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ABSTRACT
Stress and burnout is a common healthproblem among different workcategories today. The aim of this 
study was to investigate possible presence of stress and burnout among radiographers and if there was 
a connection to number of years in the profession. Maslach Burnout Inventory was used as an 
instrument to investigate the possible presence of  burnout, supplemented with questions about stress.
The instrument contained a total of 33 questions and was handed out to two hospitals in south of 
Sweden with a total of 51 respondents. The study showed that the most stressful situations arose due to 
workload, negative stress, bad working environment and high time pressure. The radiographers in the
study had low scores overall in the measuring of burnout. Most of the respondents had low emotional 
exhaustion and depersonalisation, and high personal achievement. The result showed a few significant 
connections between stress and burnout conditions, but due to the width of the study, the result is not 
to be generalised.
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INLEDNING
Radiologi definieras av Nationalencyklopedin som: ”// den medicinska specialitet som 
omfattar dels diagnostik, dels terapeutisk användning av olika slags strålning”
(Nationalencyklopedin 2008). Denna teknik utvecklades av Wilhelm Conrad Röntgen år 
1895, en upptäckt som han sedermera fick Nobelpriset i fysik för 1901 (Ibid). Den 
radiologiska tekniken har utvecklats genom åren och detta har bidragit till tekniskt mer 
avancerad apparatur, som även är mer användarvänlig (Aspelin, 2008). I och med den 
tekniska utvecklingen, med större patientflöde och kortare undersökningstider, ökar även 
tillgången till röntgenundersökningar (Vårdförbundet, 2010). Den tekniska utvecklingen, 
tillsammans med den medicinska forskningen som ständigt utvecklas, gör att 
patienttillströmningen på röntgenavdelningarna har ökat de senaste decennierna (Ibid). De 
radiologiska undersökningarna har fått en mer och mer central och viktig roll vid diagnostik i 
kliniskt arbete (Aspelin, 2008). Har detta bidragit till en ökad arbetsbelastning på 
röntgensjuksköterskan?

BAKGRUND
I hälso och sjukvårdslagen beskrivs att hälso- och sjukvården skall vara av hög kvalitet och 
vara lättillgänglig för alla (SFS 1982:763, 2§). Vidare beskrivs att vården skall utformas i 
samråd med patienten, och att patienten skall ha rätt att få information på ett sätt som 
patienten förstår (Ibid). I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område finns
beskrivet: // En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård /…/. Vården 
skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. (SFS 1998:531;1 
§). 

Stress
Selye (1956) var först med att beskriva begreppet stress. Enligt Selye (1956) är stress en 
kroppslig reaktion som uppstår vid påfrestningar som individen utsätts för (Währborg, 2009). 
Inom vetenskapen definieras stress som stimulus eller påverkan på individen vilket leder till 
förändringar i kroppens funktioner (Währborg, 2009). Selye (1956) menar att stress är en 
naturlig reaktion som ger energi till att klara av svåra situationer, men är samtidigt skadligt för 
människan när individen ofta reagerar med stark stress när det egentligen inte finns behov för 
det (Håkansson, 2005). Stress påverkar människor på olika sätt och på olika grad. Varje 
människa är unik i sig och balansen mellan krav och resurser är därmed en skillnad mellan 
olika människor. Vissa hanterar stress på ett lugnt och sansat sätt medan andra inte klarar av 
samma påfrestningar. Förståelse för stressens orsak och belastningar som de drabbade utsätts 
för, hjälper människan att hantera situationen och återskapa en balans i livet 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2010). 

Stress fungerar både som ett skydd och ett försvar då stress aktiverar de fysiologiska 
reaktionerna i kroppen för att kunna anpassa sig till situationen som individen befinner sig i. 
Vid en stressreaktion aktiveras kroppens autonoma nervsystem som är en del av kroppens 
nervsystem. Autonoma nervsystemet består av två delar; sympatiska nervsystemet och 
parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet ökar aktiviteten i kroppen genom 
att öka pulsen, blodtrycket, blodflödet till musklerna och vidga luftrören. Det parasympatiska 
nervsystemet kopplas in för att lugna ner kroppen genom att spara energi, reparera skador i 
kroppen och förnya vävnader. Båda dessa system behövs för att kunna skapa balans mellan 
aktivitet och vila. Vid en stressreaktion påverkas kroppen av ett stort påslag av sympatiska 
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nervsystemet. Detta kan leda till att kroppen tar skada vilket i sin tur kan orsaka sjukdomar 
som till exempel, hjärt- och kärlsjukdomar (Währborg, 2009).
Enligt Jimenez, Navia-Osorio och Vacas Diaz (2010) beskrivs de vanligaste symtomen på 
stress som kognitiva symtom och depression. Andra mindre vanliga symtom är stickningar i 
fingrar och tår samt känselbortfall. Det finns tre olika typer av stress; akademisk, klinisk och 
extern stress. Vad gäller klinisk stress nämns relationer med personal och brist på kunskap 
som stressutlösande faktorer. Akademisk stress, som berör arbetstilldelning och 
arbetsbelastning. Extern stress som innebär att arbetet på något sätt stör det dagliga livet och 
på så sätt bildar en stressreaktion. I arbetsmiljölagen (1977:1160) beskrivs att arbetsmiljön ska 
vara tillfredsställande både vad gäller arbetshygien, såsom ljud och ljus, samt även att arbetet 
skall kunna genomföras i en sund och säker miljö (2 kap, 2§ och 4§). Enligt Håkansson 
(2005) är stress en av de allvarligaste hälsoproblemen, tillika ett av de största 
arbetsmiljöproblemen i det moderna samhället. 

Utbrändhet
Enligt Angelöw (1999) är utbrändhet en form av långvarig och allvarlig stress, vilket drabbar 
främst människor som arbetar med att hjälpa andra människor. Termen utbrändhet (av 
utbrändhetssyndrom) används för att skildra en typ av stress på arbetet som förekommer hos 
yrkesutövare, vilket innebär att känna sig utbränd, utmattad eller överansträngd. Jürisoo 
(2001) beskriver att utbrändheten utvecklas gradvis, och att det kan ta lång tid för den 
drabbade att själv känna av symtomen innan det är för sent. Jürisoo menar även att det sker en 
successiv övergång där olika symtom manifesteras, såsom fysisk, emotionell och andlig 
trötthet. Ordet utbrändhet används för att beskriva resultatet av ihållande, ouppnåeliga 
förväntningar av den anställdes arbete vilket kan leda till tvivel hos den anställde som inte kan 
fullgöra sitt arbete. För sjukvårdspersonal kan dessa krav leda till att de känner sig 
känslomässiga utmattade och besitta en negativ inställning gentemot de människor de arbetar 
med och mot sin egen yrkesroll (Iglesias, Vallejo och Paloma, 2010). De professionella 
yrkesutövarna hos sjukvårdspersonal som arbetar med människor tvingas ofta att spendera 
avsevärd tid i intensiva engagemang. Oftast är personal-patient interaktionen centrerad kring 
patientens psykologiska, sociala och fysiska problem vilka är laddade med känslor som ilska, 
rädsla eller förtvivlan. Lösningarna på dessa problem är inte alltid självklara och inte heller 
lätta, vilket kan leda till missförstånd och frustration. För dessa professionella yrkesutövare 
som arbetar kontinuerligt med människor under dessa omständigheter kan kronisk stress vara 
känslomässigt krävande och skapa en risk för utbrändhet. En viktig aspekt vad gäller 
utbrändhet är emotionell utmattning som leder till en negativ upplevelse där personalen 
känner sig missnöjda med sig själva och det arbetet som de utför (Maslach & Jackson, 1981). 

Jürisoo (2001) beskriver att utbrändhet är mer vanligt hos kvinnor än hos män. Den troliga 
orsaken bakom detta antas vara att kvinnor har en större arbetsbörda än män, och just 
arbetsbördan är något som har ett samband med utbrändhet. Enligt Eriksson, Starrin och 
Jansson (2003) var utbrändhet fram till 1997 en icke godtagbar anledning till att bli 
sjukskriven. Socialstyrelsen (2010b) valde 1997 att acceptera benämningen utbrändhet som 
sjukskrivningsgrundande. År 2001 var det tre procent av de som totalt var långtidssjukskrivna 
som hade diagnosen utbrändhet. De tre dimensionerna som undersöker graden av utbrändhet 
enligt Maslach Burnout Inventory (1988) är emotionell utmattning, personlig prestation och 
depersonalisering. Depersonalisering innebär att man har, eller rent av utvecklat en lägre 
uppfattning om människan man möter. Ett nedlåtande, föraktfullt uppträdande är vanligt 
förekommande hos personer som uppvisar depersonalisering, ett ord som även beskrivs som 
personlighetsförändring (Maslach, 1985).
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Teoretisk referensram
Studien följer ett vårdvetenskapligt synsätt. Det vårdvetenskapliga synsättet utgår ifrån det 
humanvetenskapliga perspektivet, vilket ser människan som flerdimensionell där kropp, själ 
och ande utgör dimensionerna (Wiklund, 2003). Människans värdighet och okränkbarhet 
understryks även i det humanvetenskapliga perspektivet (Ibid). Genom att se människan som 
en helhet utifrån alla dimensionerna, vilket är utgångspunkt i vårdvetenskapen, kan helheten 
delas upp för att få en bättre förståelse om varje enskild del. Till denna studie valdes att 
undersöka stress och utbrändhet, vilket enligt Nationalencyklopedin (2010) beskrivs som både 
ett psykiskt och kroppsligt problem.

Studien utgår ifrån en deduktiv metod. Med deduktiv metod menas att härleda slutsatser 
genom empiriska studier för att kontrollera om teorin överensstämmer med verkligheten 
(Nationalencyklopedin, 2010). Till deduktiva studier används kvantitativ forskning, vilket är 
den metod som även författarna har använt sig av.   

Positivistisk ansats
I Forsberg och Wengström (2008) beskrivs en positivistisk ansats som ett sätt att försöka hitta 
objektiv fakta om hur saker och ting faktiskt är genom generaliserbar och allmängiltiga 
vetenskapliga undersökningar. Den positivistiska ansatsen bygger på sinneserfarenhet och 
kunskap om faktiska förhållanden som uppnås genom empiriska studier. Genom att bortse 
från det subjektiva så koncentreras resultatet till vad en population tycker, och inte vad varje 
enskild individs upplevelse som är det viktiga för kvalitativ studie. Till denna studie valdes
därför en enkätundersökning, vilket är en del av den positivistiska ansatsen som lämpar sig 
bäst för att kunna se förekomsten av stress och utbrändhet inom en viss population (Ibid). 

PROBLEMFORMULERING
I röntgensjuksköterskans yrkesroll ingår många patientförflyttningar, men även statiskt arbete
vid monitorn. Patienter ska flyttas från avdelningssäng till undersökningsbord, 
röntgenapparaturen ska ställas in för bildtagning och patienten skall i många fall ändra 
ställning för ytterligare bildtagning. Utöver detta skall patientens identitet kontrolleras, och 
rätt inställningar i manöverenheten väljas. Detta ibland fysiska och psykiska arbetet kan leda 
till stressade arbetssituationer, vilket författarna själva upplevt i verksamhetsförlagd 
utbildning. I Glasbergs (2007) avhandling beskrivs stress som en bidragande faktor till en 
ökad risk för utbrändhet. Den snabba tekniska utvecklingen gör att tillgängligheten på 
röntgenavdelningen ökar, vilket kan leda till att röntgensjuksköterskan utsätts för ökad stress i 
sin arbetsmiljö vilket i sin tur kan leda till utbrändhet. Som blivande röntgensjuksköterskor 
känns det därför viktigt för oss att genomföra denna studie för att undersöka eventuell 
förekomst av stress och utbrändhet bland röntgensjuksköterskor. Kan de korta 
undersökningstider och de eventuella kraven på den höga kvaliteten innebära ökad
arbetsbelastning, såsom stress och utbrändhet, hos röntgensjuksköterskan? Är arbetsmiljön en 
utlösande faktor för stress hos röntgensjuksköterskorna i det föreliggande arbetet?

SYFTE
Syftet med studien var att undersöka eventuell förekomst av stress och utbrändhet hos 
röntgensjuksköterskor och om det fanns ett samband med yrkesverksamma år.
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METOD
Studien genomfördes som en enkätundersökning på två röntgenavdelningar för att kunna 
undersöka eventuell förekomst och utbredning av stress och utbrändhet hos 
röntgensjuksköterskor. Även eventuellt samband med antal yrkesverksamma år har 
undersökts. 

Datainsamling
En kvantitativ studie valdes för att motsvara studiens syfte. En kvantitativ ansats har valts för 
att resultaten skall kunna kvantifieras och förhoppningsvis även kunna generaliseras 
(Ejlertsson, 2003). Det totala antalet röntgensjuksköterskor i Sverige är enligt en rapport från 
Socialstyrelsen (2010c) drygt 3400 stycken år 2007, men då detta skulle bli en alldeles för 
stor och omfattande studie så valdes två sjukhus i södra Sverige. Enkäten består av två delar. 
Den ena delen av enkäten är egenkonstruerad och omfattar elva frågor om stress och 
eventuella faktorer som orsakar stress på arbetsplatsen (bilaga 3). Enkätfrågorna utarbetades 
av författarna själva med hjälp av handledare och tidigare studier i ämnet. Enkäten testades 
genom att två röntgensjuksköterskor från ett annat sjukhus än de berörda i studien fick 
besvara enkäten. Detta genomfördes för att kontrollera om enkätens språk och utformning var 
förståelig. Enkäten består av elva frågor och utgår från faktorer som utifrån litteraturen kan 
leda till stress. Undersökningspersonerna hade att välja mellan fyra svarsalternativ för varje 
kategori. Dessa svarsalternativ var;

- I mycket hög grad
- Ganska hög grad
- Ganska låg grad
- Inte alls

På en av frågorna var svarsalternativen riktade mot hur ofta de upplevde negativ stress på 
arbetsplatsen. Här var svarsalternativen istället;

- Varje dag
- Någon gång i veckan
- Någon gång i månaden
- Mer sällan/aldrig

Samtliga svarsalternativ kodades in i SPSS med siffrorna 1-4, där;
- 1 = I mycket hög grad/ varje dag
- 2 = Ganska hög grad/ någon gång i veckan
- 3 = Ganska låg grad/ någon gång i månaden
- 4 = Inte alls/ mer sällan, aldrig

Den andra delen av enkäten är Maslach Burnout Inventory (MBI), vilken mäter yrkesrelaterad 
utbrändhet hos vårdpersonal. Denna består av 22 frågor som mäter tre olika dimensioner av 
utbrändhet. Dessa dimensioner är emotionell utmattning, personlig prestation och 
personlighetsförändring (Maslach, C. 1988). De olika frågorna är kodade med olika poäng 
som mäter dimensionerna; lindrigt, medelmåttigt och svårt utbränd. Varje fråga i MBI är 
graderade från 0 (aldrig) till 6 (varje dag). Vad gäller MBI finns det olika antal frågor som 
mäter de tre dimensionerna för utbrändhet. Nio av dessa frågor som mäter emotionell 
utmattning. Totalpoängen är 54 poäng som högst och noll poäng som lägst. Intervallet för låg 
risk = < 18, medel = 19-26 och för hög risk = > 27 poäng. Frågorna som mäter personlig 
prestation var åtta stycken där totalpoängen är 48 poäng och som lägst noll poäng. Intervallet 
för låg risk = > 40, medel = 39-34 och hög risk = < 33 poäng. Frågorna som mäter 
depersonalisation är totalpoängen 30 poäng och som lägst noll poäng på de sammanlagt fem 
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frågorna. Intervallet för låg risk = < 5, medel = 6-9 och hög risk = > 10 poäng. En hög risk för 
utbrändhet föreligger vid höga poäng på emotionell utmattning och depersonalisation samt 
låga poäng på personlig prestation. Ett medelvärde på alla tre dimensionerna indikerar för 
medelmåttig grad av utbrändhet. Låga poäng på emotionell utmattning och depersonalisation 
och samtidigt höga poäng på personlig prestation indikerar för en låg risk för utbrändhet. 
Frågorna som mäter dessa tre dimensionerna är slumpmässigt fördelade i enkäten (Ibid). 

Urval
Inklusionskriterier till enkätundersökningen var att personen i fråga skulle vara utbildad 
röntgensjuksköterska. Totalt arbetar 64 utbildade röntgensjuksköterskor på de två berörda 
röntgenavdelningarna i studien. Till undersökningen utdelades 63 enkäter på två 
röntgenavdelningar där undersökningspersonerna hade en vecka på sig att besvara enkäten. 
Anledningen till att 63 enkäter delades ut till 64 röntgensjuksköterskor var för att en 
röntgensjuksköterska var sjukskriven. Tidsfristen på en vecka gavs på grund av tidsbrist. 
Varje enkät introducerades med ett missivbrev. Detta brev används som en introduktion och 
motivation för respondenterna som skall besvara enkäten, och därför läggs stor vikt vid 
utformningen av detta brev (Patel & Tebelius, 1987). Skriftligt tillstånd till undersökningen 
gavs av avdelningschefen på respektive avdelning. 

Analys
Samtliga enkäter samlades in på överenskommet datum och har därefter hanterats 
konfidentiellt. Enkäterna sorterades i besvarade och obesvarade, där de helt obesvarade och 
delvis obesvarade enkäterna exkluderades ur studien. De båda sjukhusens enkäter blandades 
för att bevara sekretessen. De enkäterna som bearbetades och ingick i resultatet var 51 till 
antalet, det vill säga 80,9% av de utdelade enkäterna. Den insamlade datan bearbetades sedan 
statistiskt in i dataprogrammet SPSS, (Statistical Package for the Social Sciences) version 
18.0.0, 2009. Enkäterna numrerades från 1-51 i samma ordning som dessa matades in i SPSS. 
Genom att göra detta kunde författarna gå tillbaka till enkäterna i fall information i SPSS 
skulle gå förlorad. Ingen kodning av enkäterna skedde innan enkäterna delades ut. 
Presentationen innehöll statistiska tabeller och diagram där några tabeller har valts ut för att 
tydliggöra resultatet. För att undersöka om det förelåg några signifikanta samband mellan de 
olika variablerna valdes Spearmans rangkorrelationskoefficient genomgående genom 
analysen. På grund av ett överrepresenterat antal kvinnliga deltagare, 47 stycken eller 92,1% 
av respondenterna, gjordes inga jämförelser mellan könen utan samtliga inkluderades i ett
sammantaget resultat för bibehållen anonymitet för främst de manliga deltagarna. 
Sammanlagt sju enkäter hade en eller två frågor obesvarade i MBI. Enkäter där fler frågor än 
två var obesvarade frågor, satts som en gräns per enkät för att få inkluderas i studien. Här 
räknades ett medelvärde ut utifrån dem som besvarat frågan, vilket sedan applicerades i den 
obesvarade enkäten. Valet av att just två obesvarade frågor skulle inkluderas med hjälp av 
medelvärde var att de övriga, obesvarade enkäterna utöver dessa hade fem obesvarade frågor. 
Ett medelvärde på dessa enkäter ansågs av författarna kunna ge ett allt för stort missvisande 
resultat. Signifikansnivån sattes till p < 0,05. 

Bortfall
Av de tolv enkäterna som ingick i bortfallet var tre p.g.a. sjukskrivning, fyra valde att inte 
medverka i undersökningen, fyra besvarade enkäterna ofullständigt och en person fick en 
ofullständig enkät p.g.a. skrivarfel. En vidare bortfallsanalys har inte genomförts eftersom 
enkäterna inte var kodade innan utdelningen och undersökningspersonerna kunde därför inte 
kontaktas. 
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Forskningsetiska aspekter
De artiklar som använts i studien är samtliga vetenskapligt granskade, vilket innebär att 
artiklarna är övervägda utifrån forskningsetiska aspekter i Helsingforsdeklarationens riktlinjer 
(World Medical Association, 2008). Enkätmaterialet har behandlats konfidentiellt vilket gör 
att deltagarna inte utsätts för några risker genom att vara med i studien. Deltagarna hade 
möjlighet att när som helst avbryta undersökningen utan motivering. Detta framkom i 
missivbrevet till enkätundersökningen. För att få tillstånd att genomföra enkätundersökningen 
på valda orter, skickades ett brev ut till verksamhetschefen för dennes godkännande. Dock
besvarades och godkändes brevet av avdelningscheferna på berörda avdelningar i samråd med 
verksamhetschefen.

RESULTAT
Deltagare
Sammanlagt 63 enkäteter delades ut på två röntgenavdelningar. Av de 63 enkäterna som 
delades ut valde 51 undersökningspersoner att delta. Av de 51 undersökningspersonerna var 
fyra män och resterande 47 kvinnor. Eftersom kvinnor var överrepresenterade (92 %) 
analyserades inga resultat bundet efter kön. Den mest förekommande åldersgruppen i 
undersökningen var 50-59 år (37 %) (tabell 1). 

Tabell 1. Åldersfördelning av deltagarna

Arbetsform och antal yrkesverksamma år
Av undersökningspersonerna arbetade 33 (64,7 %) personer heltid och 18 (35,3 %) personer 
deltid. Av undersökningspersonerna hade 14 (27,5 %) arbetat i 1-10 år och resterande 37 
(72,5 %) i över 10 år.   

Stimulerande arbete, sammanhållning, stämning och stress på arbetsplatsen
Vad gäller upplevelse av arbetet som stimulerande svarade 98 % att de upplevde det i ganska 
hög till mycket hög grad (tabell 2). På frågan om god sammanhållning på arbetsplatsen 
svarade 96 % att de upplevde det i ganska hög till mycket hög grad (tabell 3). Vad gäller 
upplevelsen av stämningen på arbetsplatsen svarade 80 % av undersökningspersonerna att de 
upplevde arbetsplatsen ganska hög till mycket hög grad som lugn och harmonisk (tabell 4). 
Det fanns även ett svarsalternativ, ”inte alls”, vilket ingen av undersökningspersonerna 
kryssade i vad gäller stimulerande arbete, stämningen och sammanhållningen på 
arbetsplatsen. 

n=51 Procent

Ålder 20-29 6 11,8

30-39 5 9,8

40-49 16 31,4

50-59 19 37,3

> 60 5 9,8

Total 51 100,0
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Tabell 2 Stimulerande arbete

n=51 Procent

Valid I mycket hög grad 35 68,6

Ganska hög grad 15 29,4

Ganska låg grad

Inte alls

1

0

2,0

0

Total 51 100,0

     

Tabell 3. Sammanhållning på arbetsplatsen

n=51 Procent

Valid I mycket hög grad 23 45,1

Ganska hög grad 26 51,0

Ganska låg grad

Inte alls

2

0

3,9

0

Total 51 100,0

      

Tabell 4. Upplevelse om stämningen på arbetsplatsen

n=51 Procent

Valid I mycket hög grad 5 9,8

Ganska hög grad 36 70,6

Ganska låg grad

Inte alls

10

0

19,6

0

Total 51 100,0

Vad gäller upplevelse av hög tidspress på arbetet svarade 76 % av undersökningspersonerna 
att de upplevde det i ganska hög till mycket hög grad (tabell 5). 

        

Tabell 5. Upplevelse av hög tidspress

n=51 Procent

Valid I mycket hög grad 9 17,6

Ganska hög grad 30 58,8

Ganska låg grad

Inte alls

12

0

23,5

0

Total 51 100,0
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På frågan om upplevelse av negativ stress (med negativ stress menas att arbetsbördan är högre 
än vad som kan hanteras) på arbetsplatsen svarade 71 % att de upplevde negativ stress på 
arbetet någon gång i månaden till någon gång i veckan (tabell 6). 

Tabell 6. Upplevelse av negativ stress

n=51 Procent

Valid Någon gång i veckan 24 47,1

Någon gång i månaden 12 23,5

Mer sällan/aldrig

Inte alls

15

0

29,4

0

Total 51 100,0

Samband mellan upplevelser av stress och arbetsform.
Ett signifikant samband har kunnat påvisas mellan arbetsform och upplevelse av personalbrist 
som stressande, där undersökningspersoner som arbetar deltid inte upplever personalbrist som 
en lika stressutlösande faktor som de som arbetar heltid (rho 0,280, p < 0,046). I övrigt kunde 
inte några signifikanta samband påvisas vad gäller arbetsform och upplevelse av stress. 

Vad gäller antal yrkesverksamma år och upplevelse av stress kunde inte några signifikanta 
samband påvisas.

Den faktorn som undersökningspersonerna upplevde som mest stressutlösande var hög 
arbetsbelastning med 70,6 %, vilket i detta fall innebär ganska hög till mycket hög grad. 
Tabell 7 nedan visar medianvärdet för respondenternas svar angående de fyra olika 
stressutlösande faktorerna på arbetsplatsen. 

                           Tabell 7. Stressutlösande faktorer på arbetsplatsen

Öppna frågor
Undersökningspersonerna hade själva möjlighet att skriva ned kommentarer angående 
aspekter som de ansåg som stressande på arbetsplatsen. Undersökningspersonerna hade även 
möjlighet till att anteckna med egna synpunkter angående hur de upplever stress och 
utbrändhet på arbetsplatsen. De kommentarer som uppkom i flera enkäter var;

 Jourer upplevs som stressande, speciellt för de röntgensjuksköterskor med kortare 
arbetslivserfarenhet.

 Långa väntetider för patienter som inte går att påverka, som ibland orsakas av långa 
granskningstider hos röntgenläkarna och för täta bokningar.  

n=51 Median

arbetsbelastning 51 2,00

personalbrist 51 3,00

Monoton arbete 51 4,00

arbetsmiljö 51 3,00

Total 51
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 När relationen mellan kollegorna inte fungerar optimalt, då vissa av personalen 
upplevs som dominerande över andra eller inte sköter sitt arbete. 

 När personalen inte får veta vad som kommer att ske i framtiden på grund av 
bristfällig information från ledningen. 

Utbrändhet
Av de totala 51 enkäterna hade sex (11,8 %) undersökningspersoner höga poäng på 
emotionell utmattning. Vad gäller personlig prestation hade sex (11,8 %) 
undersökningspersoner låga poäng och på frågorna angående depersonalisation hade tio (19,6 
%) undersökningspersoner höga poäng. Resterande i undersökningen hade ett medelvärde 
eller lägre vad gäller emotionell utmattning och depersonalisation och ett medelvärde eller 
högre vad gäller personlig prestation (figur 1). Utifrån resultatet kunde inte några signifikanta 
samband mellan utbrändhet och antal yrkesverksamma år påvisas.

     Figur 1. Fördelning av procentuell svarsfrekvens för varje dimension

Två signifikanta samband kunde påvisas mellan dålig arbetsmiljö som stressutlösande faktor 
och emotionell utmattning och depersonalisation. Detta resultat anger att 
undersökningspersoner som har höga poäng på depersonalisation och emotionell utmattning 
tycker även att dålig arbetsmiljö är en stressutlösande faktor på arbetsplatsen (tabell 8). 

Tabell 8. Samband mellan variablerna;
      arbetsmiljö, emotionell utmattning och depersonalisation

Emotionell 

utmattning Depersonalisation 

Arbetsmiljö Korrelations koefficient -,311* -,376**

p-värde ,026 ,007

n 51 51
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Tabell 9. Dimensionerna, emotionell utmattning, personlig prestation och 
depersonalisation

n=51 Minimum Maximum Median

Emotionell utmattning 51 ,00 33,00                       12,00

Personlig prestation 51 29,00 48,00                         45 ,00

Depersonalisation 51 ,00 22,00 5,00

Total 51

Av de 51 undersökta personerna i studien hade en undersökningsperson höga poäng på 
emotionell utmattning och depersonalisation och samtidigt låga poäng på personlig prestation, 
vilket i sin helhet innebär en hög risk för utbrändhet. Antalet personer som hade medelmåttig 
risk för utbrändhet är åtta, där vissa av de åtta undersökningspersonerna hade antingen höga 
poäng på emotionell utmattning och depersonalisation eller låga poäng på personlig 
prestation. Ett signifikant samband kunde påvisas mellan personlig prestation och 
depersonalisation på arbetsplatserna. Undersökningspersoner som hade låga värden på 
personlig prestation hade samtidigt höga värden på depersonalisation, vilket innebär en högre 
risk för utbrändhet enligt MBI (rho -0,419, p < 0,002). Flera signifikanta samband mellan de 
olika variablerna, som nämnd nedan kunde påvisas. Undersökningspersoner som hade höga 
poäng på emotionell utmattning upplevde även att;

- De arbetar under hög tidspress på arbetet i ganska hög grad till mycket hög grad
- De utsattes för negativ stress någon gång i veckan
- Hög arbetsbelastning var en orsak till stress på arbetsplatserna i ganska hög grad till 

mycket hög grad (tabell 10). 

Tabell 10. Samband mellan variablerna. 
Tidspress, Negativ stress och Emotionell utmattning

DISKUSSION
Metoddiskussion
Valet av kvantitativ metod gjordes för att på ett så bra sätt som möjligt få en bred bild av den 
eventuella förekomsten av stress och utbrändhet bland röntgensjuksköterskor. Valet av 

Emotionell utmattning

Spearman's rho Tidspress Korrelations koefficient -,330*

p-värde ,018

N 51

Negativ stress Korrelations koefficient -,420**

p-värde ,002

N 51

Arbetsbelastning Korrelations koefficient -,354*

p-värde ,011

N 51
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enkäter föll sig naturligt för att få en objektiv bild samt även ett samlat resultat av det som 
skulle undersökas. Av de totalt 63 enkäterna som delades ut kunde 51 ifyllda enkäter 
appliceras och användas i resultatet. Detta ger ett bortfall på 12 enkäter (19,1%) som av olika 
anledningar valde att inte genomföra studien alls eller genomförde studien ofullständigt. Trots 
att både mobilnummer och emailadress till författarna fanns med i introduktionen till enkäten, 
valde några undersökningspersoner att lämna obesvarade frågor med kommentarer om att de 
inte förstod frågan eller frågorna. Om författarna varit på plats när enkäterna delades ut, 
fylldes i och samlades in hade resultatet kanske blivit annorlunda. En tänkbar anledning till att 
undersökningspersonerna inte kontaktade författarna kan vara den höga tidspressen som 
personalen anger i studien vara en av de största orsakerna till stress på arbetsplatsen. En annan 
anledning till resultatet av bortfallet kan vara att undersökningspersonerna fick en vecka på 
sig att fylla i enkäterna. 

För att bättre kunna generalisera resultatet till en större population av röntgensjuksköterskor
hade enkäterna kunnat distribueras ut till fler än två sjukhus vilket gjordes i denna studie. 
Innan enkäten lämnades ut testades enkätens tydlighet och språk på ett antal 
röntgensjuksköterskor vilka inte ingår i denna studie. Författarnas bedömning av 
röntgensjuksköterskornas svar visade inga oklarheter gällande enkätens språk och tydlighet, 
därmed delades enkäten ut till undersökningsgruppen. Ett större urval hade kunnat resultera i 
en högre statistisk power. Då män var underrepresenterade, endast fyra svarande av totalt 51 
enkäter, önskas att studien haft ett större insamlingsområde med fler sjukhus inkluderade i 
studien. Detta kunde ha ökat det manliga deltagandet i studien. I Sverige arbetar 442 manliga 
och 2965 kvinnliga röntgensjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2010c). 

Som instrument valdes enkätfrågor i två delar. Den ena delen utgjordes av en egen utformad 
enkät och den andra delen utgjordes av Maslach Burnout Inventory (1988) som är ett validerat 
instrument för att mäta graden av utbrändhet. Valet av statistiskt program, SPSS, har till viss 
del försvårat arbetet då det är ett avancerat program som ingen av författarna hade någon 
förkunskap om. Programmet har dock varit till stor hjälp vid analys av resultat och 
sammanställning av tabeller.

De tidigare studierna i ämnet har givit en god inblick i om hur ett resultat kan utformas 
(Maslach, 1988). Dock finns det få studier gjorda om sambandet mellan yrkesrelaterad stress 
och utbrändhet hos röntgensjuksköterskor, och även om dess samband med yrkesverksamma 
år. Ett bättre resultat på studien kunde ha uppkommit om det funnits fler vetenskapliga artiklar 
i ämnet, då en kombination av artiklar tillsammans med resultatet av enkäterna givit en större 
möjlighet att se skillnader och likheter med tidigare forskning. Eftersom författarna har 
kunnat påvisa samband mellan de två använda enkäterna förstärker detta trovärdigheten av 
frågeformuläret för användning inom ämnet. Vissa frågor har i efterhand önskats 
omformulerats för att bättre och på ett mer entydigt sätt presentera ett resultat. 

Resultatdiskussion
Undersökningen inkluderade 47 kvinnor och fyra män. En jämförelse mellan män och kvinnor 
har inte gjorts i denna studie. En större studie bland flera sjukhus hade ökat möjligheten till att 
undersöka om det fanns fler skillnader mellan könen, då antalet undersökningspersoner hade 
varit fler och sekretessen bibehållen. 

Personalbrist är en av orsakerna till att undersökningspersonerna som arbetar heltid upplever 
stress på arbetsplatsen. Detta kan leda till att personalen får större arbetsbörda och därför 
upplever stress. Enligt Angelöw (2002) då en underbemanning på arbetsplatsen kan leda till 
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att personalen känner sig ständigt underbemannad och avstår från att göra vissa 
arbetsuppgifter. En lösning kan vara att se över personaltätheten i förhållande till 
arbetsbördan. Utifrån detta kan organisationen anställa personal utifrån, till exempel en 
resurspool då personal hyrs in vid behov. Detta kan leda till att personalens trivsel på 
arbetsplatsen ökar och de behöver inte känna sig tvungna att hoppa in som vikarier. Ett 
signifikant samband kunde ses mellan upplevelsen av att personalbrist var stressande och vald 
arbetsform. Av de personerna som deltog i studien arbetade 33 personer heltid och 18 
personer arbetade deltid. Personerna som arbetade deltid uppgav att de inte upplevde 
personalbrist som en lika hög stressutlösande faktor som personer som arbetade heltid. Enligt 
Folkhälsoinstitutet (1998) anser personal att det sällan är möjligt att vänta tills kollegor kan 
hjälpa till med situationer som anses vara betungande. En tänkbar förklaring till att 
personalbrist upplevs mer av heltidsarbetarna, anses av författarna i föreliggande arbete kunna 
vara att deltidsarbetande personer inte närvarar på arbetsplatsen lika mycket som 
heltidsarbetande. Detta leder då till att de i lägre grad märker av bristen av personal på det 
sättet som de som arbetar heltid gör. På grund av frågornas utformning om arbetsformerna 
heltid och deltid, fanns ingen chans att se om det fanns personal som önskade arbeta deltid 
och om detta i sådana fall var möjligt.

I det humanvetenskapliga perspektivet poängteras människans värdighet och okränkbarhet, 
men en stress som återkommer i arbetet kan leda till att vårdpersonal som gör sitt bästa för att 
hinna med känner sig ovärdiga. Långvarig, arbetsrelaterad stress leder oftast till tilltagande 
utmattning som till slut resulterar med arbetsoförmåga och sjukskrivningar. Människor som 
arbetar med andra människor, till exempel vårdpersonal, kan uppleva en försämrad prestation 
i arbetet när dessa utsätts för arbetsrelaterad stress. Detta kan leda till att vårdpersonalen efter 
långvarigt stresstillstånd får så kallad utmattningssyndrom (Arnetz & Ekman, 2005). Relaterat 
till detta har författarna i föreliggande arbete kunnat påvisa att 47 % av 
undersökningspersonerna upplever en negativ stress någon gång i veckan. Det anses dock att 
negativ stress någon gång i veckan inte är lika allvarligt jämfört med upplevelse av negativ 
stress varje dag. 

Angelöw (2002) beskriver ett aktivt arbetsmiljöarbete som en viktig faktor till att öka 
välmående hos personalen. I detta fall skulle en bättre dialog om vad som 
undersökningspersonerna och ledningen ansåg bidra till en dålig arbetsmiljö kunnat resultera i 
att färre ansåg arbetsmiljön som bristfällig. En dålig arbetsmiljö kan resultera i stress. Detta i 
sin tur har kunnat påvisas i föreliggande arbete ha ett samband med en risk för emotionell 
utmattning och depersonalisation. Efterfrågan på radiologiska undersökningar är fortsatt hög 
och tillgången bör på något sätt motsvara denna efterfrågan, vilket enligt föreliggande arbete
upplevs som stressande av undersökningspersonerna. Lösningen på dessa problem kan vara 
både en ökad personaltäthet och ytterligare undersökningsrum, men problemet ligger här i att 
det är en kostnadsfråga. Dagens röntgenavdelningar består av många olika undersökningsrum 
med modern teknisk utrustning som kan vara påfrestande för många röntgensjuksköterskor att 
hantera. Nyutexaminerade röntgensjuksköterskor kan behöva tid för att lära sig rutiner kring 
arbetet medan de äldre med flera års erfarenhet och högre antal yrkesverksamma år kan 
behöva tid för att anpassa sig efter de nya teknikerna med datorer och avancerad utrustning. 
Sådana faktorer kan leda till negativ stress hos röntgensjuksköterskor som i sin tur, i värsta 
fall, kan ge upphov till utbrändhet. För att klara av dessa problem anser författarna att det 
krävs en bra arbetsledning samt stöd och hjälp från arbetskamrater.

Av de totalt 51 svarande i det föreliggande arbetet, uppgav 50 undersökningspersoner (98 %) 
att de upplevde arbetet som stimulerande i ganska hög- till mycket hög grad. Detta stämmer 
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väl överens med den upplevelse som författarna upplevt i verksamhetsförlagd praktik, då 
författarna hört positiva kommentarer om arbetet. Utöver detta ansåg även 49 
undersökningspersoner (96 %) att det fanns en ganska hög- eller mycket hög grad av god 
sammanhållning på arbetsplatsen. Angelöw (2002) beskriver hur ett väl fungerande samarbete 
på arbetsplatsen leder till ett gott arbetsklimat, vilket i sin tur leder till en främjad hälsa och 
välbefinnande hos dem som arbetar. Då 96 % angav att arbetsplatsen hade en positiv 
sammanhållning, så anser författarna att detta kan relateras till att så få låg i riskzonen för att 
riskera att bli utbrända enligt Maslach Burnout Inventory (1988). Angelöw (2002) beskriver 
vidare vikten av positivt arbetsklimatet för att främja en friskare arbetsplats. 
Prestationsförmåga, personal som är engagerade och nöjda med sitt arbete samt 
sammanhållning är alla viktiga faktorer för att skapa ett positivt arbetsklimat.

Trots att många angav att det var en god sammanhållning och att arbetet var stimulerande, så 
upplevde flera personer att stämningen på arbetsplatsen var sämre än sammanhållningen och 
stimulansen. Av undersökningspersonerna uppgav 80 % att det fanns en ganska hög- till 
mycket hög grad av en lugn och harmonisk stämning på arbetsplatsen. Utöver dessa svarade 
tio personer (20 %) att de upplevde stämningen på arbetsplatsen till ganska låg grad som lugn 
och harmonisk. Angelöw (2002) beskrev, som tidigare nämnt, faktorer som innebar ett 
positivt arbetsklimat. Författarna anser att det är intressant att flera uppger en sämre stämning 
på arbetsplatsen i förhållande till sammanhållning. En tanke kan vara att sammanhållningen 
av personalen relateras till de i samma yrkesgrupp, medan stämningen kan vara påverkad av 
andra yrkesgrupper, såsom folk inom ledningen eller andra yrkeskategorier. Detta är endast 
spekulativt och för att få en djupare analys i varför detta resultat framkom så anser författarna 
att intervjuer med några i personalen kunnat ge tydligare svar. Det är dock tänkbart att även 
med intervjuer och djupare analyser så kan informationen undanhållas. Enligt Gustafsson och 
Lundberg (2004) så accepterar många arbetstagare rådande förhållanden, vilket leder till att 
utvecklingsarbetet med förbättringsåtgärder inte kan vidtas. Detta i sig kan innebära att 
stämningen på arbetsplatsen inte kan utvecklas.

I föreliggande arbete visade det sig att några undersökningspersoner ansåg att tidsbokningen 
var gjord med för kort tidsintervall och genererade stress i den höga arbetsbelastningen som 
blev. Hur till exempel det korta tidsintervallet i tidsbokningen som upplevs skall kunna göras 
annorlunda kan vara svårlöst. Larsson och Wadell (1998) beskriver stress som en indikation 
på att organisationen inte är effektiv varken på lång eller kort sikt, då detta påverkar 
medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen.

Av undersökningspersonerna i studien hade 72,5 % arbetat som röntgensjuksköterska i mer än 
tio år. Detta kan ge upphov till att resultatet blir annorlunda jämfört med en studie som 
inkluderar en jämnare fördelning mellan yrkesverksamma år, då 27,5 % i föreliggande studie 
hade arbetat mellan 1-10 år. Ett genomsnitt i Sverige har inte kunnat hittas av författarna. Det 
föreligger ett tydligt samband mellan ålder och graden av utbrändhet vad gäller personer som 
arbetar med människor. Personer som har kortare arbetslivserfarenhet löper en större risk för 
att drabbas av utbrändhet, jämfört med personer med längre arbetslivserfarenhet (Maslach, 
1988). Eftersom undersökningspersonerna i studien i huvudsak har en lång 
arbetslivserfarenhet inom yrket kan förklaringen till varför några statistiska samband vad 
gäller antal yrkesverksamma år och utbrändhet inte kunnat påvisas i resultatet. Enligt Maslach 
(1988) finns skillnader i de olika dimensionerna mellan kön. Kvinnor upplever en intensivare 
upplevelse av emotionell utmattning medan männen känner sig mindre känslokalla gentemot 
andra människor. Männen får då en depersonaliserad inställning gentemot patienterna. Vad 
gäller dessa skillnader mellan könen finns det inga belägg för detta i föreliggande arbete, då 
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författarna ansåg att detta skulle röja sekrettesen eftersom manliga deltagande i 
undersökningen var få.

I denna studie har författarna kunnat påvisa att en respondent befann sig i riskzonen för 
utbrändhet och flera andra respondenter hade en måttlig grad av utbrändhet enligt MBI. 
Hallsten (2002) menar att MBI inte är teoretiskt grundad då skalorna som används för 
mätning av utbrändhet inte tar hänsyn till aspekter utanför arbetslivet. Enligt Hallsten (2002) 
kan utbrändhet inte enbart tolkas utifrån personens prestation i arbetslivet utan kan även ha 
sina grunder i det privata livet och omgivningen. Det har också visat sig att risken för att 
drabbas av utbrändhet är större hos de arbetslösa än de som har ett arbete, där siffrorna är 5,7 
% hos förvärvsarbetarna och 12,7 % hos arbetslösa (Eriksson, Starrin & Jansson, 2003). 

KONKLUSION
I studien har flera signifikanta samband kunnat påvisas, dels mellan respondenternas svar och 
faktorer som är beskrivna i frågeformulären och dels mellan faktorerna för sig själva. 
Eftersom studien endast omfattade två sjukhus och att enkätens första del som utgör 
egenkonstruktion av författarna är inte resultatet generaliserbart. En bortfallsanalys har inte 
heller gjorts av författarna på grund av tidsbrist vilket i sin tur även detta minskar 
generaliserbarheten av enkäten. En studie som inkluderar flera sjukhus skulle kunna påvisa 
andra resultat än vad som framkom i föreliggande arbete, då andra faktorer kan upplevas mer 
Vad gäller stress och utbrändhet bland röntgensjuksköterskor fanns det inte särskilt många 
gjorda studier vilket innebär att mer forskning behövs för att kunna uttala sig om förekomsten 
och utbredningen av stress och utbrändhet inom denna yrkeskategori.  



15

REFERENSLISTA

Angelöw, B. (2002) Friskare arbetsplatser. Att utveckla en attraktiv, hälsosam och 
välfungerande arbetsplats. Studentlitteratur, Lund.

Arbetsmiljölagen (1977). Hämtad den 22 februari 2010 
http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel02.aspx

Angelöw, B. (1999). Konsten att hantera stress och möta förändringar. Falun: Natur och 
Kultur

Arnetz, B. & Ekman, R. (2005) Stress. Stockholm: Liber AB

Aspelin, P. & Pettersson, H. (2008) Radiologi. Lund: Författarna och studentlitteratur.

Cederblom, S. Radiologi. Nationalencyklopedin. Bd. 15, sid 403.

Ejlertsson, G. (2003) Statistik för hälso-vetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB.

Eriksson U-B, Starrin B, Janson S. (2003) Utbränd och emotionellt utmärglad. 
Lund:Studentlitteratur.

Folkhälsoinstitutet. (1998). Hälsa, helhet, handling – goda exempel och teorier för 

hälsofrämjande insatser bland kvinnor. Stockholm:Folkhälsoinstitutet 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008): Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Natur och Kultur.

Glasberg A-L (2007) Stress of conscience and burnout in healthcare: The danger
deadening one’s conscience. Umeå University Medical Dissertation New Series
1101, ISSN 0346-6612, ISBN 978-91-7264-316-1. Umeå: Umeå universitet.

Gustafsson, G. (2009) Att bli eller inte bli utbränd. Umeå Universitet, Umeå

Gustafsson. R.Å., Lundberg. I. (2004) Arbetsliv och hälsa. Stockholm: Liber AB

Helsingforsdeklarationen. (2008). World Medical Association Declaration of Helsinki -
Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects.
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html Hämtat 9 februari 2010.

Håkansson, K. (2005) Arbetsmiljö. Studentlitteratur: Lund

Jenner, H., Segraeus, V. (1989). Att hålla lågan levande. Studentlitteratur: Lund.

Jimenez, C., Navia-Osorio, P., & Diaz, C. (2010). Stress and health in novice and experienced 
nursing students. Journal of Advanced Nursing, 66(2), 442-455. 



16

Jürisoo M. (2001) Burnout – från stress och utbrändhet till den goda organisationen. Falun:
Ekerlids förlag.

Larsson, B. & Wadell, B. (1998) Arbetsmiljö, en dold resurs. Studentlitteratur, Lund.

Losa Iglesias Elena, M., Vallejo Becerro de Bengoa, R., Fuentes Salvadores, P. (2010) The 
relationship between experiential avoidance and burnout syndrome in critical care nurses: A 
cross-sectional questionnaire survey International Journal of Nursing Studies, Volym 47, Nr 
1, Sid 30-37.

Maslach, C. (1988). Utbränd. Bokförlaget: Natur och Kultur, Värnamo

Maslach, C., Jackson, SE. (1981) The measurement of experienced burnout Journal of 
occupational behaviour. Volym 2. Sid 99-113.

Nationalencyklopedin (2010) Hämtad 9 februari, 2010. Från 
http://www.ne.se/enkel/utbrandhet

Patel, R. & Tebelius, U. (1997). Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.

Sjukvårdsrådgivningen. (2010). Handbok för hälso- och sjukvård. Hämtad 9 februari, 2010, 
från http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=25145

Socialstyrelsen (2010) Hämtad den 9 februari 2010. Från 
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/halso-
ochsjukvardslagen%28hsl%29

Socialstyrelsen (2010) Hämtad den 9 februari 2010. Från 
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/lagenomyrkesverksamhetpahals
o-

Socialstyrelsen (2010) Hämtad den 22 februari 2010. Från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17871/2009-12-18.pdf

Vårdförbundet (2010) Hämtad den 9 februari 2010. Från 
http://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=491

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur och Kultur. 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 



17

Bilaga 1

BILAGOR         

Till verksamhetschefen på XXXX och XXXX.

Vi är två röntgensjuksköterskestudenter på Linnéuniversitetet, som ämnar skriva en 
uppsats om stress och utbrändhet. Syftet med studien är att undersöka förekomsten av 
stress och utbrändhet hos röntgensjuksköterskor.

Studien kommer att genomföras utifrån en kvantitativ ansats, med hjälp av enkäter. 
Urvalet kommer att begränsas till legitimerade röntgensjuksköterskor vid två 
röntgenavdelningar. Varje enkät kommer att ha en introduktion där vikten av att enkäten 
är helt frivillig kommer att betonas. Enkäterna kommer efter att de fyllts i att läggas i 
bifogade kuvert vilka kommer samlas in på överenskommet datum. Varje enskild enkät 
kommer således ha ett eget kuvert för konfidentialitet och sekretess. 

Vi önskar därför få Ert tillstånd att genomföra enkätundersökningen på XXXX och 
XXXX.

Godkännes ……..

Godkännes ej ……..

………………………………………
Signatur

………………………………………
Namnförtydligande

Vänliga hälsningar
Tarik Cengiz 0760-XX XX XX tcers07@student.vxu.se
Tom Svensson 0735-XX XX XX tsvrs07@student.vxu.se
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Bilaga 2
Hej

Vi är två röntgensjuksköterskestudenter vid Linnéuniversitetet som valt att skriva en 
uppsats om stress och utbrändhet. Vi har ett stort intresse för att undersöka den eventuella 
förekomsten av yrkesrelaterad stress och utbrändhet hos röntgensjuksköterskor, vilket är 
vår framtida profession. Metoden vi valt att göra detta med är med hjälp av en 
enkätundersökning. Enkätundersökningen består av två delar, som sammanlagt kommer 
att bestå av 37 frågor. 

Vi vänder oss till Dig som är legitimerad röntgensjuksköterska. Vi garanterar fullständig 
anonymitet och samtliga enkäter kommer efter genomförd studie och analys att förstöras. 
Deltagandet i studien är helt frivilligt, och Du kan välja att helt avstå från att delta. Om Du 
väljer att inte deltaga, så är vi tacksamma om Du ändå fyller i rutan ”Avstår 
undersökningen”. Efter att Du fyllt i enkätsvaren, så önskar vi att Du lägger enkäten i 
medföljande kuvert. Vi önskar även att Du försluter kuvertet för maximal sekretess. 

Det är viktigt att Du som väljer att delta i undersökningen gör detta enskilt och besvarar 
samtliga frågor. 

Om Du tycker någon fråga är svårbesvarad eller har någon annan fundering gällandes vår 
studie, så är Du välkommen att kontakta oss endera per telefon eller mail.

Vi hoppas att Du vill medverka i vår undersökning!

Vänliga hälsningar
Tarik Cengiz 0760-XX XX XX tcers07@student.vxu.se
Tom Svensson 0735-XX XX XX tsvrs07@student.vxu.se

Vill deltaga …….

Avstår undersökningen …….
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Bilaga 3 s. 1(5)
Kryssa in det alternativ som passar dig!

1.Kön Kvinna �
Man �

2. Ålder             20-29 år �
30-39 år �
40-49 år �
50-59 år �
> 60 år �

3. Arbetar du Heltid �
Deltid �

4. Hur länge har Du arbetat som röntgensjuksköterska? Antal år __________________

5. Trivs du med ditt arbete som röntgensjuksköterska? Ja �
Nej �

Kryssa in det alternativ som passar dig  

6. Upplever du ditt arbete som stimulerande?

I mycket hög grad     �
Ganska hög grad     �
Ganska låg grad     �
Inte alls     �
                                 
7. Upplever du en god sammanhållning på din arbetsplats?

I mycket hög grad     �
Ganska hög grad     �
Ganska låg grad     �
Inte alls     �

8. Upplever du stämningen på din arbetsplats som lugn och harmonisk?

I mycket hög grad     �
Ganska hög grad     �
Ganska låg grad     �
Inte alls     �
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Bilaga 3 s. 2(5)
Kryssa in det alternativ som passar dig 

9. Upplever du att du arbetar under hög tidspress på arbetet?

I mycket hög grad     �
Ganska hög grad              �
Ganska låg grad     �
Inte alls     �

10. Upplever du negativ stress på din arbetsplats? (Med negativ stress menas att 
arbetsbördan är högre än vad som kan hanteras)               

Varje dag �
Någon gång i veckan �
Någon gång i månaden �
Mer sällan/aldrig        �   

11. Vad upplever du som är stressande på din arbetsplats?

Hög arbetsbelastning � Om ja;

I mycket hög grad     �
Ganska hög grad     �
Ganska låg grad     �
Inte alls     �

Personalbrist � Om ja;

I mycket hög grad     �
Ganska hög grad     �
Ganska låg grad     �
Inte alls     �

Monotona arbetsuppgifter � Om ja;

I mycket hög grad    �
Ganska hög grad     �
Ganska låg grad     �
Inte alls     �

Dålig arbetsmiljö � Om ja;

I mycket hög grad     �
Ganska hög grad     �
Ganska låg grad     �
Inte alls     �
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Bilaga 3 s. 3(5)
Annat som du anser är stressande på din arbetsplats och i vilken grad
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Bilaga 3 s. 4(5)
Ringa in det svar som stämmer in på dig: 0. aldrig

1. Ett par gånger per år eller färre
2. En gång i månaden eller mindre
3. Ett par gånger i månaden
4. En gång i veckan
5. Ett par gånger i veckan
6. Varje dag

1. Jag känner mig känslomässigt
    utpumpad på grund av mitt arbete. 0      1      2      3      4      5      6 

2. Jag känner mig utarbetad i slutet
    av arbetsdagen. 0      1      2      3      4      5      6

3. Jag känner mig trött redan
    innan arbetsdagen börjat. 0      1      2      3      4      5      6

4. Jag har lätt för att sätta mig in
    i mina patienters situation. 0      1      2      3      4      5      6

5. Jag känner att jag behandlar
    vissa patienter på ett opersonligt sätt. 0      1      2      3      4      5      6

6. Att arbeta med människor
    hela dagen är högst påfrestande för mig. 0      1      2      3      4      5      6

7. Jag hanterar effektivt problem
    som uppstår kring mina patienter. 0      1      2      3      4      5      6

8. Jag känner mig utbränd på
    grund av mitt arbete. 0      1      2      3      4      5      6

9. Jag känner att jag inverkar positivt
    på andra människors liv genom mitt arbete. 0      1      2      3      4      5      6

10. Jag har blivit mer känslokall gentemot andra. 0      1      2      3      4      5      6

11. Jag har svårt för att visa känslor. 0      1      2      3      4      5      6

12. Jag känner mig väldigt handlingskraftig. 0      1      2      3      4      5      6

13. Jag känner mig frustrerad på grund av
      mitt arbete. 0      1      2      3      4      5      6

14. Jag känner att jag arbetar för hårt
      på mitt arbete. 0      1      2      3      4      5      6
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Bilaga 3 s. 5(5)
Ringa in det svar som stämmer in på dig: 0. aldrig

1. Ett par gånger per år eller färre
2. En gång i månaden eller mindre
3. Ett par gånger i månaden
4. En gång i veckan
5. Ett par gånger i veckan
6. Varje dag

15. Jag är ointresserad av vad som
      händer en del patienter. 0      1      2      3      4      5      6

16. Direktkontakten med patienter
      upplevs som stressande. 0      1      2      3      4      5      6

17. Jag skapar lätt en avslappad
      stämning med patienter. 0      1      2      3      4      5      6

18. Jag känner mig glad av att
      arbeta nära patienter.                                         0      1      2      3      4      5      6

19. Jag åstadkommer värdefulla arbetsinsatser
      i mitt arbete. 0      1      2      3      4      5      6

20. Jag känner mig på bristningsgränsen. 0      1      2      3      4      5      6

21. Jag hanterar känsloladdade problem i
      mitt arbete på ett lugnt sätt. 0      1      2      3      4      5      6

22. Jag upplever att patienter
      beskyller mig för en del av sina problem. 0      1      2      3      4      5      6

Har du andra synpunkter angående hur du upplever stress och utbrändhet på din 
arbetsplats så skriv de gärna här nedan;

Tack för att du har medverkat!


