33%) 

Nej, vill inte 

svara på 

enkäten 

N= 26 (1%) 

 

Stänger ner 

enkäten utan att 

svara 

N= 92 (4%) 

 
Ja, vill svara på 

enkäten 

N= 598 (27%) 

Stänger ner 

enkäten utan att 

svara 

N= 65 (3%) 

 

Svarar på 

inledande 

instrument 

N= 533 (24%) 
Stänger ner 

enkäten utan att 

svara på hela  

N= 108 (5%) 

 

Svarar på hela 

enkäten 

N= 425 (19%) 

Figur 1. Rekryteringsprocessen som flödesschema. 
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Material 

En webbenkät sammanställdes utav instrument som ansågs kunna hjälpa till att 

svara på studiens delområden, frågor från Hospital anxiety and depression scale 

(HADS), Perceived stress scale (PSS), Nationell undersökning om hörsel, yrsel 

och tinnitus samt Swedish longitudinal occupational survey of health 2006 

(SLOSH 2006) användes. Demografiska frågor togs fram i samråd med 

Teaterförbundets skådespelaravdelning.  

Hospital anxiety and depression scale 

Hospital anxiety and depression scale (HADS) är ett självskattningsinstrument 

som avser mäta depressions och ångestsymptom (Zigmond & Snaith, 1983). 

HADS består av 14 frågor varav sju avser mäta depressionssymptom (HADS-D) 

och sju avser mäta ångestsymptom (HADS-Å). Respondenterna ombeds svara 

på hur de har känt sig under den senaste veckan och anger ett av fyra möjliga 

alternativ. Frågorna poängsätts på en skala från 0-3 och maxpoäng per delskala 

är 21 poäng. Enligt Zigmond och Snaith (1983) föreligger mild till måttlig 

ångest eller depression vid en poäng mellan 8-10 och 11 poäng eller mer påvisar 

depressionssymptom och ångestsymptom av klinisk betydelse. Enligt en 

översiktsartikel av Bjelland, Dahl, Haug och Neckelmann (2002) där över 700 

artiklar granskades har HADS goda till mycket goda psykometriska egenskaper. 

Korrelationen mellan de båda skalorna varierade mellan .40 till .74 (M= .56). 

Cronbach’s alpha varierade för HADS-Å mellan .68 till .93 (M= .83) och för 

HADS-D mellan .67 till .90 (M= .82) (Bjelland, Dahl, Haug, & Neckelman, 

2002) 

Perceived stress scale 

Perceived stress scale (PSS) är ett självskattningsinstrument som avser mäta 

upplevd stress (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983). PSS består av 14 

frågor som avser mäta i vilken grad respondenterna anser livshändelser vara 

oförutsägbara, överbelastande och okontrollerbara. I instruktionerna till PSS 

ombeds respondenterna tänka tillbaka på hur ofta de har upplevt, känt eller tyckt 

på ett speciellt sätt och gradera sina svar på en femgradig likertskala från 0= 

aldrig, till 4= mycket ofta (Eskin & Parr, 1996). Den svenska översättningen av 

PSS har enligt Eskin och Parr (1996) visat goda psykometriska egenskaper med 

Cronbach’s alpha på 0.82 och split-half reliabilitet på 0.84. Det svenska 

normvärdet för PSS är M= 24.4 (SD= 8.0) (Eskin & Parr, 1996). I denna studie 

ses deltagare med poäng som ligger en standardavvikelse över det svenska 

normvärdet (mellan 32 och 40 poäng) uppleva hög stress. Deltagare med poäng 

som ligger två standardavvikelser över det svenska normvärdet (från 41 poäng 

och uppåt) anses i föreliggande studie uppleva mycket hög stress. 
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Nationell undersökning om hörsel, yrsel och tinnitus  

Ur Nationell undersökning om hörsel, yrsel och tinnitus användes fyra frågor 

gällande hörselproblem och fyra frågor gällande tinnitus. Materialet i enkäten är 

en svensk översättning av frågor som Davis (1995) använt i en brittisk nationell 

undersökning gällande öron, näsa och halsproblem.  

 

Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health 

Riksrepresentativ longitudinell arbetsmiljöundersökning, eller Swedish 

longitudinal occupational survey of health (SLOSH), är en svensk longitudinell 

kohortstudie som finansierats av Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle 

(Kinsten et al., 2006). SLOSH är en första uppföljning till 2003 års 

Arbetsmiljöundersökning och utförs av Institutet för psykosocial medicin (IPM) 

vid Karolinska institutet i Stockholm. Syftet med undersökningen är att belysa 

samband, över tid, mellan arbetsmiljöfaktorer och hälsa. Enkätens resultat 

behandlar krav, kontroll och stöd, ansträngning och belöning, organisatoriska 

faktorer, övrigt, konsekvenser av att inte förvärvsarbeta, social situation och 

livsstil samt hälsa (Kinsten et al., 2006). Enkäten består av ett stort batteri av 

frågor, varav vissa tillsammans bildar kompletta instrument. Då många frågor 

riktade sig till mer kontorsbaserade yrkesgrupper valdes de som ansågs passa in 

på skådespelaryrket och användes i denna studie.  

 

Följande instrument ur SLOSH 2006 har använts; 

 

Kecklund och Åkerstedts Karolinska sleep questionnaire (KSQ) avser mäta fyra 

faktorer gällande sömn; uppvaknandebesvär, sömnkvalitet, snarkbesvär och 

sömnighet/trötthet. Av dessa användes endast frågorna till skalorna sömnkvalitet 

och uppvaknandebesvär, samt två mer generella frågor gällande sömn. KSQ är 

ett självskattningsinstrument där respondenten svarar på frågor gällande sömn 

på en sexgradig lickertskala med poäng från 0= alltid, till 6= aldrig 

(Stressforskningsinstitutet, 2009). Värden som är lika med 3 eller lägre kan 

enligt Stressforskningsinstitutet (2009) ses som indikatorer för sömnbesvär som 

är värda att utredas. I denna studie har poäng som är lägre än 13 gällande 

sömnkvalitetsindex och poäng som är lägre än 10 gällande 

uppvaknandebesvärsindex använts som mått för sömnbesvär.   

Hallstens frågor för att mäta prestationsbaserad självkänsla (PBS) har använts. 

PBS finns i två versioner, en som kan användas oberoende av kontext och en 

som är relaterad till arbetslivet (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005). I denna 

studie har frågorna som relateras till arbetslivet använts.  PBS består av fyra 

frågor med fem svarsalternativ från 1= stämmer inte alls, till 5= stämmer helt. 

Hallsten, Josephson och Torgén (2005) redovisar en studie med N= 7401 där 

versionen relaterad till arbetsliv använts och uppvisar M= 2.45 (SD= 1.02). 

Dessa siffror används som jämförelsedata gällande denna studie. Enligt  dessa 



 

23 

 

jämförelsedata ses värden som överstiger 3.47, en standardavvikelse över 

medelvärdet, tyda på hög prestationsbaserad självkänsla och värden som 

överstiger 4.49, två standardavikelser över medelvärdet, anses tyda på mycket 

hög prestationsbaserad självkänsla.  

Bradburns affect balance scale (BABS) avser mäta psykologiskt välmående i 

form av positiv och negativ affekt (Macintosh, 1998). Skalan består av två 

delskalor på vardera fem frågor. Frågorna avser mäta positiv affekt respektive 

negativ affekt och summan av frågorna gällande negativ affekt subtraheras från 

summan av frågorna gällande positiv affekt. För att undvika negativa tal adderas 

alla summor med en konstant, så att skalan stiger uppåt från 0 poäng. Låga 

poäng anses tyda på ett generellt negativt synsätt medan högre poäng anses tyda 

på ett generellt positivt synsätt (Macintosh, 1998). Den ursprungliga skalan 

innehåller två svarsalternativ, nej= 0 och ja= 1 (Bradburn, 1969). I denna studie 

användes en fyrgradig lickertskala med svarsalternativ från 0= inte alls till 3= 

väldigt mycket. En av de negativa affektfrågorna användes inte. Slutpoängen 

räknades fram genom att subtrahera poängen från de negativaaffekt frågorna 

(fyra stycken) med poängen från de positiva affektfrågorna (fem stycken). På 

slutsumman adderades konstanten 12 för att undvika negativa tal. Konstanten 

räknades ut genom att multiplicera antalet negativa frågor med högsta möjliga 

poäng per fråga (4x3=12). I denna studie går skalan mellan 0-27, där poäng på 

12 eller lägre innebär att deltagaren i högre grad gett negativa svar, något som 

indikerar negativ affekt. Om deltagarna i högre grad gett positiva svar får de 

poäng på 13 eller högre, något som indikerar en positiv affekt. 

Ur SLOSH 2006 har även enskilda frågor gällande olika områden använts. 

Dessa överliggande områden är krav, kontroll och stöd i arbetslivet, 

ansträngning och belöning inom arbetslivet, överengagemang och 

prestationsbaserad självkänsla, organisatoriska faktorer, konsekvenser av att inte 

förvärvsarbeta, social situation och livsstil, hälsa samt övrigt. Följande 

referenser med förtydning gällande undergrupp av frågor har använts; 

 Av Arbetsmiljöverkets frågor har denna studie använt tre frågor gällande krav i 

arbetslivet, en fråga gällande organisatorisk rättvisa,  sex frågor gällande fysisk 

ohälsa, fem frågor gällande sömn och återhämtning,   

Två frågor gällande livsstilsfaktorer har använts av Hallkvists Stockholm heart 

epidemiology program. 

Av Härenstam, Knutsson och Marklunds The Wolff study Norrland har en fråga 

gällande krav i arbetslivet och en fråga gällande övriga organisatoriska faktorer 

använts.    
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Från Jönsson och Starrin  används sju frågor gällande negativa aspekter av att 

inte förvärvsarbeta och fyra frågor gällande stöd som positiva aspekter av att 

inte förvärvsarbeta. 

Av Kristensen och Borgs Copenhagen psychosocial questionnaire har en fråga 

gällande krav i arbetslivet och fyra frågor gällande kognitiva symptom använts. 

Ifrån Marmot’s The Whitehall II Study användes en fråga gällande 

tillfredsställelse med livet.  

Två frågor användes från Maslach burnout inventory general survey gällande 

utbrändhet. 

Ifrån testmaterialet Nya arbetslivet av Oxenstierna och Widmark användes två 

frågor gällande övrigt organisatoriska faktorer, tre frågor gällande kontroll inom 

arbetslivet, en fråga gällande stöd inom arbetslivet och en fråga gällande 

ansträngning och belöning inom arbetslivet 

Utav Siegrist (1996) Effort-reward imbalance modell användes en fråga 

gällande ansträngning och belöning inom arbetslivet och två frågor gällande 

överengagemang och prestationsbaserad självkänsla. 

En fråga gällande hälsobedömning från Statistiska centralbyrån har använts. 

En fråga gällande fysisk ohälsa från Stora Enso focus survey av Kallimo har 

använts.   

Sammanlagt användes tio frågor från Theorell och Karasek’s Demand control 

questionnaire, tre frågor gällande krav i arbetslivet, två frågor gällande kontroll i 

arbetslivet och fem frågor gällande stöd i arbetslivet.  

Westerlund, Hyde, Baltzer och Theorell har sammanställt frågor med referensen 

NEW (Nya frågor). Av dessa valdes fem med fokus på hälsobedömning, två 

gällande fysisk arbetsmiljö, fyra gällande sjukskrivning/arbetsförmåga, sju 

gällande negativa aspekter av att inte förvärvsarbeta, fem gällande positiva 

aspekter av att inte förvärvsarbeta och elva gällande tillfredsställelse med livet. 

Från World health organization (WHO) har två frågor använts från AUDIT, The 

alcohol use disorders identification test- part scale alcohol consumption. Och två 

frågor DUDIT, The drug use disorders identification test.  Samtliga fyra frågor 

gäller livsstilsfaktorer.  

En fråga gällande sömn och återhämtning användes från Åkerstedt. 
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Procedur 

Efter inläsning av tidigare forskning gällande skådespelaryrket och hälsa 

bestämdes några huvudfokuspunkter. Dessa fokuspunkter diskuterades med en 

skådespelare för att säkerställa att de var relevanta. Därefter ordnades ett möte 

med styrelsen till skådespelaravdelningen på Teaterförbundet för presentation av 

studien samt diskussion om huruvida de kunde understödja distributionen av 

enkäten. Efter mötet diskuterade skådespelaravdelningens styrelse internt samt 

med förbundsstyrelsen och accepterade att hjälpa till genom att distribuera 

enkäten via e-post till dess medlemmar. Skådespelaravdelningens stöd 

möjliggjorde att information gällande studien publicerades på teaterförbundets 

hemsida samt att en artikel gällande studien inkluderades i Teaterförbundets 

tidning AKT. Se Bilaga 2 för informationsmaterialet som skickades till AKT. 

Parallellt med detta diskuterade jag och min handledare vilka instrument som 

var lämpliga för enkäten. Efter detta registrerades hemsidan 

www.storaskådespelarundersökningen.nu som domän för undersökningen. 

Denna hemsida skickades i sin tur vidare till 

https://www.kbt.info/qform/actor/index.php där information om den kommande 

enkäten fanns till dess att enkäten publicerades. Webbenkäten sattes ihop via 

webbenkätverktyget qForm där enkäten kunde testas av personal från 

Linköpings Universitet innan den publicerades. Den 20:e oktober 2009 

publicerades enkäten och ett informationsbrev gick ut via e-post från 

Teaterförbundet till dess medlemmar i skådespelaravdelningen.  Se Bilaga 3 för 

informationen som gick ut via e-post. Den 2:a november 2009 gick en 

påminnelse ut till medlemmarna via e-post och den 4:e november 2009 kom 

AKT ut till dess prenumeranter inom Teaterförbundet. Enkäten stängdes på 

morgonen den 16:e november 2009. Enkätsvaren fördes över från qForm till 

statistikprogrammet SPSS statistics 17.0 där den statistiska bearbetningen 

gjordes med crosstabs för att beräkna totalsummor och procentsatser och med 

Pearsons produktmomentkorrelation för att räkna ut korrelationer. Styrkan på 

korrelationerna bedöms enligt Hinkle, Wiersma och Jurs (2003) som menar att 

.90-1.0 är väldigt stark korrelation, .70-.90 är stark korrelation, .50-.70 är 

medelstark korrelation, .30-.50 är svag korrelation. Korrelationer under .30 har 

på grund av deras väldigt svaga korrelation ej beaktats i denna studie. 

Etiska aspekter 

Ingen etikansökan har gjorts för studien, men en grundlig genomläsning av 

Etikrådets riktlinjer för etikansökan och en initial ”test” ifyllnad av en 

etikansökan gjordes för att säkerställa att Etikrådets riktlinjer beaktades under 

upplägget och genomförandet av studien. Urvalskriterier för deltagarna är 

medlemskap i Teaterförbundets skådespelaravdelning, samt tillgång till dator för 

ifyllande av enkäten. Information om studien och dess syfte publicerades i 

Teaterförbundets tidning AKT, se Bilaga 2 för, samt gick ut via e-post från 

Teaterförbundet, se Bilaga 3. För att säkerställa deltagarnas anonymitet 
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skickades information om enkätens webblänk ut via Teaterförbundet. Enkätens 

inleddes med information om studien och dess syfte, samt att deltagande var 

frivilligt och anonymt. Därefter fick deltagarna bekräfta om de ville delta i 

studien eller ej. De som valde att inte delta fick en avslutande förfrågan om de 

hade något att tillägga. De som valde att svara på enkäten fick uppge viss 

demografisk data som kön, ålder och bostadsort, men blev aldrig tillfrågade om 

namn.  Då förfrågningar om mående kan tydliggöra att en person inte mår så 

bra, så avslutades enkäten med en chans att med egna ord tillägga något. Efter 

denna sista fråga länkades deltagarna till hemsidan 1177.se som är 

sjukvårdsrådgivning på nätet, där deltagarna kan hitta sjukvårdskontakter i hela 

Sverige. Statistisk bearbetning av enkätens resultat skedde avidentifierat på en 

och samma dator. Resultaten redovisas på gruppnivå för att säkerställa 

avidentifiering av studiens deltagare. 

Efter uppsatsens godkännande kommer en sammanfattning av resultatet 

publiceras på samma hemsida där enkäten besvarades. I denna sammanfattning 

kommer en påminnelse om vart deltagarna kan vända sig i de fall de anser sig 

behöva vård.  

Resultat 

I resultatdelen redovisas de resultat inom delområden depression, ångest, sömn, 

stress, arbetslöshet och hälsopåverkan, hörselproblem och tinnitus, samt 

alkohol- och droganvändning som bedöms vara viktiga för att svara på studiens 

övergripande syfte; att beskriva svenska skådespelares fysiska och psykiska 

hälsostatus. För fullständig resultatredovisning se Bilaga 4. Korrelationer mätt 

med Pearsons produktmomentkorrelation visas i Tabell 1 och tydliggörs under 

varje rubrik. 
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Depression 

Depression mättes med HADS-D och gav M= 4.96 (SD= 3.5) för totala gruppen. 

Mild till måttlig depression, poäng mellan 8-10 uppges av 16% (N= 77) av 

deltagarna. Depressionssymptom av klinisk betydelse, poäng över 11 uppges av 

7.5% (N= 36) av deltagarna. För resultat med total och könsuppdelning se 

Bilaga 4. 

Korrelationer undersöktes med Pearsons produktmomentkorrelation, se Tabell 1. 

Resultaten för HADS-D visar starka, negativa korrelationer med BABS och 

medelstarka, positiva korrelationer med HADS-Å, PSS och svårigheter att tänka 

klart. Resultaten visar även svaga negativa korrelationer med sömnkvalitet och 

uppvaknandebesvär, samt svaga positiva korrelationer med PBS, 

koncentrationsproblem, svårt att fatta beslut och minnessvårigheter . 

Ångest 

Ångest mättes med HADS-Å och gav M= 8.43 (SD= 4.66) för totala gruppen. 

Mild till måttlig ångest, poäng mellan 8-10, uppges av 21.4% (N= 103) av 

deltagarna. Ångestsymptom av klinisk betydelse, poäng över 11, uppges av 

35.5% (N= 171) av deltagarna. För resultat med total och könsuppdelning se 

Bilaga 4.  

Korrelationer undersöktes med Pearsons produktmomentkorrelation, se Tabell 1. 

Resultaten för HADS-Å visar starka positiva korrelationer med PSS och starka 

negativa korrelationer med BABS. Medelstarka positiva korrelationer med 

HADS-D, svårigheter att tänka klart, koncentrationsproblem, svårt att fatta 

beslut och medelstarka negativa korrelationer med uppvaknandebesvär. 

Resultaten visar även svaga negativa korrelationer med sömnkvalitet samt svaga 

positiva korrelationer med PBS, huvudvärk, magproblem och 

minnessvårigheter. 

Sömn 

Sömnbesvär mättes med Karolinska sleep questionnaire och sömnkvalitetsindex 

gav M= 17.10 (SD= 3.97) för totala gruppen. Uppvaknandebesvärsindex gav 

M= 12.32 (SD= 3.51) för totala gruppen. Dålig sömnkvalitet, poäng under 12, 

uppges av 13.5% (N= 62) av deltagarna. Uppvaknandebesvär, poäng under 9, 

uppges av 21.8% (N= 100) av deltagarna. För resultat med total och 

könsuppdelning se Bilaga 4.  

Korrelationer undersöktes med Pearsons produktmomentkorrelation, se Tabell 1. 

Resultaten för sömnkvalitet visar svaga negativa korrelationer med HADS-D, 

HADS-Å, PSS och svårigheter att tänka klart samt svaga positiva korrelationer 

 med BABS och uppvaknandebesvär. 

Resultaten för uppvaknandebesvär visar medelstarka negativa korrelationer med 

HADS-Å. Svaga negativa korrelationer med HADS-D, PSS, PBS, 
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koncentrationsproblem, svårigheter att fatta beslut, minnessvårigheter och 

svårigheter att tänka klart samt svaga positiva korrelationer med BABS och 

sömnkvalitet. 

Enskilda frågor gällande sömn visar att 18.4% anser att de i någon mån sover 

dåligt, samt 47.8% uppger att de i någon mån ej anser sig få tillräckligt med 

sömn. För komplett resultatindelning se Bilaga 4. 

Stress 

Stress mättes med PSS och gav M= 27.01 (SD= 8.78) för totala gruppen. Hög 

stress, poäng mellan 33-40, uppges av 24.7% (N= 122) av deltagarna. Mycket 

hög stress, poäng mellan 41-56, uppges av 6.1% (N= 30) av deltagarna. För 

resultat med total och könsuppdelning se Bilaga 4.  

Korrelationer undersöktes med Pearsons produktmomentkorrelation, se Tabell 1. 

Resultaten för PSS visar starka positiva korrelationer med HADS-Å och starka 

negativa korrelationer med BABS. Medelstarka positiva korrelationer med 

HADS-D, koncentrationsproblem, svårt att fatta beslut och svårigheter att tänka 

klart. Resultaten visar även svaga negativa korrelationer med sömnkvalitet och 

uppvaknandebesvär samt svaga positiva korrelationer med PBS och 

minnessvårigheter. 

Bradburns affect balance scale (BABS) gav M= 16.48 (SD= 4.95) för totala 

gruppen. Antalet deltagare som uppvisar negativ affekt, poäng mellan 0-12, är 

24% (N= 114) och antal som uppvisar positiv affekt, poäng över 12, är 76% (N= 

361). För resultat med total och könsuppdelning se Bilaga 4.  

Korrelationer undersöktes med Pearsons produktmomentkorrelation, se Tabell 1. 

Resultaten gällande BABS stark negativ korrelation till PSS (r= -0.74 p<.001), 

HADS-D (r= -0.72 p<.001) och HADS-Å (r= -0.71 p<.001). För komplett 

redovisning se Bilaga 4. 

Stress och arbetslivet 

Prestationsbaserad självkänsla mättes med PBS och gav M= 2.76 (SD= 1.19) för 

totala gruppen. För resultat med total och könsuppdelning se Bilaga 4. Enligt 

resultaten får 26.4% (N= 118) av deltagarna en poäng mellan 3.48 och 4.49, 

något som indikerar en hög prestationsbaserad självkänsla. 2.7% (N= 12) får en 

poäng över 4.49, något som indikerar en mycket hög prestationsbaserad 

självkänsla.  

Korrelationer undersöktes med Pearsons produktmomentkorrelation, se Tabell 1. 

Resultaten för PBS visar svaga positiva korrelationer med HADS-D, HADS-Å, 

PSS, koncentrationsproblem, svårt att fatta beslut och svårigheter att tänka klart. 

Resultaten visar svaga negativa korrelationer med BABS och 

uppvaknandebesvär. 
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Gällande frågor om överengagemang svarar 47.7% att deras närmaste säger att 

de i någon mån offrar för mycket för arbetet. 52.4% anser att de i någon mån 

inte kan koppla bort arbetet och slappna av när de kommer hem. 53.2% uppger 

att de en dag i veckan eller oftare, inte kan koppla bort tankarna på jobbet då de 

är lediga. För kompletta resultat se Bilaga 4. 

På frågor gällande belöning i lön svarar 56.7% att de inte är nöjda med sin lön. 

På frågor gällande belöning i form av erkännande svarar 42.7% att de inte får 

det erkännande som de förtjänar. Av dessa är det 14.8% som anger att de inte 

upplever detta som en belastning. För kompletta resultat se Bilaga 4. 

Gällande krav, kontroll och stöd visar resultaten på att deltagarna uppfattar sig 

ha höga krav, en medelnivå gällande grad av kontroll och en hög nivå av socialt 

stöd. Se Bilaga 4 för kompletta resultat gällande krav, kontroll och stöd.  

Enligt resultaten uppger 53.2% (N= 234) att de en gång i veckan eller oftare är 

för trött för, eller saknar tid för familj, vänner eller fritidsaktiviteter. 

Stress och somatiska symptom 

På frågan hur deltagarna bedömer sitt allmänna hälsotillstånd svarade 51.1% 

(N= 236) ganska bra och 28.1% (N= 130) mycket bra.   

 Förekomst av somatiska symptom redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2 
Förekomst av somatiska symptom 

 Total Kvinnor Män 

Har högt blodtryck 11.6% (N= 54) 17.4% (N= 21) 7.7% (N= 33) 

Har hjärtsjukdom 4.7% (N= 22) 3.6% (N= 10) 6.3% (N= 12) 

Har Diabetes 1.1% (N= 5) 0.4% (N= 1) 2.1% (N= 4) 

Har ont i övre delen av 

rygg eller nacken en dag i 

veckan eller mer 

35.6% (N= 164) 

 

43% (N= 117) 24.9% (N= 47) 

Har ont i nedre delen av 

ryggen en dag i veckan 

eller mer 

29.9% (N= 138) 32.7% (N= 89) 25.9% (N= 49) 

Har ont i axlar eller armar 

en dag i veckan eller mer 

26.5% (N= 122) 32.1% (N= 87) 18.5% (N= 35) 

Haft magproblem en dag i 

veckan eller mer 

22.4% (N= 103) 25.5% (N= 69) 18% (N= 34)  

Har haft huvudvärk en 

dag i veckan eller mer 

18.9% (N= 87) 23.6% (N= 64) 12.2% (N= 23) 
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Gällande frågor angående sjukskrivning uppger 60% av deltagarna att de under 

de senaste 12 månaderna vid ett tillfälle eller fler har gått till arbetet, när de 

egentligen varit sjuka och borde sjukskrivit sig. 

Arbetslöshet och hälsopåverkan 

Negativa och positiva konsekvenser av att inte förvärvsarbeta undersöktes med 

enskilda frågor. Deltagarna anser i större del att de blivit stressade av att sluta 

arbeta och att de fått ekonomiska svårigheter efter att ha slutat arbeta. De 

instämmer inte gällande att de skulle känna sig mer avslappnade efter att ha 

slutat arbeta, eller att hälsan blivit bättre efter avslutat arbete. Gällande positiva 

konsekvenser så anser deltagarna att de har fått mer tid till sig själva och sin 

familj efter att de slutat arbeta.  För kompletta resultat se Bilaga 4. 

Frågor om omvärldens eventuella negativa och positiva attityder gällande 

deltagarnas arbetslöshet ställdes. En stor del av deltagarna uppger att de ej känt 

sig betraktade som lata eller att andra irriterat sig på dem för att de inte arbetar. 

Dock har en stor del av deltagarna inte heller upplevt de föreslagna positiva, mer 

stödjande attityderna, som att andra intresserat sig för hur de känner eller försökt 

hjälpa med olika saker för att deltagarna inte har ett arbete. För komplett 

redovisning se Bilaga 4. 

Vid enskild fråga gällande sömnsvårigheter på grund av arbetslöshet svarade 

29.8% (N= 128) att de en dag i veckan eller mer, under de senaste 3 månaderna, 

har haft svårigheter att sova, därför att tankar på deras situation har hållit dem 

vaken.  

Hörselproblem och tinnitus 

Hörselproblem 

Förekomst av hörselproblem redovisas i Tabell 3. 

 

Tabell 3 

Hörselproblem i procent 

 Total Kvinnor Män 

Hörselproblem 19.4% (N= 90) 13.9% (N= 38) 27.4% (N= 52) 

Störs av mycket höga ljud 58.6% (N= 272) 64.6% (N= 177) 50% (N= 95) 

 

Av deltagarna uppger 9.4% (N= 50) att de uppsökt läkarvård för sina 

hörselproblem. 
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Tinnitus 

Förekomst av tinnitus redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4 
Tinnitusbesvär i procent 
 Total Kvinnor Män 

Har någon gång upplevt 

tinnitus 

24.6% (N= 114) 20.4% (N= 56) 30.5% (N= 58) 

Upplever ofta eller 

ständig tinnitus 

6.3% (N= 29) 3.6% (N= 10) 10% (N= 19) 

 

Av deltagarna är det 24.6%, 114 personer, som någon gång har upplevt tinnitus 

som varar i mer än fem minuter, av dessa 114 personer upplever 25% ofta eller 

ständig tinnitus.  

Alkohol och droger 

Alkoholbruk mättes med två frågor från AUDIT gällande frekvens av 

alkoholbruk och hur mycket alkoholbruk i antal glas en typisk dag då alkohol 

intas.  

Alkoholbruk i frekvens redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5 
Alkoholbruk i frekvens 

 Aldrig 1 gång i 

månaden 

eller mer 

sällan 

2-4 gånger i 

månaden 

2-3 gånger i 

veckan 

4 gånger i 

veckan eller 

mer 

Hur ofta dricker du 

alkohol? 

 

Total 

 

 

8%  

(N= 36) 

 

 

13.7% 

(N= 62) 

 

 

35.2%  

(N= 159) 

 

 

31%  

(N= 140) 

 

 

12.2% 

(N= 55) 
Män i procent av 

män och antal 
9.1%  

(N= 17) 

11.8% 

(N= 22) 

31%  

(N= 58) 

29.9%  

(N= 56) 

18.2% 

(N= 34) 
Kvinnor i procent av 

kvinnor och antal 
7.2%  

(N= 19) 

15.1% 

(N= 40) 

38.1%  

(N= 101) 

18.6%  

(N= 84) 

7.9% 

(N= 21) 

 

Resultatet visar att 31% (N= 140) av alla deltagare dricker alkohol 2-3 gånger i 

veckan, 12.2% (N= 55) av alla deltagare dricker alkohol 4 gånger i veckan eller 

mer. 
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Alkoholbruk i antal glas redovisas i Tabell 6. 

 

Tabell 6 
Alkoholbruk i antal glas 

 1-2 3-4 5-6 7-9 10 eller fler 
Hur många glas 

dricker du en typisk 

dag du dricker 

alkohol?* 

57.2% 

(N= 238) 

30.5% 

(N= 127) 

9.4%  

(N= 39) 

2.6%  

(N= 11) 

0.2% 

(N= 1) 

Män i procent av 

män och antal 
43.5%  

(N= 74) 

35.3% 

(N= 60) 

15.3%  

(N= 26) 

5.3%  

(N= 9) 

0.6% 

(N= 1) 
Kvinnor i procent av 

kvinnor och antal 
66.6%  

(N= 164) 

27.2% 

(N= 67) 

5.3%  

(N= 13) 

0.8%  

(N= 2) 

0% 

(N= 0) 
*Besvarades av de 416 deltagare som angett att de dricker alkohol 

Resultatet visar att 9.4% (N= 39) av deltagarna dricker 5-6 glas en typisk dag de 

dricker alkohol, 2.6% (N= 11) av deltagarna dricker 7-9 glas en typisk dag de 

dricker alkohol och 0.2% (N= 1) dricker 10 glas eller mer en typisk dag de 

dricker alkohol. 

Kvinnors alkoholbruk i frekvens och antal glas redovisas i Tabell 7. 

Tabell 7 
Kvinnors alkoholbruk i frekvens och antal glas* 

 1-2 glas 3-4 glas 5-6 glas 7-9 glas 10 eller fler 
1 gång i 

månaden eller 

mer sällan 

12.6%  

(N= 31) 

3.3%  

(N= 8) 

0.4%  

(N= 1) 

0%  

(N= 0) 

0%  

(N= 0) 

2-4 gånger i 

månaden 
25.6%  

(N= 63) 

11.8%  

(N= 29) 

3.7%  

(N= 9) 

0%  

(N= 0) 

0%  

(N= 0) 

2-3 gånger i 

veckan 
23.2%  

(N= 57) 

9.8%  

(N= 24) 

0.8%  

(N= 2) 

0.4%  

(N= 1) 

0%  

(N= 0) 

4 gånger i 

veckan eller 

mer  

5.2%  

(N= 13) 

2.4%  

(N= 6) 

0.4%  

(N= 1) 

0.4%  

(N= 1) 

0%  

(N= 0) 

*Beräknat på de 246 kvinnor som angett att de dricker alkohol 

Resultatet visar att 4% (N= 11) av kvinnorna dricker mer än 9 standardglas i 

veckan. 
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Mäns alkoholbruk i frekvens och antal glas redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8 
Mäns alkoholbruk i frekvens och antal glas* 

 1-2 glas 3-4 glas 5-6 glas 7-9 glas 10 eller fler 
1 gång i 

månaden eller 

mer sällan 

8.2%  

(N= 14) 

2.9%  

(N= 5) 

1.8%  

(N= 3) 

0%  

(N= 0) 

0%  

(N= 0) 

2-4 gånger i 

månaden 
15.9%  

(N= 27) 

8.8%  

(N= 15) 

6.5%  

(N= 11) 

2.4%  

(N= 4) 

0.6%  

(N= 1) 

2-3 gånger i 

veckan 
11.8%  

(N= 20) 

14.1%  

(N= 24) 

4.7%  

(N= 8) 

2.4%  

(N= 4) 

0%  

(N= 0) 

4 gånger i 

veckan eller 

mer  

7.6%  

(N= 13) 

9.4%  

(N= 16) 

2.4%  

(N= 4) 

0.6%  

(N= 1) 

0%  

(N= 0) 

*Beräknat på de 170 män som angett att de dricker alkohol 

Resultatet visar att 5.4% (N= 9) av männen dricker mer än 14 standardglas i 

veckan. 

Droganvändning mättes med två frågor från DUDIT gällande hur ofta deltagarna 

använder andra droger än alkohol och hur många gånger deltagarna tar droger 

under en typisk dag då de använder droger. 

Tabell 9 redovisar droganvändning i frekvens 

Tabell 9 

Droganvändning i frekvens 

 Aldrig 1 gång i 

månaden 

eller mer 

sällan 

2-4 gånger i 

månaden 

2-3 gånger i 

veckan 

4 gånger i 

veckan eller 

mer 

Hur ofta använder du 

andra droger än 

alkohol? 

96.2% 

(N= 435) 

2.7% 

(N= 12) 

0.4%  

(N= 2) 

0.4%  

(N= 2) 

0.2% 

(N= 1) 

 

Resultatet visar att 2.7% (N= 12) av deltagarna använder droger en gång i 

månaden eller mer sällan, 0.4% (N= 2) använder droger 2-4 gånger i månaden, 

0.4% (N= 2) använder droger 2-3 gånger i veckan, 0.2% (N= 1) använder droger 

4 gånger i veckan eller mer.  
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Frekvens av droganvändning redovisas i Tabell 10. 

 

Tabell 10 
Frekvens vid droganvändning 

 1-2 3-4 
Hur många gånger tar du droger under en 

typisk dag då du använder droger?* 
82.4% 

(N= 14) 

17.6% 

(N= 3) 
*Besvarades av de 17 deltagare som angett att de använder droger 

Av de deltagare som använder droger tar 14 (82.4%) droger 1-2 gånger under en 

typisk dag de använder droger, 3 (17.6%) tar droger 3-4 gånger under en typisk 

dag de använder droger. 
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Diskussion 

Studiens övergripande syfte är att beskriva svenska skådespelares fysiska och 

psykiska hälsostatus. Det övergripande syftet har brutits ned i delområden 

depression, ångest, sömn, stress, arbetslöshet och hälsopåverkan, hörselproblem 

och tinnitus, samt alkohol- och droganvändning. Resultaten visar att av de 

skådespelare som deltagit i studien uppvisar 7.5% depressionssymptom av 

klinisk betydelse. 35.5% uppvisar ångestsymptom av klinisk betydelse. Gällande 

sömn visar resultaten att 13.5% av deltagarna har dålig sömnkvalitet och 21.8% 

har uppvaknandebesvär. Gällande stress uppger 24.7% uppleva hög stress och 

6.1% uppger sig uppleva mycket hög stress.   Skådespelarna upplever höga krav, 

kontroll på en medelnivå men ett gott socialt stöd. Generella somatiska symptom 

som kroppslig värk en dag i veckan eller mer är relativt vanligt. De negativa 

konsekvenserna av att inte arbeta överstiger de positiva konsekvenserna. 19.4% 

av de som svarat uppger sig ha hörselproblem och 24.6% har någon gång 

upplevt tinnitus. Bland deltagarna dricker 12.2% alkohol fyra gånger i veckan 

eller mer. Användning av andra droger än alkohol är ovanligt, men förekommer. 

Gällande korrelationerna kan studien endast visa på om det finns samband 

mellan de olika områdena. Det går däremot inte att uttala sig om 

orsakssambanden, det vill säga vilket av områdena som påverkar det andra. 

Korrelationerna har dock valts att presenteras under varje områdes rubrik för att 

underlätta läsningen. Den låga svarsfrekvensen innebär att antalet som 

rapporterar problem kan vara selektivt. Jag har i denna studie ingen möjlighet att 

utreda om de som inte svarade hade mer eller mindre problem än deltagarna i 

studien. Om det sistnämnda föreligger innebär det att en betydligt lägre andel 

har problem. 

Resultatdiskussion  

Depression 

Skådespelardeltagarnas resultat visar att 7.5% uppvisar depressionssymptom av 

klinisk betydelse, detta att jämföra med punktprevalensen i Sverige som ligger 

på 4-5%. 16% uppvisar resultat som tyder på nedstämdhet, något som i sig inte 

ses som sjukligt, om det inte orsakar sådana svårigheter att deltagarna får 

svårigheter att sköta sitt jobb eller privatliv (SBU, 2004).  

Att ha ett väl fungerande socialt nätverk kan fungera som skyddande faktor 

gällande depression. Vid frågor om stöd i krav-kontroll och stöd modellen 

uppger deltagarna ett upplevt gott stöd gällande arbetslivet. Enligt Torkelson 

och Lindén (2001) består skådespelares sociala umgänge oftast av 

arbetskamrater, något som då skulle kunna ses som skyddande mot depression 

om man på arbetsplatsen upplever ett gott stöd.  

Enligt Mårtensson och Andersson (2007) är samsjuklighet med ångest, kroppslig 

sjukdom och alkoholmissbruk vanligt. Studien visar att de som har höga poäng 
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gällande depression också har höga poäng gällande ångest och upplevd stress, de 

negativa korrelationerna visar att deltagare med höga poäng gällande depression 

upplever dålig sömnkvalitet och uppvaknandebesvär. Gällande kognitiva 

symptom uppvisas samband mellan depression och problem med 

koncentrationen, svårt att tänka klart, minnessvårigheter och svårt att fatta 

beslut. Studien visar även ett negativt samband mellan depression och 

Bradburns affect balance scale, vilket innebär att höga siffror gällande 

depression korrelerar med negativ affekt och låga siffror gällande depression 

korrelerar med positiv affekt. 

Enligt Torkelson och Lindén (2001), bedöms alltid en skådespelare av 

skådespelaren själv, recensenter, publik och kollegor. Att då uppleva 

depressionsymptom som, förutom följdproblem i form av samsjuklighet med 

andra tillstånd, kan uppvisa symptom som viktförändringar och energibrist 

(APA, 1994) kan innebära svårigheter.  

Ångest 

Skådespelardeltagarnas resultat visar att 35.5% uppvisar ångestsymptom av 

klinisk betydelse, en siffra som kan jämföras med punktprevalensen i Sverige 

som ligger på 10% för män och 20% för kvinnor. I studien uppvisar 27.7% av 

männen och 41.1% av kvinnorna ångestsymptom av klinisk betydelse. Enligt 

von Knorring och Hedin (2007) skulle könsskillnaderna gällande ångest kunna 

bero på biologiska faktorer som hormonell status samt psykosociala faktorer 

som dubbelarbete.  

Specifika frågor gällande rampfeber har inte ställts i studien, men det går inte att 

utesluta att deltagarna har inkluderat dessa känslor när det svarat på HADS-Å. 

Frågor som ”jag känner mig orolig, som om jag hade fjärilar i magen” kanske 

besvaras med tankar om nervositet inför en föreställning. 

Studien uppvisar starka korrelationer mellan ångest och depression, ett resultat 

som finner stöd i tidigare forskning av von Knorring och Hedin (2007). De 

menar att ångestsyndrom har hög samsjuklighet med depression. Studien visar 

även på starka samband mellan ångest och upplevd stress. Enligt Bodlund och 

Wistedt (2002) kan ångest bli förlamande och handikappande, något som skulle 

kunna påverka en persons förmåga att hantera och reagera på stress. De negativa 

korrelationer som studien visar mellan ångest och sömnkvalitet och mellan 

ångest och uppvaknandebesvär finner också stöd i tidigare forskning. Enligt 

Asplund (2007) kan all form av oro påverka sömnen negativt. Gällande 

kognitiva symptom uppvisas korrelationer med att ha koncentrationsproblem, 

svårt att fatta beslut, minnessvårigheter och svårt att tänka klart. Studien visar 

även negativa korrelationer mellan ångest och Bradburns affect balance scale, 

vilket innebär att det finns ett samband mellan höga poäng gällande ångest och 

negativ affekt, samt mellan låga poäng gällande ångest och positiv affekt.  
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Ångesttillstånd kan enligt Bodlund och Wistedt (2002) slita på kroppen och ge 

psykosomatiska sjukdomar. Studien visar korrelationer mellan ångest och 

somatiska symptom som huvudvärk och magproblem. 

Studien visade samband mellan ångest och koncentrationssvårigheter samt 

minnessvårigheter, vad kan det innebära för en skådespelare som måste prestera 

maximalt under en viss tid, samt komma ihåg stora mängder texter och 

scenanvisningar? Om en skådespelare upplever koncentrations och 

minnessvårigheter, vad gör det i sin tur med känslor av ångest inför en 

föreställning? 

Sömn 

Resultatet i studien uppvisar att 13.5% av deltagarna visar på dålig sömnkvalitet 

och 21.8% uppger uppvaknandebesvär. 18.4% anser att de i någon mån sover 

dåligt och 47.8% anser att de i någon mån inte får tillräckligt med sömn. Enligt 

Asplund (2007) kan depression, oro och stress påverka sömnen negativt. Båda 

sömnbesvärsmåtten som användes i studien korrelerar med resultaten för 

depression, ångest och upplevd stress. Detta kan ge en förklaring till resultaten 

gällande sömnproblem.  

Enligt Torkelson och Lindén (2001) kan det för en skådespelare vara svårt att 

varva ned efter en föreställning och intag av alkohol kan då vara ett sätt att 

försöka varva ned. Alkoholintag kan enligt Ström och Pettersson (2007) initialt 

verka sövande, men ger en ytlig och orolig sömn, vilket gör att tendensen till 

uppvaknande ökar efter 3-4 timmars sömn. Studien visar inga statistiska 

samband mellan sömnproblem och alkoholvanor. Däremot uppger 12.2% av 

deltagarna att de dricker alkohol fyra gånger i veckan eller mer, något som kan 

påverka resultaten gällande sömnproblem. Alkoholkonsumtionen diskuteras 

ytterligare under rubriken alkohol och droger.  

Stress 

Resultatet för instrumentet PSS visar att 24.7% av skådespelarna i studien 

upplever hög stress och 6.1% upplever mycket hög stress.  

Skyddande faktorer gällande stress är enligt Larsson (2005) en känsla av 

sammanhang, KASAM och enligt Persson (2005) är skyddande faktorer 

personlighet, tillit till sitt sociala stöd och en förmåga att hitta positiva aspekter 

av negativa omständigheter. Bradburns affect balance scale visar i studien 

negativ korrelation med upplevd stress, vilket innebär att negativ affekt ger 

högre poäng på PSS. 76% av deltagarna uppvisar positiv affekt och 24% negativ 

affekt. Denna positiva affekt skulle kunna ses som skyddande faktorer gentemot 

stress, medan negativ affekt skulle kunna bidra till upplevd stress. 

Upplevd stress korrelerar med depression och ångest, faktorer som kan sänka en 

individs förmåga att hantera stressfyllda situationer genom att förändra 
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individens reaktion till situationen och upplevelsen av situationens hanterbarhet 

(Persson, 2005). 

Längre pågående stress påverkar kroppens förmåga till återuppbyggnad och kan 

leda till somatiska symptom. Upplevd stress korrelerar med kognitiva symptom, 

vilket innebär att de som upplever hög stress också upplever 

koncentrationssvårigheter, svårigheter att fatta beslut, minnessvårigheter och 

svårigheter att tänka klart. Sömnen spelar enligt Stressmottagningen (2009) en 

stor roll för kroppens återhämtning vid stresspåverkan. Enligt studien finns det 

korrelationer mellan upplevd stress och sömnbesvär. Stress kan enligt 

Stressmottagningen (2009) i sin tur även påverka djupsömnen och på så sätt 

bidra till sömnbesvär och ökad sjukdomsrisk. 

Stress och arbetslivet 

Deltagarnas resultat gällande prestationsbaserad självkänsla visar att 26.4% av 

deltagarna upplever sig ha hög prestationsbaserad självkänsla och 2.7% upplever 

sig ha mycket hög prestationsbaserad självkänsla. Att ha en känsla av att behöva 

vara duktig för att duga kan enligt Hallsten, Josephson och Torgén (2005) leda 

till ett överarbete som innebär hög stress och påfrestning.  

Studiens resultat visar på samband mellan prestationsbaserad självkänsla och 

depression, ångest samt upplevd stress, vilket innebär att de deltagare som har 

en stark känsla av prestationsbaserad självkänsla också visar på högre resultat 

gällande depression, ångest och upplevd stress. Resultatet visar även på 

samband med kognitiva symptom som problem med koncentration, svårt att 

fatta beslut och svårt att tänka klart. Detta kan tolkas som att deltagarnas 

prestationsbaserade självkänsla leder till någon form av överarbete eller annan 

påfrestning.  

Ett överengagemang kan enligt Johansson (2005) leda till svårigheter att varva 

ned efter arbetet, samt svårigheter att stänga av tankar gällande jobbet på 

fritiden. Gällande frågor om överengagemang svarar 47.7% att deras närmaste i 

någon form säger att de offrar för mycket för arbetet. 52.4% anser att de inte kan 

koppla bort arbetet och slappna av när de kommer hem. 53.2% uppger att de en 

dag i veckan eller oftare, inte kan koppla bort tankarna på jobbet då de är lediga.  

Att uppleva en obalans mellan upplevt engagemang och erhållen belöning kan 

leda till stress enligt Siegrist (1996). På frågor gällande belöning i lön svarar 

56.7% att de i någon form är missnöjda med sin lön. På frågor gällande belöning 

i form av erkännande svarar 42.7% att de inte får det erkännande som de 

förtjänar. Av dessa är det 14.8% som anger att de inte upplever detta som en 

belastning. Någon form av obalans mellan engagemang och belöning kan dock 

tydas av resultaten, vilket skulle kunna bidra till upplevd stress.  
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Resultaten gällande frågor om krav, kontroll och stöd, som enligt Karasek och 

Theorell (1990) kan bidra till huruvida ett arbete uppfattas ge positiv eller 

negativ stress, visar på höga krav, en medelnivå av kontroll och ett gott stöd. Det 

blir därför svårare att uttala sig om huruvida deltagarnas arbetssituation är spänd 

eller aktiv. En spänd arbetssituation innebär höga krav och låg kontroll, vilket 

enligt Karasek och Theorell (1990) kan leda till hög psykisk belastning och 

fysisk sjukdom. En aktiv arbetssituation innebär höga krav men med större grad 

av kontroll och kan leda till mer positiv stress. Riskfaktorer som enligt 

Arbetsmiljöinspektionen i Örebro (2000) tillkommer som krav i arbetslivet är 

oregelbunden arbetstid och arbetstidens förläggning. Enligt Torkelson och 

Lindén (2001) är en skådespelares arbetstider ofta ganska flytande och förlagda 

till det som vanligen kallas obekväm arbetstid, något som skulle tyda mer på att 

deltagarnas arbetssituation är av en mer spänd form än aktiv. Enligt De Lange et 

al (2009) uppger de som anser sig ha en spänd arbetssituation ha större andel 

sömnbesvär och känslor av utmattning. Vi vet att deltagarnas resultat uppvisar 

stor andel sömnbesvär och på frågor gällande trötthet svarar nästan hälften av 

deltagarna att de en dag i veckan eller oftare känner sig uttröttad i kroppen och 

känslomässigt tömd efter en arbetsdag. En annan form av återhämtning är 

egentid, enligt studiens resultat anser 48.6% att de får tid för sig själva och 

48.1% anser att de inte får tillräckligt med egen tid. 

53.2% uppger att de en gång i veckan eller oftare är för trött för, eller saknar tid 

för familj, vänner eller fritidsaktiviteter. Att inte hinna med eller orka med 

sociala kontakter efter arbetet gör att det sociala stödet på arbetsplatsen blir 

viktigare för att försöka balansera höga krav och brist på kontroll.  

Enligt Hallsten och Isaksson (2000) har antalet tidsbegränsade anställningar ökat 

i Sverige, en anställningsform som ger en högre känsla av otrygghet. Hot om 

arbetslöshet och en känsla av otrygg anställning är kopplat till högre nivåer av 

stress. Enligt de demografiska data som studien visar har en stor andel av 

skådespelarna tidsbegränsade anställningar. Många uppger också att de ständigt 

söker nya jobb, även om de för tillfället har en anställning.  

Stress och somatiska symptom 

Stress kan enligt Theorell (2006) göra kroppen mer skör och mottaglig för 

sjukdomar och somatiska symptom. Sjukdomar som är en kombination av 

fysiska och psykiska symptom blir allt vanligare. Högt blodtryck och diabetes 

kan enligt Theorell (2006) ses som sjukdomar där stress kan vara en faktor, ofta 

i kombination med exempelvis dåliga kostvanor och brist på motion. Andra 

symptom som förknippas med stress är enligt Arbetsmiljöinspektionen i Örebro 

(2000) huvudvärk, värk i axlar och nacke samt orolig mage. Studiens resultat 

visar på en viss förekomst av diabetes och högt blodtryck, men huruvida dessa 

är stressrelaterade är svårt att uttala sig om. Resultatet visar även på kroppslig 

värk som skulle kunna ses som stressrelaterad.  
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På frågan om hur deltagarna bedömer sitt allmänna hälsotillstånd uppger 51.1% 

det som ganska bra och 28.1% som mycket bra. Detta i kombination med de 

faktiska fysiska bekymmer som uppges ger en indikation på att kroppslig värk 

kanske är något som skådespelarna anser tillhöra vardagen, något man får vänja 

sig vid. Ett försämrat allmänt hälsotillstånd kan misstänkas väcka tankar om mer 

allvarlig sjukdom än de fysiska bekymmer som deltagarna väl känner.  

Att inte ge sin kropp möjlighet till återhämtning vid faktisk sjukdom som 

stressor, kan också påverka kroppens motståndskraft. 60% av deltagarna uppger 

att de under de senaste 12 månaderna vid ett tillfälle eller fler har gått till arbetet, 

när de egentligen varit sjuka och borde ha sjukskrivit sig.  

Arbetslöshet och hälsopåverkan 

Gällande positiva och negativa konsekvenser av att inte arbeta så överväger 

svaren mot de negativa konsekvenserna. Deltagarna instämmer i större del på 

frågor som att bli stressad av att sluta arbeta, och ekonomiska svårigheter, samt 

en större del instämmer inte på frågor som att känna sig mer avslappnad eller att 

hälsan blivit bättre efter avslutat arbete. Gällande de positiva konsekvenserna så 

anser deltagarna att de har fått mer tid till sig själva och sin familj efter att de 

slutat arbeta, samt att deras hälsa inte blivit sämre sedan de slutade arbeta. Att 

uppleva negativa konsekvenser av arbetslöshet kan vara mycket stressande, men 

deltagarna uppger att deras hälsa inte förändrats av deras situation. På frågan 

gällande sömnsvårigheter gällande situationen som arbetslös har dock 29.8% 

svarat att de en dag i veckan eller oftare upplever svårigheter att sova på grund 

av att tankar på deras situation hållit dem vakna.  

Gällande frågor som handlar om omvärldens attityder gällande deltagarnas 

arbetslöshet, så uppger en stor del av deltagarna, exkluderat de som svarat vet ej 

på frågorna, att de ej har upplevt de föreslagna negativa attityderna. Dock har 

majoriteten av deltagarna inte heller upplevt de föreslagna positiva, mer 

stödjande attityderna. Även här är de som svarat vet ej på frågorna exkluderade. 

Att negativa attityder gällande arbetslöshet är ovanligt skulle kunna bero på att 

skådespelaryrket enligt Torkelson och Lindén (2001) ofta består av perioder 

med arbetslöshet, att det inte ses som något ovanligt, snarare en del i yrket. 

Bristen på positiva stödjande attityder skulle kunna ses som en signal på den 

höga konkurrens som enligt Torkelson och Lindén (2001) är en del av yrket.   

Hörselproblem och tinnitus 

Hörselproblem 

Gällande hörsel så anger 19.4% av deltagarna att de har någon form av 

hörselproblem. En hörselförsämring kan enligt Arbetsmiljöverket (2009) vara 

svår att upptäcka utan ett hörselprov och av deltagarna så uppger endast 9.4% att 

de sökt läkare för problem med hörseln. Detta stämmer väl överens med 

Hörselskadades riksförbunds uppgifter om att en stor andel med hörselproblem 
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inte söker hjälp inom vården (HRF, 2009). Enligt HRF (2009) kan 

hörselproblem och en dålig hörselsituation på arbetet ge sekundära 

hälsoproblem som stress och kroppslig värk. I studiens resultat återfinns 

samband mellan hörselproblem och sömnproblem, somatisk sjukdom som högt 

blodtryck och hjärtsjukdom, samt andra hörselproblem som tinnitus och att 

störas av mycket höga ljud.  

Tinnitus 

24.6% (N= 114) av deltagarna har någon gång upplevt tinnitus som varar i mer 

än fem minuter, av dessa 114 personer upplever 25% ofta eller ständig tinnitus. 

Tinnitus kan enligt Savastano (2008) förekomma både med och utan 

hörselnedsättning. Tinnitus ses inte som en sjukdom i sig, utan ett symptom på 

hörselproblem, fysisk skada eller andra sjukdomar. Enligt HRF (2009) kan 

följdproblem till tinnitus vara sömnproblem och koncentrationssvårigheter.  

Studien har inte undersökt huruvida deltagarnas tinnitusbesvär är specifikt 

relaterade till deras yrke. Men enligt Prevent (2010) är det vanligt med 

arbetsmiljörisker som ljudeffekter och hög musik inom skådespelarnas 

arbetsmiljö. Detta skulle kunna ge upphov till tinnitus eller bidra till hur redan 

etablerad tinnitus upplevs av deltagarna. 

Alkohol och droger 

Riskbruk är något som enligt Franck och Hedberg (2007) signifikant ökar risker 

för kroppsliga och psykiska skador. Inom gruppen för riskbruk räknas både 

riskkonsumtion per vecka och intensivkonsumtion. Gällande konsumtion per 

vecka visar resultatet att 4% av kvinnorna och 5.4% av männen dricker mer än 

de 9 respektive 14 glas som Statens folkhälsoinstitut (2010) anger som gräns för 

riskkonsumtion. Gällande intensivkonsumtion dricker 5.7% av kvinnorna och 

6% av männen mer än den rekommenderade mängden varje månad (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). 

Enligt Torkelson och Lindén (2001) är det vanligt att skådespelare använder 

alkohol för att varva ner efter en föreställning. Enligt Merchand (2008) kan det 

även vara ett sätt att frånkomma stress, eller ett sätt att självmedicinera vid 

smärta, ensamhet, ångest och social fobi. Det kan enligt Johansson och Wirbing 

(2005) också ge upphov till ett flertal somatiska och kognitiva symptom. Studien 

visar att 31% av skådespelarna dricker alkohol 2-3 gånger i veckan, 12.2% av 

skådespelarna dricker alkohol 4 gånger i veckan eller mer.  

Enligt resultaten i studien är det 3.7% som använder andra droger än alkohol. 

1% av deltagarna använder andra droger än alkohol 2-4 gånger i månaden eller 

oftare.  
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Metoddiskussion  

Att välja deltagare efter deras fackliga medlemskap underlättade 

kommunikationen med dessa då Teaterförbundet ställde sig positiva till att 

distribuera informationen gällande enkäten. Alla skådespelare är inte 

medlemmar i Teaterförbundet, vilket innebär att inte alla skådespelare i Sverige 

har fått möjlighet att svara på enkäten, vilket kan ses som en brist. Men 

skådespelare är en väldigt offentlig yrkesgrupp, som är noga med sitt privatliv, 

och kontakt från en privatperson gällande denna studie kanske endast hade blivit 

möjlig via agenter, därför ansågs möjligheten att gå via fackförbundet som den 

största chansen att nå så många som möjligt av urvalsgruppen.  

Teaterförbundets skådespelarstyrelse gick ut med att de ställde sig bakom 

studien och uppmanade sina medlemmar att svara på enkäten, något som kan ha 

gjort att deltagarna trodde att studien gjordes på Teaterförbundets uppdrag. 

Detta i sin tur kan ha gjort deltagarna både positiva och negativa till att delta.  

Informationen gällande studien gick ut via e-post, Teaterförbundets hemsida och 

tidningen AKT. De första två distributionssätten förutsätter tillgång till dator och 

internet, något som kan ha gjort att inte alla i urvalsgruppen fick information om 

studien. Tidningen AKT går ut till prenumeranter, så de skådespelare som ej 

prenumererar på tidningen, eller har tillgång till internet fick alltså inte 

information om studien, något som kan ses som en brist. Själva enkäten var 

också en webbenkät, något som förutsätter tillgång till dator och internet. Detta 

ansågs dock bättre än alternativet som hade varit att distribuera pappersenkäter. 

Då Teaterförbundet inte kan lämna ut sitt adressregister hade de varit tvungna att 

bistå med den tid det hade tagit att skriva ut alla adresser och posta till sina 

medlemmar. Den tiden hade varit avsevärt större än den tid de nu använde till att 

skicka ut två e-post till alla sina medlemmar i skådespelaravdelningen. Och då 

hade risken varit att Teaterförbundet inte ansåg att de kunde hjälpa till med 

distributionen. Att inte alla deltagare genomförde hela enkäten kan bero på att 

enkäten innehöll många frågor och tog relativt lång tid att fylla i. Huruvida 

enkäten innehöll för många frågor var en reflektionspunkt, men ett fylligt 

material bestämdes vara att föredra, med risk för att inte alla skulle slutföra 

enkäten.  

24% av totala populationen inleder att svara på enkäten, men 19.3% av 

populationen slutför den. Information om varför vissa respondenter stängde ner 

enkäten saknas. Det finns inte heller någon information gällande bortfallet för 

studien, information kring varför 76% av skådespelarna inte har svarat saknas. 

Studien presenterades gälla en kartläggning av fysisk och psykisk hälsa, något 

som kan ha påverkat motivationen till att svara på enkäten. De med upplevd 

fysisk eller psykisk ohälsa kan ha ansett studien vara viktigare än de med 

upplevd god hälsa, något som i sin tur kan ha påverkat resultatet.  
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Att fånga upp demografiska frågor gällande medlemmarna i 

skådespelaravdelningen visade sig komplicerat, då deras yrke innehåller många 

komponenter, många valde att svara i textfälten för löpande text, vilket 

komplicerade sammanställningen av demografisk data. Med mer information 

gällande yrkesgruppen som undersöktes, hade fler fasta frågor kunnat definieras, 

något som skulle ha underlättat sammanställningen.  

Instrumenten som användes har enligt min kännedom aldrig kombinerats på 

samma sätt som i denna studie. Det är svårt att veta hur/om resultatet påverkas 

av att en ny enkät med frågor från olika instrument använts. 

Gällande instrumenten som användes så valdes frågor ur SLOSH baserat på 

huruvida de någorlunda stämde med en skådespelares yrke, många frågor 

riktade sig till mer kontorsbaserade yrkesgrupper. Denna urvalsprocess påverkas 

av min förförståelse för yrket genom att jag har släktingar som varit aktiva 

skådespelare, samt att jag hållit en dialog under förarbetet till studien med en 

skådespelare som är aktiv i Teaterförbundets skådespelarstyrelse. Urvalet av 

frågor gjorde att inte alla instrument ur SLOSH blev fullständiga och resultatet 

fick redovisas som procentuella svar på frågor istället för medelvärden och 

standardavvikelser. Det är svårt att veta hur mitt urval av frågor påverkar 

helheten av SLOSH frågorna, om det efter mitt urval fortfarande skulle gå att 

jämföra med den ursprungliga studien. Att enkäten som ligger till grund för 

denna studie också använde internet som form för spridning, medan den 

ursprungliga SLOSH enkäten skickades ut via post kan även påverka eventuell 

jämförbarhet. 

Gällande HADS-Å som används för att mäta ångestsymptom, så skulle de höga 

resultaten kunna bero på skådespelarnas speciella situation med eventuell 

rampfeber inför föreställningar. Att själva begreppet rampfeber inte mättes 

specifikt beror på att jag inte funnit några utprovade instrument för detta 

tillstånd. Men frågor i HADS-Å som ”jag känner mig spänd och nervös”, samt 

”jag känner mig orolig, som om jag hade fjärilar i magen” skulle kunna 

besvarats av deltagarna med tankar mer om känslor inför en föreställning än 

känslor i vardagen.  

Gällande Bradburns affect balance scale så avviker svarsalternativen i denna 

studie från originalalternativen, något som försvårar jämförelser med studier där 

svarsalternativen varit ja och nej. Proceduren för hur poängen har räknats ut i 

denna studie har dock redovisats för att möjliggöra replikerbarhet samt 

jämförelser med andra studier som innehåller samma fyrgradiga svarsalternativ. 

I instrumenten PBS och PSS hittades endast jämförelsevärden gällande 

medelvärden och standardavvikelser. Då skådespelargruppen visar relativt höga 

värden för dessa instrument tydliggjordes cut-off gränser genom att addera en 

och två standardavvikelse till det jämförelsevärdet och ange hur stor procent av 

gruppen som visade på dessa resultat.   
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Slutsatser 

Syftet med studien var att kartlägga svenska skådespelares fysiska och psykiska 

hälsostatus, genom att undersöka områdena depression, ångest, sömn, stress, 

arbetslöshet och hälsopåverkan, hörselproblem och tinnitus samt alkohol och 

droganvändning. En slutsats är att bland de skådespelare som svarade på enkäten 

är det vanligt med ångestsymptom av klinisk betydelse, höga poäng på HADS-Å 

uppvisas av över en tredjedel av deltagarna. Huruvida dessa ångestkänslor är 

kopplade till vardagen eller till specifika situationer inför en föreställning svarar 

inte denna studie på, men det är ett ämne som vore intressant för vidare studier.  

Resultaten av de olika tillstånden korrelerar med varandra och en slutsats är att 

det finns en viss påverkan av de olika faktorerna på varandra. Ett exempel på en 

eventuell sådan påverkan skulle kunna vara ett tillstånd av stress, som leder till 

försämrad sömn, som leder till försämrad koncentration som kan leda till ångest 

inför en föreställning. 

Över en fjärdedel av deltagarna visar resultat som tyder på hög 

prestationsbaserad självkänsla. Dessa resultat visar samband med andra tillstånd 

som ångest, depression, stress och problem med koncentrationen. En slutsats är 

att deltagarnas höga prestationsbaserade självkänsla leder till någon form av 

överarbete eller annan påfrestning.  

Slutsatser gällande arbete och arbetslöshet är att deltagarna har en spänd 

arbetssituation med större grad av krav än kontroll, men med ett gott socialt 

stöd. Gällande arbetslöshet upplevs mer negativa konsekvenser, men inga 

direkta negativa attityder från omvärlden då arbetslöshet har blivit en naturlig 

del i yrket. 

Skådespelare är en relativt liten yrkesgrupp, men en yrkesgrupp där det finns 

tecken på ohälsa som skulle kunna förbättras. En slutsats är att det behövs mer 

forskning gällande denna yrkesgrupp, för att kunna underlätta preventiva och 

behandlande åtgärder. 

Förslag till fortsatt forskning 

Då denna studie kan ses som en inledande kartläggning, finns det många 

intressanta områden för vidare forskning. Ett exempel på detta kan vara att titta 

mer på vilka demografiska faktorer som påverkar måendet hos skådespelarna. 

Är frekvensen av att må dåligt högre bland de arbetslösa eller de som har 

anställning? Finns det signifikanta könsskillnader gällande måendet?  

Hur skulle resultaten se ut vid specifika jämförelser med andra yrkesgrupper? 

Finns det några speciella likheter eller skillnader vid jämförelse med till 

exempel administrativa yrken, eller yrkesgruppen poliser? 
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Studien ställde inte specifika frågor för att särskilja olika diagnoser inom 

grupperna depression och ångest. Om vidare studier gjordes inom dessa 

områden, kan man då finna olika diagnoser som bipolära tillstånd och liknande? 

Studien ställde inga direkta frågor gällande rampfeber, något som enligt 

Ottosson och D’elia (2008) kan liknas vid social fobi. Enligt Torkelson och 

Lindén (2001) lider cirka en tredjedel av skådespelarna av prestationsångest. Det 

skulle vara intressant att studera detta vidare för att se om dessa faktorer skulle 

kunna ha någon påverkan på de höga ångestskattningarna på HADS-Å som 

skådespelarna uppger.  

Gällande alkoholbruk ligger en del av deltagarna inom gruppen för riskbruk, hur 

påverkar detta måendet? Ligger resultaten för skådespelares alkoholbruk högre, 

lägre eller inom ungefär samma spann som normalpopulationen i Sverige?  
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Bilaga 1 
 

Fördelning av sysselsättning gällande samtliga deltagare 

 Totalt Kvinnor Män 

Arbetar HT 09 
100% 

75-99% 

55-74% 

26-54% 

25% och mindre 

70% (N= 371) 
75.6% (N= 279) 

6.2% (N= 23) 

1.6% (N= 6) 

11.1% (N= 41) 

5.4% (N= 20) 

64% (N= 198) 
76% (N= 152) 

6% (N= 12) 

1.5% (N= 3) 

11% (N= 22) 

5.5% (N= 11) 

77% (N= 173) 
75.1% (N= 127) 

6.5% (N= 11) 

1.8% (N= 3) 

11.2% (N= 19) 

5.3% (N= 9) 
Arbetssökande HT 09 
100% 

75-99% 

55-74% 

26-54% 

25% och mindre 

37.3% (N= 199) 
62.4% (N= 121) 

7.2% (N= 14) 

3.1% (N= 6) 

17.5% (N= 34) 

9.8% (N= 19) 

41.4% (N= 127) 
59.7% (N= 74) 

8.9% (N= 11) 

4% (N= 5) 

20.2% (N= 25) 

7.3% (N= 9) 

31.9% (N= 72) 
62.4% (N= 47) 

4.3% (N= 3) 

1.4% (N= 1) 

12.9% (N= 9) 

14.3% (N= 10) 
Föräldraledig HT 09 
100% 

75-99% 

55-74% 

26-54% 

25% och mindre 

2.8% (N= 15) 
73.3% (N= 11) 

13.4% (N= 2) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

13.4% (N= 2) 

3.9% (N= 12) 
75% (N= 9) 

16.6% (N= 2) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

8.3% (N= 1) 

1.3% (N= 3) 
66.7% (N= 2) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

33.3% (N= 1) 
Pensionerad HT 09 
100% 

75-99% 

55-74% 

26-54% 

25% och mindre 

7.3% (N= 39) 
92.3% (N= 36) 

7.7% (N= 3) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

5.5% (N= 17) 
94.1% (N= 16) 

5.9% (N= 1) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

9.7% (N= 22) 
90.9% (N= 20) 

9% (N= 2) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 
Sjukpensionär HT 09 
100% 

75-99% 

55-74% 

26-54% 

25% och mindre 

0.9% (N= 5) 
40% (N= 2) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

60% (N= 3) 

0% (N= 0) 

1.3% (N= 4) 
50% (N= 2) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

50% (N= 2) 

0% (N= 0) 

0.4% (N= 1) 
0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

100% (N= 1) 

0% (N= 0) 
Sjukskriven HT 09 
100% 

75-99% 

55-74% 

26-54% 

25% och mindre 

1.9% (N= 10)* 
77.8% (N= 7) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

22.2% (N= 2) 

0% (N= 0) 

2.9% (N= 9)* 
87.5% (N= 7)  

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

12.5% (N= 1) 

0% (N= 0) 

0.4% (N= 1) 
0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

100% (N= 1) 

0% (N= 0) 
Student HT 09 
100% 

75-99% 

55-74% 

26-54% 

25% och mindre 

6.8% (N= 36) 
75% (N= 27) 

2.8% (N= 1) 

0% (N= 0) 

13.9% (N= 5) 

8.4% (N= 3) 

7.5% (N= 23) 
78.3% (N= 18) 

0% (N= 0) 

0% (N= 0) 

8.7% (N= 2) 

13%  (N= 3) 

5.8% (N= 13) 
69.2% (N= 9) 

7.7% (N= 1) 

0% (N= 0) 

23.1% (N= 3) 

0%  (N= 0) 
    
*Endast 8 kvinnor av 9 angav sjukskrivning i procent 
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Linköpings universitet 

Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande 

Psykologprogrammet 

 

Bilaga 2 

 

Undersökning om svenska skådespelares fysiska och psykiska 

hälsa 

 

Linköpings Universitet genomför en undersökning för att 
kartlägga svenska skådespelares fysiska och psykiska hälsa. 
Medverkan i undersökningen är frivillig och enkäten som fylls i på 
nätet är helt anonym. Undersökningens resultat presenteras på 
gruppnivå, utan individuell information, i form av en 
examensuppsats på psykologprogrammet vid Linköpings 
Universitet. Uppsatsen beräknas vara färdigställd i januari 2010 
och kommer då att erbjudas Teaterförbundet och dess 
medlemmar om intresse finns. En kortare sammanfattning 
kommer även att finnas tillgänglig på undersökningens hemsida. 
För ytterligare information och för att fylla i enkäten gå in på 
hemsidan www.storaskådespelarundersökningen.nu senast den 

15/11-2009 

 

Ansvariga för undersökningen är professor Gerhard Andersson 
och psykologkandidat Charlotte Söderström, kontaktinformation 

finns på undersökningens hemsida.  
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Linköpings universitet 

Institutionen för beteendevetenskap 

och lärande 

Psykologprogrammet 

 

Bilaga 3 

 

Undersökning om svenska skådespelares fysiska och psykiska 

hälsa 

 

Detta är en undersökning som genomförs vid Linköpings 
Universitet, vars syfte är att kartlägga hur svenska skådespelares 
fysiska och psykiska hälsostatus ser ut. De områden 
undersökningen avser kartlägga är upplevd stress, psykiskt och 
fysiskt allmäntillstånd samt påverkan av arbete eller arbetslöshet. 
Linköpings Universitet samarbetar med Teaterförbundet för att 
kunna distribuera enkäten till dess medlemmar. Medverkan i 
undersökningen är frivillig och enkäten som fylls i på nätet är helt 
anonym. Undersökningens resultat presenteras på gruppnivå, 
ingen individuell information kommer att publiceras. Enkäten 
nås på www.storaskådespelarundersökningen.nu, sista datum för 

att fylla i enkäten är 15/11-2009. 

 

Resultatet kommer att publiceras i form av en examensuppsats 
på psykologprogrammet vid Linköpings Universitet. Uppsatsen 
beräknas vara färdigställd i januari 2010 och kommer då att 
erbjudas Teaterförbundet och dess medlemmar om intresse finns. 
En kortare sammanfattning av uppsatsen kommer även att 

publiceras på undersökningens hemsida. 

 

För ytterligare information eller om ni har några frågor så kan ni 
kontakta psykologkandidat Charlotte Söderström. Det kan ni göra 
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via e-post på chaso406@student.liu.se eller via mobil på 

0735070714.  

Inga e-postmeddelanden eller e-postadresser kommer att sparas 

efter det att ni har fått ett svar.  

 

 

Tack för er tid. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Professor Gerhard Andersson 

Psykologkandidat Charlotte Söderström 

  



 

56 

 

Bilaga 4 

Detaljerad resultatredovisning 
Medelvärden och standardavvikelser för alla instrument 

 Total Män Kvinnor 

HADS-D 4.96 (3.5)  

N= 482 

4.82 (3.42)  

N= 202 

5.06 (3.55)  

N= 280 

HADS-Å 8.43 (4.66)  

N= 482 

7.33 (4.55)  

N= 202 

9.22 (4.59)  

N= 280 

Sömnkvalitet 17.10 (3.97)  

N= 458 

17.61 (3.67)  

N= 188 

16.74 (4.14)  

N= 270 

Uppvaknandebesvärsindex 12.32 (3.51)  

N= 458 

12.93 (3.22)  

N= 188 

11.90 (3.65)  

N= 270 

PSS 27.01 (8.78)  

N= 493 

25.28 (8.48)  

N= 207 

28.27 (8.79)  

N= 286 

BABS 16.48 (4.95)  

N= 475 

16.60 (4.90)  

N= 199 

16.40 (4.99)  

N= 276 

PBS 2.76 (1.19)  

N= 447 

2.55 (1.22)  

N= 187 

2.9 (1.19)  

N= 260 

 

Procentuella resultat gällande symptom 

 Total Kvinnor Män 

HADS-D 

0–7 

8–10 

11–21 

 

76.6% (N= 369) 

16% (N= 77) 

7.5% (N= 36) 

 

76.4% (N= 214) 

16.1% (N= 45) 

7.5% (N= 21) 

 

76.7% (N= 155) 

15.8% (N= 32) 

7.4% (N= 15) 

HADS-Å 

0–7 

8–10 

11–21 

 

43.1% (N= 208) 

21.4% (N= 103) 

35.5% (N= 171) 

 

34.6% (N= 97) 

24.3% (N= 68) 

41.1% (N= 115) 

 

55% (N= 111) 

17.3% (N= 35) 

27.7% (N= 56) 

Sömnkvalitetsindex  

0–12 

13–24 

 

13.5% (N=62) 

86.5% (N= 396) 

 

17% (N= 46) 

83% (N= 224) 

 

8.5% (N=16) 

91.5% (N= 172) 

Uppvaknandebesvärsindex  

0–9 

10–18 

 

21.8% (N= 100) 

78.2% (N= 358) 

 

24.8% (N= 67) 

75.2% (N= 203) 

 

17.6% (N= 33) 

82.4% (N= 155) 

PSS 

0–24  

25–32  

33–40 

41-56 

 

39.8% (N= 196) 

29.4% (N= 145) 

24.7% (N= 122) 

6.1% (N= 30) 

 

32.9% (N= 94) 

29.7% (N= 85) 

29.7% (N= 85) 

7.7% (N= 22) 

 

49.3% (N= 102) 

29% (N= 60) 

17.9% (N= 37) 

3.9% (N= 8) 

BABS 

0–12 

13–27 

 

24% (N= 114) 

76% (N= 361) 

 

24.6% (N= 68) 

75.4% (N= 208 

 

23.1% (N= 46) 

76.9% (N= 153) 

PBS 

0–2.44 

2.45–3.47 

3.48–4.49 

4.5–5.0 

 

32.9% (N= 147) 

38% (N= 170) 

26.4% (N= 118) 

2.7% (N= 12) 

 

27.3% (N= 71) 

38.1% (N= 99) 

31.9% (N= 83) 

2,7% (N= 7) 

 

40.6% (N= 76) 

38% (N= 71) 

18.7% (N= 35) 

2,7% (N= 5) 
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Sömn och återhämtning  
Enskild fråga ur KSQ 
 Mycket bra Ganska bra Varken bra 

eller dåligt 

Ganska 

dåligt 

Mycket 

dåligt 
Hur tycker du att 

du sover på det 

hela taget? 

18%  

(N= 82) 

43.9%  

(N= 200) 

19.7%  

(N= 90) 

14.9%  

(N= 68) 

3.5%  

(N= 16) 

 
Enskild fråga ur KSQ 
 Ja, definitivt Ja, i stort sett Nej, något 

otillräckligt 

Nej, klart 

otillräckligt 

Nej, långt ifrån 

otillräckligt 
Anser du att du får 

tillräckligt med 

sömn? 

13.2%  

(N= 60) 

39%  

(N= 178) 

30.5%  

(N= 139) 

12.9%  

(N= 59) 

4.4%  

(N= 20) 

 
Enskilda frågor gällande sömn och återhämtning 
 Inte alls / 

sällan de 3 

senaste 

månaderna 

Ett par dagar 

per månad 

En dag per 

vecka 

Ett par dagar 

per vecka 

Varje dag 

Har du under de tre 

senaste månaderna 

varit trött och 

håglös? 

24.9%  

(N= 113) 

30.2%  

(N= 137) 

19%  

(N= 86) 

19.6%  

(N= 89) 

6.2% 

(N= 28) 

Händer det att du 

efter arbetet är för 

trött för, eller saknar 

tid för familjen, 

vänner eller 

fritidsaktiviteter 

15.9%  

(N= 70) 

22.1%  

(N= 97) 

15.9%  

(N= 70) 

28.7%  

(N= 126) 

8.7% 

(N= 38) 

 

Stress  
Enskilda frågor gällande tillfredsställelse med livet  
 Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Jag känner att mitt 

liv har mening.  
58% (N= 271) 31.9% (N= 149) 9.4% (N= 44) 0.6% (N= 3) 

Jag uppskattar de 

saker jag gör 
56.5% (N= 264) 35.3% (N= 165) 7.9% (N= 37) 0.2% (N= 1) 

Jag tycker om att 

vara i andras 

sällskap 

57.3% (N= 267) 39.3% (N= 183) 3.4% (N= 16) 0% (N= 0) 

Jag ser, på det hela 

taget, tillbaka på 

mitt liv med en 

känsla av lycka 

39.9% (N= 186) 39.9% (N= 186) 17.2% (N= 80) 3% (N= 14) 

Jag känner mig full 

av energi 

nuförtiden 

20.9% (N= 97) 45.2% (N= 210) 29.7% (N= 138) 4.3% (N= 20) 

Jag känner mig 

nöjd med mitt liv 

idag 

34.4% (N= 160)  43.4% (N= 202) 17.8% (N= 83) 4.3% (N= 20) 

Jag känner att livet 

är fullt av 

möjligheter 

40.4% (N= 188) 42.8% (N= 199) 14.4% (N= 67) 2.4% (N= 11) 
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 Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Jag ser fram emot 

varje dag 
38.3% (N= 178) 45.2% (N= 210) 14.4% (N= 67) 2.2% (N= 10) 

Jag tycker att 

framtiden ser bra 

ut för min del 

25.2% (N= 117) 49.7% (N= 231) 20.6% (N= 96) 4.5% (N= 21) 

Jag känner att jag 

kan planera fritt 

inför framtiden 

17.2% (N= 80) 33.5% (N= 156) 29.5% (N= 137) 19.8% (N= 92) 

Jag kan göra de 

saker jag vill göra 
23.4% (N= 109) 44.5% (N= 207) 26.7% (N= 124) 5.4% (N= 25) 

 

Stress och arbetslivet 
Enskilda frågor gällande överengagemang 
 Stämmer inte 

alls 

Stämmer 

knappast 

Stämmer 

nästan 

Stämmer 

helt 

Vet ej / ej 

aktuellt 
Mina närmaste 

säger att jag offrar 

för mycket för 

arbetet 

19.3%  

(N= 86) 

24%  

(N= 107) 

30.8%  

(N= 137) 

16.9% 

 (N= 75) 

9%  

(N= 40) 

När jag kommer 

hem kan jag lätt 

slappna av och 

koppla bort arbetet 

19.1%  

(N= 85) 

33.3%  

(N= 148) 

33.5%  

(N= 149) 

10.8%  

(N= 48) 

3.4%  

(N= 15) 

 
Enskilda frågor gällande belöning  
 Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska 

missnöjd 

Mycket 

missnöjd 

Vet ej / ej 

aktuellt 
Hur nöjd eller 

missnöjd är du 

med din lön i 

förhållande till 

dina 

arbetsuppgifter? 

4.9%  

(N= 22) 

32.8%  

(N= 146) 

29.7%  

(N= 12) 

27%  

(N= 120) 

5.6%  

(N= 25) 

 
Enskilda frågor gällande belöning  
 Instämmer 

inte 

Instämmer, 

men jag 

upplever 

det inte 

alls som en 

belastning 

Instämmer 

och jag 

upplever 

det i viss 

mån som 

en 

belastning 

Instämmer 

och jag 

upplever 

det i hög 

grad som 

en 

belastning 

Instämmer 

och jag 

upplever 

det i 

mycket 

hög grad 

som en 

belastning 

Vet ej / ej 

aktuellt 

Med tanke på 

den möda som 

jag lagt ned och 

allt jag har 

uträttat, så får 

jag i mitt arbete 

inte det 

erkännande jag 

förtjänar 

35.7%  

(N= 159) 

14.8%  

(N= 66) 

27.9%  

(N= 124) 

8.8%  

(N= 39) 

6.3% 

(N= 28) 

6.5%  

(N= 29) 

 



 

60 

 

Krav i arbetslivet 

 
Krav i arbetslivet 
 Nej, inte 

alls 

Lite, 

kanske 

1/10 av 

tiden 

Ungefär 

1/4 av 

tiden 

Halva 

tiden  

Ungefär 

3/4 av 

tiden 

Nästan 

hela 

tiden  

Vet ej / 

ej 

aktuellt 

Kräver arbetet 

hela din 

uppmärksamhet 

och 

koncentration? 
 

0.7%  

(N= 3) 

0.2%  

(N= 1) 

0.9% 

(N= 4) 

8.5% 

(N= 38) 

21.5%  

(N= 96) 

65.8% 

(N= 294) 

2.5% 

(N= 11) 

Har du vissa tider 

så stressigt att du 

inte hinner prata 

om eller ens 

tänka på något 

annat än arbete? 

15%  

(N= 67) 

23%  

(N= 103) 

13.6% 

(N= 61) 

17.4% 

(N= 78) 

19.5%  

(N= 87) 

6.9% 

(N= 31) 

4.5% 

(N= 20) 

 
Krav i arbetslivet 
 Inte alls/ 

sällan de 3 

senaste 

månaderna 

Ett par 

dagar per 

månad 

En dag per 

vecka 

Ett par 

dagar per 

vecka 

Varje dag Vet ej / 

ej 

aktuellt 

Har du så mycket 

att göra att du blir 

tvungen att dra in 

på luncher, arbeta 

över eller ta med 

jobb hem? 

30.4%  

(N= 136) 

16.1%  

(N= 72) 

12.3% 

(N= 55) 

19.9% 

(N= 89) 

11.2%  

(N= 50) 

10.1% 

(N= 45) 

 
Krav i arbetslivet 
 Mycket 

sällan 

Ganska 

sällan 

Ibland Mycket 

ofta 

Alltid Vet ej / 

ej 

aktuellt 
Påverkar kraven i 

ditt arbete ditt hem 

och familjeliv på ett 

negativt sätt? 

15.9%  

(N= 71) 

17.4%  

(N= 78) 

43.2% 

(N= 193) 

17.9% 

(N= 80) 

2.2%  

(N= 10) 

3.4% 

(N= 15) 

 Nej så gott 

som aldrig / 

aldrig 

Nej, sällan Ja, ibland Ja, ofta Vet ej / ej 

aktuellt 

Kräver ditt arbete att 

du arbetar mycket 

hårt? 
 

1.1%  

(N= 5) 

8.7%  

(N= 39) 

47.2%  

(N= 211) 

40.9%  

(N= 183) 

2%  

(N= 9) 

Kräver ditt arbete en 

för stor arbetsinsats? 
 

8.7%  

(N= 39) 

32.9%  

(N= 147) 

35.1%  

(N= 157) 

21.3%  

(N= 95) 

2%  

(N= 9) 

Förekommer det ofta 

motstridiga krav i 

ditt arbete? 
 

7.6%  

(N= 34) 

26%  

(N= 116) 

40.5%  

(N= 181) 

21.3%  

(N= 95) 

4.7%  

(N= 21) 

Försätter ditt arbete 

dig i känslomässigt 

svåra situationer?  

10.5%  

(N= 47) 

20.8%  

(N= 93) 

51.%  

(N= 228) 

15.2%  

(N= 68) 

2.5%  

(N= 11) 
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Kontroll i arbetslivet 
 Nej så gott 

som aldrig / 

aldrig 

Nej, sällan Ja, ibland Ja, ofta Vet ej / ej 

aktuellt 

Har du frihet att 

bestämma hur ditt 

arbete ska utföras? 

9.4%  

(N= 42) 

17.4%  

(N= 78) 

41.2%  

(N= 184) 

28.4%  

(N= 127) 

3.6%  

(N= 16) 

Har du frihet att 

bestämma vad som 

ska utföras i ditt 

arbete? 

 

12.1%  

(N= 54) 

 

24.2%  

(N= 108) 

 

40%  

(N= 179) 

 

19.5%  

(N= 87) 

 

4.3%  

(N= 19) 

 
Kontroll i arbetslivet 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej / ej 

aktuellt 
Kan du utan 

problem ta 

ledigt när du 

behöver det? 

4%  

(N= 18) 

7.8%  

(N= 35) 

17.7% 

(N= 79) 

29.5% 

(N= 132) 

36.7% 

(N= 164) 

4.3%  

(N= 19) 

 
Kontroll i arbetslivet 
 I mycket hög 

grad 

I hög grad I liten grad I mycket 

liten grad / 

inte alls 

Vet ej / ej 

aktuellt 

I vilken grad är du 

delaktig i 

beslutsfattande på 

din arbetsplats? 

14.8%  

(N= 66) 

17.4%  

(N= 78) 

34.5%  

(N= 54) 

26.8%  

(N= 120) 

6.5%  

(N= 29) 

 
Kontroll i arbetslivet 
 Stämmer helt 

och hållet 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte särskilt 

bra 

Stämmer 

inte alls 

Vet ej / ej 

aktuellt 

Det är tydligt på 

min arbetsplats 

vem som gör vad 

19.7%  

(N= 88) 

50.8%  

(N= 227) 

19%  

(N= 85) 

4.9%  

(N= 22) 

5.6%  

(N= 25) 

 
Socialt stöd 
 Stämmer helt 

och hållet 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte särskilt 

bra 

Stämmer 

inte alls 

Vet ej / ej 

aktuellt 

Det är en lugn och 

behaglig stämning 

på min arbetsplats 

8.3%  

(N= 37) 

49.2%  

(N= 220) 

27.3%  

(N= 122) 

7.8%  

(N= 35) 

7.4%  

(N= 33) 

Det är god 

sammanhållning 
17%  

(N= 76) 

55.4%  

(N= 247) 

17.3%  

(N= 77) 

2.2%  

(N= 10) 

8.1%  

(N= 36) 
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 Stämmer helt 

och hållet 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte särskilt 

bra 

Stämmer 

inte alls 

Vet ej / ej 

aktuellt 

Mina 

arbetskamrater 

ställer upp för mig 

23.8%  

(N= 106) 

54.3%  

(N= 242) 

11.4%  

(N= 51) 

1.3%  

(N= 6) 

9.2%  

(N= 41) 

Man har förståelse 

för att jag kan ha 

en dålig dag 

20.6%  

(N= 92) 

50.7%  

(N= 226) 

13.5%  

(N= 60) 

3.8%  

(N= 17) 

11.4%  

(N= 51) 

Jag trivs med mina 

arbetskamrater 
34.1%  

(N= 152) 

52.2%  

(N= 233) 

5.8%  

(N= 26) 

0.7%  

(N= 3) 

7.2%  

(N= 32) 

 
Socialt stöd 
 I mycket 

hög grad 

I hög grad I liten 

grad 

I mycket 

liten grad 

Inte alls Vet ej / ej 

aktuellt 
I vilken grad 

känner du att du 

har tillhörighet 

till din 

arbetsplats? 

24.5%  

(N= 109) 

38.9%  

(N= 173) 

18.4% 

(N= 82) 

7.6%  

(N= 34) 

3.1% 

(N= 14) 

7.4%  

(N= 33) 

 
Enskilda frågor om återhämtning gällande arbetslivet 
 Ja, 

definitivt 

tillräcklig 

Ja, i stort 

sett 

tillräcklig 

Nej, något 

otillräckligt 

Nej, klart 

otillräckligt 

Nej, långt 

ifrån 

otillräckligt 

Vet ej / 

ej 

aktuellt 
Får du 

tillräckligt 

med tid för 

dig själv? 

17.7%  

(N= 78) 

30.9%  

(N= 136) 

25.2%  

(N= 111) 

14.5%  

(N= 64) 

8.4%  

(N= 37) 

3.2% 

(N= 14) 

 
Enskilda frågor om återhämtning gällande arbetslivet 
 Inte alls / 

sällan de 3 

senaste 

månaderna 

Ett par 

dagar per 

månad 

En dag 

per vecka 

Ett par 

dagar per 

vecka 

Varje dag Vet ej / ej 

aktuellt 

Händer det att 

du när du 

kommer hem 

från arbetet är 

uttröttad i 

kroppen? 

18.3%  

(N= 84) 

19.3%  

(N= 89) 

13%  

(N= 60) 

19.3% 

(N= 89) 

14.6% 

(N= 67) 

15.4% 

(N= 71) 
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Enskilda frågor om återhämtning gällande arbetslivet 
 

 

 

 

Några 

gånger per 

år eller 

mindre / 

aldrig 

Någon 

gång per 

månad 

Några 

gånger 

per 

månad 

Någon 

gång 

per 

vecka 

Några 

gånger 

per 

vecka  

Varje 

dag 

Vet ej / 

ej 

aktuellt 

Jag känner 

mig 

känslomässigt 

tömd av mitt 

arbete 

21.4%  

(N= 94) 

14.3%  

(N= 63) 

14.8%  

(N= 65) 

15.5% 

(N= 68) 

16.4%  

(N= 72) 

6.6% 

(N= 29) 

11.1% 

(N= 49) 

 
Enskilda frågor om återhämtning gällande arbetslivet 
 Inte alls / 

sällan de 3 

senaste 

månaderna 

Ett par 

dagar per 

månad 

En dag 

per vecka 

Ett par 

dagar per 

vecka 

Varje dag Vet ej / ej 

aktuellt 

Händer det att 

du inte kan 

koppla av 

tankarna från 

arbetet när du är 

ledig? 

15%  

(N= 66) 

23.6%  

(N= 104) 

10.7% 

(N= 47) 

23.4% 

(N= 103) 

19.1% 

(N= 84) 

8.2% 

(N= 36) 

Händer det att 

du efter arbetet 

är för trött för, 

eller saknar tid 

för familjen, 

vänner eller 

fritidsaktiviteter 

15.9%  

(N= 70) 

22.1%  

(N= 97) 

15.9% 

(N= 70) 

28.7% 

(N= 126) 

8.7% 

(N= 38) 

8.7% 

(N= 38) 

Stress och somatiska symptom 

Förekomst av somatiska symptom 

 Total Kvinnor Män 

Har högt blodtryck 11.6% (N= 54) 17.4% (N= 21) 7.7% (N= 33) 

Har hjärtsjukdom 4.7% (N= 22) 3.6% (N= 10) 6.3% (N= 12) 

Har Diabetes 1.1% (N= 5) 0.4% (N= 1) 2.1% (N= 4) 

Har ont i övre delen av 

rygg eller nacken en dag i 

veckan eller mer 

35.6% (N= 164) 

 

43% (N= 117) 24.9% (N= 47) 

Har ont i nedre delen av 

ryggen en dag i veckan 

eller mer 

29.9% (N= 138) 32.7% (N= 89) 25.9% (N= 49) 

Har ont i axlar eller armar 

en dag i veckan eller mer 

26.5& (N= 122) 32.1% (N= 87) 18.5% (N= 35) 

Haft magproblem en dag i 

veckan eller mer 

22.4% (N= 103) 25.5% (N= 69) 18% (N= 34)  

Har haft huvudvärk en 

dag i veckan eller mer 

18.9% (N= 87) 23.6% (N= 64) 12.2% (N= 23) 
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Förekomst av kognitiva symptom 

Har du de senaste 3 

månaderna 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

haft problem med 

koncentrationen 

1.7%  

(N= 8) 

10.9% 

(N= 50) 

32.3% 

(N= 158) 

38%  

(N= 175) 

15%  

(N= 69) 

haft svårt att fatta beslut? 5%  

(N= 23) 

15.4%  

(N= 71) 

38%  

(N= 175) 

31.1%  

(N= 143) 

10.4% 

(N= 48) 

haft minnessvårigheter? 1.3% 

(N= 6) 

9.8%  

(N= 45) 

29% 

(N= 133) 

34.6% 

(N= 159) 

25.3% 

(N= 116) 

haft svårt att tänka klart? 0.7% 

(N= 3) 

11.8% 

(N= 54) 

34.6% 

(N= 159) 

34.4% 

(N= 158) 

18.5% 

(N= 85) 

 
Enskilda frågor gällande sjukskrivning  

 Ingen gång En gång Två till tre 

gånger 

Fyra gånger eller 

fler 
Hur många gånger 

under de senaste 

12 månaderna har 

det hänt att du gått 

till arbetet, trots att 

du ansett att du 

med tanke på ditt 

hälsotillstånd 

egentligen borde 

ha sjukskrivit dig? 

39.6%  

(N= 179) 

16.4%  

(N= 74) 

24.6%  

(N= 111) 

19.5%  

(N= 88) 

 
Enskilda frågor gällande sjukskrivning  

 Inte någon 1-7 dagar 8-30 dagar 31-90 

dagar 

91 dagar 

eller mer 

Ej aktuellt 

Hur många 

dagar har du 

sammanlagt 

varit 

sjukskriven 

eller 

sjukanmäld 

under de 

senaste 12 

månaderna 

69.7%  

(N= 315) 

22.1%  

(N= 100) 

2.2%  

(N= 10) 

1.8%  

(N= 8) 

2.4% 

(N= 11) 

1.8% 

(N= 8) 
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Arbetslöshet och hälsopåverkan 
 

Negativa konsekvenser av att inte förvärvsarbeta 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

inte 

Varken eller Instämmer Instämmer 

helt 
Jag blev 

stressad av att 

sluta mitt 

arbete 

5.8%  

(N= 25) 

7.2%  

(N= 31) 

8.1%  

(N= 35) 

19.9%  

(N= 86) 

34.9%  

(N= 151) 

Jag känner att 

jag har tappat 

min funktion i 

livet 

15.5% 

(N= 67) 

15.5% 

(N= 67) 

14.4% 

(N= 62) 

23.8% 

(N= 103) 

13% 

(N= 56) 

Min hälsa har 

blivit sämre 

sedan jag 

slutade arbeta 

16.4% 

(N= 71) 

13.2% 

(N= 57) 

17.8% 

(N= 77) 

15.7% 

(N= 68) 

8.1%  

(N= 35) 

Jag har haft 

ekonomiska 

svårigheter 

sedan jag 

slutade arbeta.  

6% 

(N= 26) 

7.7% 

(N= 33) 

8.1% 

(N= 35) 

23.5% 

(N= 103) 

28.8% 

(N= 124) 

Jag har tappat 

kontakten med 

många av mina 

vänner sedan 

jag slutade 

arbeta 

13.9% 

(N= 60) 

12.3% 

(N= 53) 

15.3% 

(N= 66) 

23% 

(N= 99) 

9% 

(N= 39) 

 
Positiva konsekvenser av att inte förvärvsarbeta 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

inte 

Varken eller Instämmer Instämmer 

helt 
Jag har mer tid 

för mig själv 

sedan jag 

slutade arbeta.  

5.6% 

(N= 24) 

5.8% 

(N= 25) 

14.2 

(N= 61) 

27.3% 

(N= 117) 

14.2 

(N= 61) 

Jag har mer tid 

för min familj 

sedan jag 

slutade arbeta 

2.8% 

(N= 12) 

4.9% 

(N= 21) 

15.4% 

(N= 66) 

28.5% 

(N= 122) 

10.5% 

(N= 45) 

Jag känner mig 

mer 

avslappnad 

sedan jag 

slutade arbeta 

27.3% 

(N= 116) 

15.5% 

(N= 66) 

15.1% 

(N= 64) 

6.8% 

(N= 29) 

3.1% 

(N= 13) 

Min hälsa har 

blivit bättre 

sedan jag 

slutade arbeta 

18.1% 

(N= 77) 

19.3% 

(N= 82) 

22.6% 

(N= 96) 

6.8% 

(N= 29) 

0.7% 

(N= 3) 
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Negativa aspekter och attityder om att inte arbeta 

 Nej, aldrig Ja, enstaka 

gång 

Ja, några 

gånger 

Ja, många 

gånger 

Vet ej / ej 

aktuellt 
Har du känt att 

andra betraktat 

dig som 

mindre kunnig 

därför att du 

inte arbetar? 

28.6%  

(N= 123) 

21.6%  

(N= 93) 

13.3%  

(N= 57) 

10.5%  

(N= 45) 

26% 

(N= 112) 

Har du känt att 

andra betraktat 

dig som lat 

därför att du 

inte arbetar? 

39.3%  

(N= 169) 

19.1%  

(N= 82) 

9.5%  

(N= 41) 

6.7%  

(N= 29) 

25.3% 

(N= 109) 

Har du känt att 

andra inte brytt 

sig om det du 

har sagt eller 

det du har gjort 

för att du inte 

arbetar 

38.1%  

(N= 164) 

18.1%  

(N= 78) 

9.5%  

(N= 41) 

5.6%  

(N= 24) 

28.6% 

(N= 123) 

Har du varit 

med om att 

människor 

varit irriterade 

på Dig därför 

att du inte 

arbetar? 

42.8%  

(N= 184) 

18.1%  

(N= 78) 

9.8%  

(N= 42) 

2.3%  

(N= 10) 

27% 

(N= 116) 

Har du blivit 

utsatt för stark 

press att snabbt 

skaffa dig ett 

arbete? 

20.2%  

(N= 87) 

23%  

(N= 99) 

16.3%  

(N= 70) 

17.4%  

(N= 75) 

23% 

(N= 99) 

Har du sedan 

du slutade 

arbeta varit 

med om att 

andra talar 

nedsättande 

om dem som 

inte arbetar? 

27.4%  

(N= 118) 

24.2%  

(N= 104) 

13.3%  

(N= 57) 

7.7%  

(N= 33) 

27.4% 

(N= 118) 

 
Positiva aspekter och stödjande attityder om att inte arbeta  

 Nej, aldrig Ja, enstaka 

gång 

Ja, några 

gånger 

Ja, många 

gånger 

Vet ej / ej 

aktuellt 
Har du varit 

med om att 

andra gett dig 

goda råd eller 

tips om hur du 

kan skaffa dig 

arbete? 

7%  

(N= 30) 

29.4%  

(N= 126) 

26.3%  

(N= 113) 

15.2%  

(N= 65) 

22.1% 

(N= 95) 
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 Nej, aldrig Ja, enstaka 

gång 

Ja, några 

gånger 

Ja, många 

gånger 

Vet ej / ej 

aktuellt 
Har du varit 

med om att 

andra 

intresserat sig 

för hur du har 

det och hur du 

känner det 

därför att du 

inte arbetar? 

13.3%  

(N= 57) 

29.6%  

(N= 127) 

19.1%  

(N= 82) 

10%  

(N= 43) 

28% 

(N= 120) 

Har du varit 

med om att 

andra 

människor 

försökt hjälpa 

dig med olika 

saker därför att 

du inte har ett 

arbete? 

27.5%  

(N= 118) 

28%  

(N= 120) 

13.3%  

(N= 57) 

3.5%  

(N= 15) 

27.7% 

(N= 119) 

Har du varit 

med om att 

andra försökt 

uppmuntra och 

trösta dig 

därför att du 

inte har ett 

arbete? 

15.9%  

(N= 68) 

28.7%  

(N= 123) 

16.3%  

(N= 70) 

11%  

(N= 47) 

28.2% 

(N= 121) 

 
Enskild fråga gällande sömn vid arbetslöshet 
 Inte alls / 

sällan de 3 

senaste 

månaderna 

Ett par 

dagar per 

månad 

En dag 

per vecka 

Ett par 

dagar per 

vecka 

Varje dag Vet ej / ej 

aktuellt 

Har du under de 

senaste tre 

månaderna haft 

svårigheter att 

sova därför att 

tankar på din 

situation har 

hållit dig vaken? 

25.6%  

(N= 110) 

18.4%  

(N= 79) 

10%  

(N= 43) 

14%  

(N= 60) 

5.8% 

(N= 25) 

26.1% 

(N= 112) 

 

Hörselproblem och tinnitus 

Hörselproblem i procent 

 Total Kvinnor Män 

Hörselproblem 19.4% (N= 90) 13.9% (N= 38) 27.4% (N= 52) 

Störs av mycket höga ljud 58.6% (N= 272) 64.6% (N= 177) 50% (N= 95) 
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Enskild fråga gällande hörselproblem 

 Har ej 

hörselsvårigheter 

Inte alls 

störande 

Lite 

störande 

Måttligt 

störande 

Svårt 

störande 
Nuförtiden, hur 

mycket oroas, störs 

eller upprörs du av 

hörselsvårigheter? 

57.8%  

(N= 268) 

12.3% 

(N= 57) 

21.8% 

(N= 101) 

8%  

(N= 37) 

0.2%  

(N= 1) 

 

Enskild fråga gällande hörselproblem 

 Nej Ja, vårdcentral Ja, vårdcentral 

och blev 

remitterad till 

sjukhus 

Ja, remitterats 

till sjukhus 

Har du besökt läkare för 

öronproblem? 
77.7%  

(N= 414) 

5.6% 

(N= 30) 

0.2% 

(N= 1) 

3.6%  

(N= 19) 

 

Tinnitusbesvär i procent 
 Total Kvinnor Män 

Har någon gång upplevt 

tinnitus 

24,6% (N= 114) 20,4% (N= 56) 30,5% (N= 58) 

Upplever ofta eller 

ständig tinnitus 

6.3% (N= 29) 3.6% (N= 10) 10% (N= 19) 

 
Enskild fråga gällande tinnitus 

 Nej Ja, vårdcentral Ja, vårdcentral 

och blev 

remitterad till 

sjukhus 

Ja, remitterats 

till sjukhus 

Har du besökt läkare för 

problem med tinnitus? 
15.8%  

(N= 84) 

3.2% 

(N= 17) 

0.2% 

(N= 1) 

2.3%  

(N= 12) 

 
Enskild fråga gällande tinnitus 

 Inte alls  Lite  Måttligt  Starkt 
Hur mycket upplever du 

att ljuden oroar, besvärar 

eller upprör dig?* 

36.3% 

(N= 41) 

39.8% 

(N= 45) 

21.2%  

(N= 24) 

2.7%  

(N= 3) 

*Besvarades av 113 deltagare som uppgett att de upplevt tinnitus 
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Alkohol och droger 

 

Alkoholbruk i frekvens 

 Aldrig 1 gång i 

månaden 

eller mer 

sällan 

2-4 gånger i 

månaden 

2-3 gånger i 

veckan 

4 gånger i 

veckan eller 

mer 

Hur ofta dricker du 

alkohol? 

 

Total 

 

 

8%  

(N= 36) 

 

 

13.7% 

(N= 62) 

 

 

35.2%  

(N= 159) 

 

 

31%  

(N= 140) 

 

 

12.2% 

(N= 55) 
Män i procent av 

män och antal 
9.1%  

(N= 17) 

11.8% 

(N= 22) 

31%  

(N= 58) 

29.9%  

(N= 56) 

18.2% 

(N= 34) 
Kvinnor i procent av 

kvinnor och antal 
7.2%  

(N= 19) 

15.1% 

(N= 40) 

38.1%  

(N= 101) 

18.6%  

(N= 84) 

7.9% 

(N= 21) 

 
Alkoholbruk i antal glas 

 1-2 3-4 5-6 7-9 10 eller fler 
Hur många glas 

dricker du en typisk 

dag du dricker 

alkohol?* 

57.2% 

(N= 238) 

30.5% 

(N= 127) 

9.4%  

(N= 39) 

2.6%  

(N= 11) 

0.2% 

(N= 1) 

Män i procent av 

män och antal 
43.5%  

(N= 74) 

35.3% 

(N= 60) 

15.3%  

(N= 26) 

5.3%  

(N= 9) 

0.6% 

(N= 1) 
Kvinnor i procent av 

kvinnor och antal 
66.6%  

(N= 164) 

27.2% 

(N= 67) 

5.3%  

(N= 13) 

0.8%  

(N= 2) 

0% 

(N= 0) 
*Besvarades av de 416 deltagare som angett att de dricker alkohol 

 
Totalt alkoholbruk i frekvens och antal glas* 

 1-2 glas 3-4 glas 5-6 glas 7-9 glas 10 eller fler 
1 gång i 

månaden eller 

mer sällan 

10.8%  

(N= 45) 

3.1%  

(N= 13) 

1%  

(N= 4) 

0%  

(N= 0) 

0%  

(N= 0) 

2-4 gånger i 

månaden 
21.6%  

(N= 90) 

10.6%  

(N= 44) 

4.8%  

(N= 20) 

1%  

(N= 4) 

0.2%  

(N= 1) 

2-3 gånger i 

veckan 
18.5%  

(N= 77) 

11.5%  

(N= 48) 

2.4%  

(N= 10) 

1.2%  

(N= 5) 

0%  

(N= 0) 

4 gånger i 

veckan eller 

mer  

6.3%  

(N= 26) 

5.3%  

(N= 22) 

1.2%  

(N= 5) 

0.5%  

(N= 2) 

0%  

(N= 0) 

*Beräknat på de 416 deltagare som angett att de dricker alkohol 
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Kvinnors alkoholbruk i frekvens och antal glas* 

 1-2 glas 3-4 glas 5-6 glas 7-9 glas 10 eller fler 
1 gång i 

månaden eller 

mer sällan 

12.6%  

(N= 31) 

3.3%  

(N= 8) 

0.4%  

(N= 1) 

0%  

(N= 0) 

0%  

(N= 0) 

2-4 gånger i 

månaden 
25.6%  

(N= 63) 

11.8%  

(N= 29) 

3.7%  

(N= 9) 

0%  

(N= 0) 

0%  

(N= 0) 

2-3 gånger i 

veckan 
23.2%  

(N= 57) 

9.8%  

(N= 24) 

0.8%  

(N= 2) 

0.4%  

(N= 1) 

0%  

(N= 0) 

4 gånger i 

veckan eller 

mer  

5.2%  

(N= 13) 

2.4%  

(N= 6) 

0.4%  

(N= 1) 

0.4%  

(N= 1) 

0%  

(N= 0) 

*Beräknat på de 246 kvinnor som angett att de dricker alkohol 

 
Mäns alkoholbruk i frekvens och antal glas* 

 1-2 glas 3-4 glas 5-6 glas 7-9 glas 10 eller fler 
1 gång i 

månaden eller 

mer sällan 

8.2%  

(N= 14) 

2.9%  

(N= 5) 

1.8%  

(N= 3) 

0%  

(N= 0) 

0%  

(N= 0) 

2-4 gånger i 

månaden 
15.9%  

(N= 27) 

8.8%  

(N= 15) 

6.5%  

(N= 11) 

2.4%  

(N= 4) 

0.6%  

(N= 1) 

2-3 gånger i 

veckan 
11.8%  

(N= 20) 

14.1%  

(N= 24) 

4.7%  

(N= 8) 

2.4%  

(N= 4) 

0%  

(N= 0) 

4 gånger i 

veckan eller 

mer  

7.6%  

(N= 13) 

9.4%  

(N= 16) 

2.4%  

(N= 4) 

0.6%  

(N= 1) 

0%  

(N= 0) 

*Beräknat på de 170 män som angett att de dricker alkohol 

 
Droganvändning i frekvens 

 Aldrig 1 gång i 

månaden 

eller mer 

sällan 

2-4 gånger i 

månaden 

2-3 gånger i 

veckan 

4 gånger i 

veckan eller 

mer 

Hur ofta använder du 

andra droger än 

alkohol? 

96.2% 

(N= 435) 

2.7% 

(N= 12) 

0.4%  

(N= 2) 

0.4%  

(N= 2) 

0.2% 

(N= 1) 

 
Frekvens vid droganvändning 

 1-2 3-4 
Hur många gånger tar du droger under en 

typisk dag då du använder droger?* 
82.4% 

(N= 14) 

17.6% 

(N= 3) 
*Besvarades av de 17 deltagare som angett att de använder droger 

 


