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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Huvudområdet för röntgensjuksköterskor är radiografi. De korta mötena och 

samarbetet med patienterna är en viktig del i professionen. Arbetsmiljö omfattar fysiska och 

psykosociala förhållanden på en arbetsplats, upplevelsen av arbetsmiljön är individuell. Hälsa 

är ett svårdefinierat begrepp och kan tolkas olika bland individer. Stress orsakas av yttre 

förhållanden och är vanligt förekommande inom vården. Syfte: Att undersöka hur arbetsmiljön 

upplevs hos röntgensjuksköterskor samt om arbetsmiljön har en påverkan på hälsan. Metod: 

En kvantitativ enkätstudie med totalt 60 röntgensjuksköterskor från tre olika sjukhus. Resultat: 

Studien visar att den upplevda arbetsmiljön bland deltagarna är bra och att majoriteten trivs på 

sin arbetsplats. Studien visar också att det finns ett samband mellan arbetsmiljön och hälsa. 

Slutsats: En bra upplevd arbetsmiljö som leder till en positiv påverkan på hälsan ger följder 

som exempelvis en tilltalande arbetsplats för personal samt ett bra omhändertagande av 

patienter.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, arbetssituation, hälsa, stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



   
 

 
 

 

Summary 

Radiographers experience of the work environment and its possible impact on their health 

Background: Radiography is the main area of radiographers. The profession implies short 

meetings and good cooperation with patients. Work environment includes physical and 

psychosocial conditions at work and the experience of the work environment is individual as 

well as the definition of health. Stress is caused by external factors and is common in health 

care. Aim: The aim of the study is to compare how the work environment is experienced by 

radiographers and if it has an impact on their health. Method: A quantitative survey with a total 

of 60 participants from three different hospitals. Result: The result of the study shows that the 

work environment among the participants is good and the majority are happy with their 

workplace. The study also shows that there is a correlation between work environment and 

health. Conclusion: A good work environment with a positive impact on health also results in 

outcomes such as an attractive workplace and good patient care.  

 

Keywords: Health, stress, work environment, work situation  
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Inledning 

Arbetsmiljö och hälsa är ett ständigt aktuellt område. Båda delarna har en stor roll inom hälso- 

och sjukvård. Under åren 2008–2013 angav 30 % enligt Arbetsmiljöverket (2018) att 

arbetsbelastningen var orsaken till arbetsrelaterad sjukdom inom hälso-och sjukvård. Även de 

sociala förhållandena och de organisatoriska faktorerna var en orsak till arbetsrelaterad sjukdom 

vilket upplevdes hos 28 % av deltagarna. Således bör en arbetsplats anpassa arbetsmiljön efter 

människan för att därefter anpassas efter arbetet (Fahlbeck, 1994). Inom hälso- och sjukvård är 

arbetsmiljön viktig eftersom den kan påverka att patienter inte får den säkra och bra vården som 

de har rätt till. För en röntgensjuksköterska som arbetar inom en högteknologisk miljö med 

strålning är arbetsmiljö viktig. Det är en arbetsmiljö där arbetsbelastningen varierar mycket och 

kan ändras snabbt. Vid sådana förhållanden är det viktigt att det finns ett fungerade samarbete 

mellan kollegor och ledningen. En tung arbetsbelastning och missnöje på arbetsplatsen kan leda 

till utmattning hos personalen (Erenstein & McCaffrey, 2007). Vad hälsa är definieras 

individuellt och det finns ingen bestämd definition av vad det är (Wiklund, 2003).  
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Bakgrund 

Röntgensjuksköterskans profession   

 
Radiografi är det huvudområde som röntgensjuksköterskan arbetar inom. Det är en 

högteknologisk arbetsmiljö där omvårdnad, strålningsfysik, bild-och funktionsmedicin samt 

medicin bildar det ansvarsområde som röntgensjuksköterskan är verksam inom. En 

röntgensjuksköterska arbetar inom många områden och det krävs en bred kompetens inom 

dessa områden (SFR, 2012). Undersökningar genomförs på olika modaliteter så som 

konventionell röntgen, datortomografi, magnetresonanstomografi och ultraljud. De 

undersökningar som genomförs är till syfte för diagnostik och även för behandling (Aspelin & 

Pettersson, 2008). I röntgensjuksköterskans arbete med undersökningar sker den största delen 

utav undersökningarna med strålning. Som röntgensjuksköterska innebär det då ett ansvar att 

följa ALARA-principen, som står för "As Low As Reasonably Achievable". Med detta menas 

att uppnå bästa möjliga bildkvalitet till minsta stråldos och med detta bidra till en säkrare vård 

(Strålskyddsstiftelsen, 2011). Att arbeta patientsäkert är en viktig del i radiografin eftersom 

undersökningarna sker i en högteknologisk miljö där strålning förekommer. De undersökningar 

och behandlingar som sker ska genomföras i samråd med patienten därför krävs det ett bra 

samarbete mellan röntgensjuksköterskan och vårdtagaren. Röntgensjuksköterskan har 

vanligtvis ett kort möte med patienten.  De korta mötena med patienter med olika vårdbehov 

och i olika åldrar är en viktig del i professionen. Röntgensjuksköterskan har en 

kompetensbeskrivning som omfattar sex kärnkompetenser och har utsetts vara nödvändiga för 

samtlig personal inom vården (SFR, 2012). 

   

De sex kärnkompetenserna består av evidensbaserad vård, personcentrerad vård, samverkan i 

team, säker vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling samt informatik. Evidensbaserad 

vård innebär att vården som ges till patienten sker med bästa tillgängliga kunskap. Med 

personcentrerad vård menas att vården utgår från att patienten är i centrum där de individuella 

behoven sätts först och patientens integritet och värdighet bevaras. Samverkan i team handlar 

om det samarbete som krävs mellan olika kompetensområden för att kunna hålla en god och 

säker vård i flödet av vårdkedjan. Säker vård innefattar den kunskap som krävs för att kunna 

minimera skador för patienter och vårdpersonal, kunskapen att kunna hantera den utrustning 

och apparatur som krävs för undersökningar och behandlingar. Förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling syftar till att röntgensjuksköterskan ska ha kunskaper inom verksamheten så 
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att förbättringar och utveckling kan göras. Informatik har en viktig del i vårdprocessen för att 

det ska behållas en god kommunikation och kunskapshantering samt även för att kunna hantera 

misstag (Greiner & Knebel, 2003). Röntgensjuksköterskan ska arbeta för ett gott samarbete 

med kollegor och annan personal inom vården samt visa respekt för andra yrkesutövares 

kunskaper. En central del i röntgensjuksköterskans profession är att handleda och undervisa 

kollegor och studenter. Arbetet som röntgensjuksköterska innebär att bibehålla säker och god 

omvårdnad samt att utgå från den yrkesetiska koden som innehåller fyra principer (SFR, 2012).  

   

De fyra principerna inom den yrkesetiska koden består av:    

– Principen om respekt för självbestämmande (Autonomi), alla ska ha rätten att bestämma om 

sitt eget liv. Patienten har rätt att avstå från undersökning och behandling.     

– Principen att inte skada, vårdpersonal ska sträva efter att minska patientens lidande.     

– Principen att göra gott, målet i hälso-och sjukvård är att främja välbefinnande och hälsa.     

– Rättviseprincipen, strävan efter att alla skall behandlas samt bemötas lika (SFR, 2012). 

 

Arbetsmiljö 

 
Definitionen på arbetsmiljö är "förhållandena på en arbetsplats" (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Arbetsmiljön på en arbetsplats ska vara trygg, säker, sund och ska inte anpassas till arbetet utan 

arbetsmiljön ska anpassas till människan (Fahlbeck, 1994). Arbetsmiljö uppfattas och påverkar 

människor på olika sätt. Upplevelsen utav en arbetssituation sker genom personliga behov och 

ambition vilket leder till att situationen upplevs väldigt olika mellan människor (Thylefors, 

2011).    

   

Arbetsmiljö kan delas in i tre områden som påverkar upplevelsen av hela arbetsmiljön. Den 

fysiska arbetsmiljön som är det materiella och det som omfattar individen i själva arbetet. Den 

organisatoriska arbetsmiljön innefattar de formella förhållandena som berör planering, 

arbetsfördelning och beslutsfattande. Det sista området utgör den sociala arbetsmiljön vilket 

syftar på de kontakter som finns mellan grupper och människor (Lennéer Axelson & Thylefors, 

2005).    

   

Enligt en intervjustudie av Probst och Griffiths (2008) är faktorer som påverkar arbetsmiljön 

och tillfredställelsen på arbetet exempelvis hur ledarskapet är fördelat, hur organisationen är 
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uppbyggd samt utformandet av arbetet. Probst och Griffiths (2008) syftar även på att 

arbetsmiljön förbättras om medarbetarna får utvecklingsmöjligheter och mer ansvar på 

arbetsplatsen. För att få och upprätthålla en positiv arbetsmiljö krävs det en bra sammanhållning 

mellan kollegor och en bra attityd på arbetsplatsen som enligt Nilsson, Hertting & Petterson 

(2007) skapas utav kollegorna själva.     
 

Psykosocial arbetsmiljö  
 

Den psykosociala arbetsmiljön är en central del i arbetsmiljön och begreppet myntades för 

första gången under 1950-talet av Erik H. Erikson och är i nutid en stor del utav utformningen 

av arbetsmiljön på arbetsplatser. Begreppet innefattar samspelet mellan individens interaktioner 

i arbetssituationen. Begreppet psykosocial arbetsmiljö sammanfattar helhetssynen som behövs 

för att kunna utvärdera arbetsmiljön (Thylefors, 2011). Inom vården har den psykosociala 

arbetsmiljön en stor påverkan på trivseln och upplevelsen av en positiv arbetssituation på 

arbetsplatsen. För personal som arbetar inom vårdyrket innefattar psykosocial arbetsmiljö den 

mänskliga miljön, arbetsförhållandena, omgivningarna på arbetsplatserna och relationen med 

annan personal inom vården samt även relationen med patienter. Dessa faktorer kan påverka 

den psykosociala arbetsmiljön positivt (Jönsson, 2012).  

 

Omständigheter som kan ha verkan på den psykosociala arbetsmiljön åt det negativa hållet är 

bristande arbetsledning, en hög arbetsbelastning med för höga krav eller ett samarbete mellan 

medarbetare som inte fungerar. Om de negativa effekterna av den psykosociala arbetsmiljön 

inträffar så kan det leda till att arbetsmotivationen blir lägre och stressnivån upplevs högre av 

de anställda (Thyr & Wallin Schill, 2017). Den negativa psykosociala arbetsmiljön kan i 

längden leda till en hög frånvaro av de anställda och uppsägningar. För att kunna återfå den 

positiva psykosociala arbetsmiljön krävs förbättringar och förändringar som kommer att 

påverka de anställdas till det bättre när det kommer till trivsel på arbetsplatsen, välmående och 

även hälsan (Aust, Rugulies, Skakon, Scherzer & Jensen, 2006). 
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Fysisk arbetsmiljö  
 

Inom den fysiska arbetsmiljön finns det många delar som har inverkan på människors 

välmående och hälsa. Omgivningens miljö på arbetsplatsen pekar på temperatur i lokalerna, 

vibrationer som uppstår, buller, kemiska faktorer och även luftkvalitet. Rumslig 

utformning syftar på hur lokalerna som verksamheten använder ligger i anknytning till varandra 

och om det finns avgränsningar mellan delar av utrymmena. Inredningsrelaterade 

förhållanden berör belysningen på arbetsplatsen samt möblering och färgsättning av lokalerna. 

De ergonomiska förhållandena har stor påverkan på personalen. Ergonomin är viktig för 

säkerheten på arbetsplatsen, den fysiska belastningen för personalen och automatiseringen av 

arbetet (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, & Torbiörn, 2012). Ergonomiska 

förhållanden är en riskfaktor inom den fysiska arbetsmiljön som kan leda till längre 

sjukskrivningar eller kortare frånvaro från jobbet. Detta redovisar Lund, Labriola, Bang 

Christensen, Bültmann & Villadsen (2006) i en stor studie gjord på 5357 personer som arbetar 

i Danmark där icke ergonomiska positioner vid arbete påverkade de medverkade stort och 

kunde leda till en längre tids frånvaro från arbetet. 

Hälsa 

 
Hälsa är ett begrepp vars definition är svår att sätta ord på, begreppet har fått ett flertal 

definitioner. Den mest använda definitionen är framtagen av World Health Organization och 

har accepterats som en definition utav hälsa. WHO:s definition lyder ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom 

eller handikapp” (WHO, 1946). 

 

Välbefinnande, känslor, funktionalitet och livskvalitet i vardagen är alla aspekter på frånvaro 

av sjukdom. Dessa kan alla ställas mot varandra som enskilda beståndsdelar eller som 

konsekvenser av varandra. WHO:s definition samordnar perspektivet ”välbefinnande” som 

skillnaden mellan hälsa och sjukdom (WHO, 1946). Genom att tillsätta dessa perspektiv under 

begreppet hälsa, blir skillnaden mellan hälsa och ohälsa otydlig då det inte separerar de olika 

nivåerna som finns i symptom, konsekvenser och orsaksfaktorer (Hafen, 2006). 

 

Wiklund (2003) beskriver hälsa som ett svårdefinierat begrepp och menar att det inte går att dra 

tydliga gränser för vad hälsa är. Hälsa uppfattas olika av olika personer. Upplevelsen av 

friskhet, välbefinnande samt sundhet är tre begrepp som kopplas till hela människan och kan 
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beskriva hälsa. Det är tre dimensioner som inte behöver vara beroende av varandra men som 

står för hur en individ upplever sin tillvaro. Friskhet står för frånvaro av sjukdom, sundhet 

innebär hur klok en människa är samt hur bra denne kan handskas med svårigheter i livet. 

Välbefinnande är en känsla hos individen och utgår från det personliga hos den enskilde 

personen, välbefinnande är den dimension som är svår att mäta hos en individ (Wiklund, 2003).  

 

Ålder kan påverka hur en person upplever sin hälsa. En studie visar att innebörden av begreppet 

hälsa skiljer sig mellan äldre respektive yngre personer. Omständigheter som åldersrelaterade 

förändringar och sjukdomar, leder till begränsningar för de äldre. Trots detta upplever de äldre 

sin hälsa som positiv när de får möjligheten att kunna göra något självständigt, anpassat till 

deras förmåga samt där de känner att deras förmåga räcker till (Song & Kong, 2015). 

 

Stress 

 
Stress beskrivs i en definition som kroppens ospecifika uppvarvning som svar på utmaning eller 

påfrestning. Stress är enlig definitionen en fysiologisk reaktion som framkallas och det är 

stressorer från både yttre och inre förhållanden som orsakar reaktionen (Theorell, 2012).   

 

Begreppet stress förklaras av Perski (2006) som en obalans mellan krav och resurser. Relationen 

mellan våra resurser och påfrestningarna i vår omgivning avgör hur vi människor reagerar. En 

del belastning behöver nödvändigtvis inte påverka oss negativt utan kan upplevas som en känsla 

av driftighet så länge det finns en balans mellan krav och resurser (Perski, 2006). 

 

Stress är en återkommande faktor inom vårdyrket. Enligt en artikel ”Stress in Radiology 

Nursing” skriven utav Laukhuf och Laukhuf (2016) upplever vårdpersonal inom en 

röntgenklinik flertalet olika stressorer under det dagliga arbetet. Höga krav på personalen leder 

till ångest och en mindre bra arbetssituation med ett tungt fysiskt arbete likaså leder till ångest 

samt fysisk utmattning. I en studie där välmående på arbetsplatsen hos sjuksköterskor inom 

specialistvård studerades visade resultat att 40 % utav personalen är drabbade av uttröttning 

samt stress. Studien visade även 1 av 5 funderar på att lämna sitt yrke inom ett år om de 

nuvarande förhållandena på arbetet fortsätter (Rushton, Batcheller, Schroeder & Donohue, 

2015).  

 



   
 

7 
 

Lagar och förordningar  

 
För att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen finns arbetsmiljölagen som utgör regler 

om skyldigheter för skyddsansvariga samt arbetsgivare (Arbetsmiljöverket, 2017). Enligt 1 kap. 

1 § i Arbetsmiljölagen (1994:579) är syftet med lagen "att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö." De arbetsförhållandena som finns på 

en arbetsplats ska lämpas efter människans olika utgångspunkter, både fysiskt och psykiskt. 

Vid organisering av arbetsuppgifter ska arbetsgivaren sträva efter att ge arbetstagaren variation 

av arbete, möjlighet till utveckling, social kontakt och ge en känsla av sammanhang (Hydèn, 

2011).    
 

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö riktar sig till arbetsgivaren och syftar till 

att förhindra risk för att sociala och organisatoriska förhållanden ska ligga till grund för ohälsa 

på arbetsplatsen. Arbetstid, arbetsbelastning samt kränkande särbehandling är de centrala 

delarna som arbetsgivaren ska arbeta mot enligt föreskrifterna. Målet är att organisationen ska 

öka förmågan att motverka ohälsa och kunna främja hälsa på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 

2015a). 

   

Inom hälso-och sjukvården är det de förtroendevalda politikerna som har det yttersta ansvaret 

för arbetsmiljön, de ger förutsättningarna för att arbetsmiljölagarna följs inom verksamheterna. 

Arbetsgivaren har ansvaret att fördela de uppgifter som påverkar arbetsmiljön till andra 

medarbetare. Skyddsombuden som finns på arbetsplatsen väljs genom fackförbundet och ska 

representera de anställda i arbetsmiljöfrågor och arbeta för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

En arbetstagare har inget formellt ansvar för arbetsmiljön. Arbetstagarens delaktighet i 

arbetsmiljöutvecklingen utförs genom att rapportera risker och ge förslag på åtgärder 

(Arbetsmiljöverket, 2015b).    
 

Problemformulering 

 

God arbetsmiljö och ett patientsäkert arbete hör ihop då exempelvis stress, ergonomi och 

samarbete mellan kollegor utgör en bristande patientsäkerhet på grund av en bristande 

arbetsmiljö (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). En tidigare studie visar sambandet 

mellan en god arbetsmiljö samt tillfredställelsen hos personal som arbetar inom hälso- och 

sjukvård. En god arbetsmiljö hos sjukvårdpersonal påverkade även patienternas upplevelse 
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positivt under deras vistelse på sjukhuset (Copanitsanou, Fotos & Brokalaki, 2017). En studie 

beskriver att stress, underbemanning, fysiska krav samt brist på respekt mellan medarbetare är 

några av de vanligaste faktorerna till att sjuksköterskor i USA avslutar sin anställning. En 

ohälsosam arbetsmiljö, stress, fysiska påfrestningar samt kommunikationsproblem är några av 

faktorerna som påverkar sjuksköterskors utbrändhet och missnöje på arbetsplatsen (Erenstein 

& McCaffrey, 2007). 

Thylefors (2011) nämner att en dålig arbetsmiljö kan leda till en social överspridningseffekt då 

den dåliga miljön på arbetet tas med till hemmet eller till andra sociala sammanhang. Det syftar 

då på att en bristfällig arbetsmiljö kan leda till en ökad ohälsa.  
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Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka hur arbetsmiljön upplevs hos röntgensjuksköterskor samt 

om arbetsmiljön har en påverkan på hälsan.  
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Material och metod 

  
Studien är en kvantitativ empirisk enkätstudie och har utförts i form utav en tvärsnittsstudie. 

Sökningen efter artiklar har gjorts i Primo och databaserna PubMed och CINAHL med 

sökorden: work environment, radiography, health, stress, healthcare och nursing.  

Population och urval  

 
Studiens population består av röntgensjuksköterskor som arbetar inom den utvalda regionen. 

Urvalet från populationen är röntgensjuksköterskor som är verksamma på röntgenkliniker inom 

regionen. Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle vara legitimerade 

röntgensjuksköterskor på en röntgenklinik inom regionen. Exklusionskriterierna för studien var 

röntgensjuksköterskor som arbetar på mammografiavdelningen, detta för att det endast finns en 

mammografiklinik inom den valda regionen. Antalet deltagare uppskattades att bli 100 

röntgensjuksköterskor innan enkäterna delades ut. Det var totalt tre sjukhus som deltog i 

studien.  

Enkät 

 
Utifrån syftet valdes gruppenkäter som datainsamlingsmetod. Med gruppenkäter kan de delas 

ut, besvaras och samlas in vid ett tillfälle. Dessutom uppskattas svarsfrekvensen bli hög med en 

enkät och frågorna samt svarsalternativen är lika representerade för alla deltagare (Ejlertsson, 

2014).  

 

Utformningen av enkäten (bilaga 1) genomfördes av författarna och det formulerades 16 

påståenden. Enkäten besvarades på en ordinalskala där respondenterna värderade den siffra 

mellan svarsalternativen 1 till 5 som passade respektive respondent bäst. Svarsalternativ 1 

motsvarar "instämmer inte alls", svarsalternativ 2 tolkas som ”instämmer inte särskilt” och 

svarsalternativ 3 tolkas som ”varken eller”. Svarsalternativ 4 tolkas som ”instämmer delvis” 

och siffan 5 motsvarar "instämmer helt". Enkäten som har använts i denna studie är inte 

validerad då den inte har använts i tidigare studier. 
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I samband med utformningen av enkäten skrevs även ett informationsbrev (bilaga 2) som gavs 

tillsammans med enkäten till varje deltagare. Informationsbrevet är skrivet på ett enkelt och 

sanningsenligt sätt så att målgruppen ska förstå (Ejlertsson, 2014). 

 

Informationsbrevet i studien presenterar vem enkäten är lämplig för, en kort presentation av 

författarna, vad syftet med studien är samt hur enkäten är upplagd. Respondenterna får 

information om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. (Ejlertsson, 2014). 

Deltagarna får informationen att svaren behandlas konfidentiellt samt hur och för vem resultatet 

i studien kommer att presenteras. Genom att deltaga i enkätundersökningen ger deltagaren sitt 

samtycke. Informationsbrevet avslutas med kontaktuppgifter till författarna. 

 

Författarna besökte de tre deltagande sjukhusen inför utdelning av enkäterna. Enkäterna delades 

ut till största del utav författarna och majoriteten av enkäterna samlades in på plats. Vid tillfället 

då enkäterna delades ut kunde inte alla röntgensjuksköterskor nås. Det lämnades exemplar av 

enkäten på avdelningen samt ett adresserat kuvert till författarna så att alla 

röntgensjuksköterskor kunde ha möjligheten att medverka i studien. Efter kontakt med 

respektive sjukhus konstaterades det att totalt fanns 120 röntgensjuksköterskor på klinikerna. 

Utdelningen och insamling av enkäter genomfördes under februari 2018.  
  

Dataanalys 

 

I studien är materialet i form av ordinaldata och utifrån det har median räknats ut. 

Bakgrundsdata presenteras i en tabell där deskriptiv statistik utav det insamlade datamaterialet 

redovisas i antal och procent av deltagarna.  Redovisning av resultat från insamlat material har 

gjorts i form av tabeller och diagram. Vid dataanalys fick 4 påståenden inverteras. Detta 

utfördes så att höga siffror alltid motsvarade positiva upplevelser och de lägre siffrorna 

motsvarade negativa upplevelser.   
 

En presentation av svarsfördelningen skapades i form av två stapeldiagram, ett för området 

arbetsmiljö respektive området hälsa. Svarsfördelningen visar resultatet av varje fråga samt hur 

många deltagare i procent som har valt respektive svarsalternativ. Uträkning av median har 

tillämpats då åldern är fördelad i grupper och för att visa det genomsnittliga värdet av grupperna 

(Wahlin, 2011). 
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För att kunna besvara syftet på studien gjordes ett spridningsdiagram som visar om det finns ett 

samband mellan den upplevda arbetsmiljön och deltagarnas hälsa. Vid summering av svaren 

från varje deltagare kunde en sammanlagd upplevelse av arbetsmiljö respektive hälsa tolkas. 

Maxvärdet för arbetsmiljö var 45 och för hälsa var det 35. Summeringen av dessa låg till grund 

för korrelationen mellan arbetsmiljö och hälsa. Ett spridningsdiagram visar varje observation 

genom en prick för variabeln i y-axel respektive x-axel (Wahlin, 2011).   

 

Resultatet ifrån de besvarade enkäterna infördes i den statistiska programvaran IBM SPSS 

Statistics 25 (International Buisness Machine Statistical Package for the Social Sciences). I 

samma programvara har analys och samanställning av data utförts. 

 

Korrelation 
 
Spearmans rangkorrelationskoefficient används när variablerna mäts efter en ordinalskala. Den 

används när data är icke parametrisk och vid rangordnade observationer (Ejlertsson, 2012). 

Interpretationen av Spearmans korrelation kan göras med determinationskoefficient även kallad 

förklaringsgrad som visas i tabell 1. Korrelationskoefficienten i kvadrat är r2 och ger 

förklaringsgraden som utges i procent. Är värdet närmre 100 % så är det en större del utav y-

axelns variabler som förklaras utav x-axelns variabel (Wahlin, 2011). 
 

 

Tabell 1. Förklaringsgrad från Tillämpad statistik: en grundkurs. sid. 259 (Wahlin, 2011 ). 

r2 Förklaringsgrad 
> 70 % Mycket hög 

50 % - 70 % Hög 
30 % - 50 % Måttlig 

< 30 % Låg 
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Etiska överväganden 

 

Studien följer de olika forskningsetiska principerna som består av informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Principerna innebär: 

 

-Informationskravet Studiens forskare har ett ansvar att informera deltagarna om forskningens 

syfte, villkoren samt vilka rättigheter deltagarna har. I informationen skall det framgå att 

deltagandet är frivilligt och att respondenten kan avbryta sin medverkan utan att det ska få 

negativa följder.  

-Samtyckeskravet Forskaren ska hämta deltagarnas samtycke, varje deltagare har rätt att 

bestämma över sin medverkan.  

-Nyttjandekravet Vid inhämtade uppgifter om enskilda personer kan dessa uppgifter endast 

användas för forskningsändamål. 

-Konfidentialitetskravet Konfidentialitet ska ges till personer i undersökningen. Uppgifter som 

är inhämtade för forskningsändamål ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem och 

det insamlade materialet kommer att destrueras när studien är färdigställd (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

De röntgensjuksköterskor som medverkade blev informerade om studien samt möjligheten att 

avbryta när de vill och att deltagandet var frivilligt. All insamling utav data genomfördes 

anonymt och har behandlats med fullständig konfidentialitet. Omkodning av sjukhusen till 

sjukhus 1, sjukhus 2 och sjukhus 3 gjordes för att behålla anonymiteten hos de deltagande 

röntgensköterskorna.  

 

Författarna fick ett skriftligt godkännande (bilaga 3) av respektive enhetschefer på sjukhusen i 

regionen.  En etisk egengranskning av examensarbetet har genomförts av författarna. Enligt 

Jönköping University ska etikprövninglagens forskningsetiska principer följas. 
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Resultat 

Bakgrundsdata 

 
Totalt delades 120 enkäter ut på de tre utvalda sjukhusen i regionen. Antalet legitimerade 

röntgensjuksköterskor som har deltagit i studien är 60 stycken. Det ger en svarsfrekvens på 50 

%. Medianen för antalet yrkesverksamma år hos deltagarna i studien är 11–20 år. Den större 

delen av röntgensjuksköterskorna (56.7 %) arbetar på sjukhus 1. Medianåldern bland de 

deltagande röntgensjuksköterskorna är åldersgruppen 41–45 år. Antalet kvinnor som besvarade 

enkäten är 49 stycken och antalet män är 8 stycken, se tabell 2.  
 
Tabell 2. Bakgrundsdata (n=60)  
  

 
n= antal  
 
 
 
 
 

Antal Procent (%)
<25 2 3,3 

25-30 8 13,3 

31-35 10 16,7 

36-40 6 10,0 

41-45 6 10,0 

46-50 6 10,0 

51-55 5 8,3 

56-60 9 15,0 

61< 7 11,7 

Bortfall 1 1,7 

Totalt 60 100,0 

Kvinna 49 81,7 

Man 8 13,3 

Bortfall 3 5,0 

Totalt 60 100,0 

Sjukhus 1 34 56,7 

Sjukhus 2 15 25,0 

Sjukhus 3 11 18,3 

Totalt 60 100,0 

0-10 27 45,0 

11-20 16 26,7 

21-30 5 8,3 

31-40 7 11,7 

41< 3 5,0 

Bortfall 2 3,3 

Totalt 60 100,0 

Vilket sjukhus? 

Antal år som 
röntgensjuksköterska 

Ålder 

Kön 
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Arbetsmiljö 

 
Sammanställning utav data (figur 1) berör påståenden om upplevelsen av arbetsmiljön och 

redovisar svarsfördelningen i procent för varje påstående. Det visar att majoriteten av 

deltagarna trivs på sin arbetsplats. På andra och tredje påståendet ”Jag upplever att det finns 

ett fungerande samarbete mellan röntgensjuksköterskor på arbetsplatsen” (58,3 %) och ”Jag 

kan vara med och påverka min arbetssituation” (40,7%) var det alternativ 4 som flertalet av 

deltagarna svarade.  

 

På fjärde påståendet ”Jag anser att min arbetsbelastning är rimlig” angav 41,7 % 

svarsalternativ 3. Resultatet av påståendena ”Jag upplever att den fysiska arbetsmiljön är 

anpassad efter mitt arbete” samt ”Jag är nöjd med den fysiska arbetsmiljön på min 

arbetsplats” visade att 46,7 % svarade alternativ 4 på båda påståendena. Majoriteten av 

deltagarna svarade alternativ 3 på de resterande påståendena 7, 8 samt 9.   

 

 
Figur 1. Stapeldiagram för området Arbetsmiljö. Svarsfördelning i procent för varje påstående. (n = 60). 
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Figur 2 visar ett stapeldiagram av den upplevda arbetsmiljön i grupper indelade efter antal år 

som yrkesverksam röntgensjuksköterska. Stapeldiagrammet visar medianen av den upplevda 

arbetsmiljön för varje grupp som är sammanställt efter alla påståenden inom ämnet arbetsmiljö. 

Högsta möjliga värde för upplevda arbetsmiljön var 45.  Det finns skillnad mellan grupperna 

men skillnaden är inte stor.  Den största skillnaden finns mellan grupperna där de 

yrkesverksamma åren är 0–10 år med en median på 34 och gruppen där de har varit 

yrkesverksamma i 21–30 år har en median på 27.  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Medianen av den sammanslagna upplevelsen av arbetsmiljön indelat i kategorier efter antal år som 
verksam röntgensjuksköterska.  
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Hälsa 

 
Redovisningen av svarsfördelningen för påståendena om den upplevda hälsan görs i figur 3. Av 

samtliga deltagare svarade majoriteten alternativ 4 på påståendena ”Jag upplever att min fysiska 

hälsa är god” (48,3 %) och ”Jag upplever att min psykiska hälsa är god” (40,0 %). Påståendet 

”Jag känner mig ofta psykiskt utmattad efter ett arbetspass slut” var jämt fördelat mellan 

svarsalternativen. Övervägande antalet deltagare valde alternativ 3 på påståendet ”Jag upplever 

att arbetsmiljön påverkar min hälsa positivt” (46,7 %). Av påståendet ”Jag upplever att 

arbetsmiljön påverkar min hälsa negativt” var det 40 % som valde alternativ 3.  
 
 
 

 
 
Figur 3. Stapeldiagram för området Hälsa. Svarsfördelning i procent för varje påstående. (n = 60). 
 

 

Den upplevda hälsan indelat i grupper efter antal år som röntgensjuksköterska redovisas i figur 

4. I detta stapeldiagram redovisas medianen på den upplevda hälsan. Det högsta möjliga värde 

för upplevda hälsan var 35. Det är den sammanlagda summan av vilket svarsalternativ individen 

svarat med på varje påstående. Den lägsta medianen av den upplevda hälsan var i gruppen där 

röntgensjuksköterskorna varit verksamma i 21–30 år. De röntgensjuksköterskor som arbetat i 

31–40 år har den högsta medianen av den upplevda hälsan.  
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Figur 4. Medianen av den sammanslagna upplevelsen av hälsan indelat i kategorier efter antal år som verksam 

röntgensjuksköterska. 

 

 

Samband mellan arbetsmiljö och hälsa 

 
 
Spearmans korrelation visar att det finns ett samband mellan de två variablerna, arbetsmiljö och 

hälsa. En korrelationskoefficient (rho= 0,583) samt p-värde på mindre än 0,001. Det visar att 

det finns ett linjärt samband mellan arbetsmiljö och hälsa. Förklaringsgraden i tabell 1 är 

baserad på r2 som med Spearmans korrelation skrivs ut som rho. Förklaringsgraden tar enligt 

Spearmans rho 33,9% vilket ger ett måttligt samband mellan arbetsmiljö och hälsa. I figur 5 så 

redovisas sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa hos röntgensjuksköterskor i ett 

spridningsdiagram. Spridningsdiagrammet (figur 5) visar 53 punkter trots 60 deltagare i 

studien. Flera av deltagarna kan ha fått samma värde vid summeringen, där av kan en punkt 

representera flera deltagare.    
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Figur 5. Sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa efter Spearmans korrelationskoefficient i ett spridningsdiagram.   
 
 
 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 
Valet utav ämnet för studien togs på förslag från skolan och författarna fastnade direkt för 

ämnet. Till en början var tanken att jämföra hur arbetsmiljön upplevdes mellan två 

åldersgrupper av röntgensjuksköterskor. Konsekvenserna av detta hade blivit ett begränsat 

urval. Efter diskussion mellan handledare och författare ändrades ämnet och syftet till att 

undersöka den upplevda arbetsmiljön och om den har en påverkan på hälsan hos 

röntgensjuksköterskor.  

 

Urvalet var från en början alla röntgensjuksköterskor som var yrkesverksamma inom den valda 

regionen. Röntgensjuksköterskor från mammografiavdelningen har exkluderats då arbetsmiljön 

skiljer sig från en röntgenklinik med andra modaliteter. Faktorer som skiljer sig är arbetstider, 
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patienters hälsotillstånd samt patientgrupper. Det finns inte heller en akutverksamhet på en 

mammografiavdelning som det gör på en röntgenklinik. Om personal från 

mammografiavdelning hade inkluderats skulle studien enligt författarna kunna få ett 

missvisande resultat. Dessutom hade studien fått utgå från att dela upp de deltagande 

röntgensjuksköterskorna utifrån vilken modalitet de arbetar på. Dock arbetar de flesta 

röntgensjuksköterskor på flera olika modaliteter och det hade kunnat ge ett resultat som är 

svårtolkat och icke jämt fördelat.  

 

Den valda metoden för denna studie var en kvantitativ enkätundersökning med en induktiv 

design då författarna ansåg att det skulle behövas empiri för att kunna ta ställningstaganden om 

röntgensjuksköterskors upplevda arbetsmiljö och hälsa. Till skillnad från en studie med 

deduktiv design där författarna istället ska utgå från en teori och tar ställningstaganden genom 

hela processen kopplat till den teorin. En kvantitativ metod valdes eftersom det är en 

strukturerad metod med mätningar för att få fram data som kan tolkas i forskningssyfte. En 

kvantitativ design på studien ansågs mest lämplig för att kunna erhålla många svar inom en 

bestämd tid. Genom en tvärsnittsstudie kunde författarna få en inblick i upplevelsen av 

arbetsmiljön och hälsan vid ett tillfälle. Med en enkätundersökning kunde författarna nå ut till 

många röntgensjuksköterskor på en kort tid och få in data effektivt (Henricsson, 2017). En 

kvalitativ studie hade gett ett djupare resultat men valdes bort då det är mer tidskrävande.  

Tanken var redan från början att genomföra en enkätstudie då författarna ansåg att det var det 

mest effektiva tillvägagångsättet att samla in många enkäter från ett stort urval på få 

utdelningstillfällen.  Detta för att datainsamlingen skulle vara klar så snabbt som möjligt med 

tanke på studiens tidsram och omfattning.  

 

Enkäten skapades utifrån egenkonstruerade påståenden som berör ämnena arbetsmiljö och 

hälsa. Fördelarna med detta var att kunna styra över längden av enkäten och kunna få fram 

precis det som författarna var ute efter samt att även kunna välja skala för enkäten underlättades. 

Riskerna med att själv konstruera frågor är att det inte går att sammanställa och det kan vara 

lätt hänt att frågorna missförstås av deltagarna (Ejlertsson, 2014). Vid planering av enkäten 

studerades äldre kandidatuppsatser vilket gav författarna inspiration till att kunna utforma 

frågor relevanta till ämnena arbetsmiljö och hälsa.  Utifrån dessa frågor valdes 16 lämpliga ut 

och formulerades om till påståenden. Enkätens konstruktion diskuterades med handledare för 

att styrka dess innehåll. Ordinalskala valdes till enkäten av anledningen att respondenterna 

kunde rangordna svaren (Henricsson, 2017). 
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Författarna ville dela ut och samla in alla besvarade enkäter vid utdelningstillfället och därför 

ansågs gruppenkäter var det mest lämpliga valet. Med gruppenkät skulle författarna öka 

chansen att få ett stort antal deltagare på ett kostnadseffektivt sätt (Henricsson, 2017). Enkäter 

som inte besvarades på plats eller vid senare tillfälle skickades tillbaka till författarna med brev.  

 

Författarna fick in hälften av de utlämnade enkäterna vilket var 60 stycken. Anledningen till 

varför respondenterna var hälften av det antalet enkäter delades ut är svårt att veta men det kan 

bero på faktorer som sjukskrivning, föräldraledighet eller semester. 

 

Dataanalysen i studien genomfördes med hjälp av IBM SPSS. Valet av den statistiska 

programvaran gjordes utifrån att författarna hade fått grundläggande kunskaper inom 

programmet.  En presentation av bakgrundsfakta av det insamlade materialet samanställdes i 

tabeller så att läsaren kan få en tydlig överblick av deltagarna. Stapeldiagram för presentationer 

av svarsfördelningen ansågs vara lämpligast för att får en helhetsuppfattning om hur deltagarna 

hade svarat på enkäten. Författarnas mål med valet av stapeldiagram var att få med mycket 

datamaterial på ett kreativt och överskådligt sätt. Där av delades materialet in i två kategorier, 

arbetsmiljö och hälsa.  

 

Att undersöka arbetsmiljön och hälsan bland antalet yrkesverksamma år var av intresse för 

författarna. Jämförelse mellan de två könen var inte aktuellt då deltagarantalet skiljde sig 

markant mellan män och kvinnor. Därför valde författarna att fokusera på antalet år deltagarna 

varit verksamma inom yrket. 
 

Resultatdiskussion 

 
Deltagarna i studien bestod av 81 % kvinnor vilket är en ojämn könsfördelning av 

röntgensjuksköterskorna som deltog i studien. Bortfallet på tre personer (tabell 2) har inte gjort 

någon markant skillnad på den tydliga fördelningen av könen. Enligt Korek, Sobiraj, Weseler, 

Rigotti & Mohr (2014) är det oftast inom vårdyrkena som kvinnor har majoritet i antalet över 

män. Där 213 tillfrågade män som arbetade inom ett kvinnodominerande yrke var det 58,3% av 

dem som arbetade inom vården. Från utsidan kan ett yrke som är kvinnodominerat se ut som 
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ett hot mot en mans maskulinitet. Studiens resultat visar dock att de män som jobbar i sådana 

yrken inte alls upplever samhällets fördomar (Korek, et. al. 2014).  

 

Det framgick en tydlig åldersfördelning av deltagarna i studien. Majoriteten av alla deltagare 

var under 35 år och det är även majoriteten som har arbetat som röntgensjuksköterskor i mindre 

är 10 år.  Det kan vara så då många är nyutbildade inom yrket och bara har varit verksamma i 

några år. Alla åldersgrupper är representerade i den grupp där röntgensjuksköterskorna varit 

verksamma i under 10 år. Anledningen till det enligt författarna kan vara att det är många som 

väljer att utbilda sig i en senare ålder vilket kan tyda på att det är ett attraktivt yrke.  

 

Arbetsmiljö  
 
Inom området arbetsmiljö i studien under påståendet "jag upplever att den psykosociala 

arbetsmiljön är bra " visade den största delen av deltagarna att den psykosociala arbetsmiljön 

varken upplevdes som bra eller dålig. Anledningar till att det upplevs så kan vara att deltagarna 

inte får vara med och påverka sin arbetssituation i den mån som de vill. Enligt Naing, Abdul-

Mumin och Rahman (2017) är det mycket viktigt att få kunna påverka sin arbetssituation för 

att kunna förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Det innefattar att få arbeta inom ett önskat 

och specialiserat område, bra och jämn arbetsfördelning samt att personalen får försäkran om 

ett bra jobb och att de får uppskattning för det utförda arbetet. Finns det möjligheter till 

utveckling och de anställda får mer ansvar kan det leda till att en bättre arbetsmiljö utformas 

(Probst & Griffiths, 2008).  

 
Möjligheten att få påverka sin arbetssituation på arbetsplatsen är en viktig del inom 

arbetsmiljön. Två av påståenden i studien berör om röntgensjuksköterskorna har möjlighet att 

påverka den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. De deltagande röntgensjuksköterskorna 

upplevde att de har en viss möjlighet att påverka både den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön. För att kunna påverka arbetsmiljön så behövs det en bra relation mellan chef och 

personal. Om denna relation är bra leder det till att arbetsmiljön upplevs positiv (Hartug & 

Miller, 2013). Enligt Kieft, De Brouwer, Francke & Delnoij (2014) påverkas personal i vården 

av en pressad arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö vilket leder till att även kvaliteten i vården 

som ges till patienter berörs negativt.  

 

Trivsel på en arbetsplats och samarbete mellan kollegor är en viktig del inom psykosocial 

arbetsmiljö. I studiens resultat framkommer det tydligt att majoriteten av deltagarna upplever 
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att de trivs på arbetsplatsen samt att det finns ett fungerande samarbete mellan kollegorna. Då 

psykosocial arbetsmiljö omfattar helheten av en arbetsplats visar det att det sociala som fås av 

ett arbete är mycket positivt. Därmed är trivsel och samarbete på en arbetsplats ytterst viktiga 

fakorer (Jönsson, 2017).  Om dessa faktorer inte fungerar på en arbetsplats kan det leda till att 

det uppfattas som en högre arbetsbelastning då det inte finns ett fungerande samarbete (Thyr & 

Wallin Schill, 2017). En hög arbetsbelastning kan då leda till stress och utmattning då det har 

en påverkan på den upplevda hälsan.  

Hälsa 
 
Eftersom hälsa är ett begrepp utan en tydlig beskrivning om exakt vad det är så är det en 

individuell definition. WHO:s definition lyder ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1946). De 

är en definition som har accepterats i världen men är ändå ingen exakt definition. Enligt Rattan 

(2013) är WHO:s definition av begreppet hälsa otillräcklig och har inte en tydlig förklaring på 

vad som menas med en god hälsa.   

 

Författarnas definition på vad en god hälsa innebär är något som man inte har ont av, varken 

psykiskt och fysiskt. Det är ett samband mellan fysiskt och psykiskt välmående. Att separera 

dessa och definiera dem var för sig skulle inte tolka hälsa på ett rättvist sätt. Exempelvis kan en 

individ som är väldigt sjuk men samtidigt må bra psykiskt tolka sin hälsa som god. Hälsa är 

inte kopplat till sjukdom, där av behöver en sjuk individ inte uppleva sin hälsa som dålig. En 

person som är fri från sjukdom behöver inte nödvändigtvis tycka att sin egen hälsa är bra 

(Wiklund, 2003; Hafen, 2006).  

 

I enkäten förekommer påståenden som ”Jag upplever att min fysiska hälsa är god” samt ”jag 

upplever att min psykiska hälsa är god”. Tydningen av begreppet hälsa är individuellt och 

påståendena hade inga tydliga exempel på vad psykisk respektive fysisk hälsa är. Därför kan 

detta ha tolkats olika av deltagarna. Majoriteten av deltagarna i studien upplevde överlag den 

psykiska och fysiska hälsan som god. Svarsfördelningen visade att den psykiska hälsan 

upplevdes något bättre.  

 

Av de röntgensjuksköterskor som deltog i denna studie var det 28,8 % som upplevde att de 

delvis var psykiskt utmattade efter ett arbetspass. Var tredje deltagare upplevde sig delvis 

fysiskt utmattad efter ett arbetspass slut. Det syns ingen stor skillnad mellan den fysiska och 
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psykiska utmattningen. Författarna antar att det kan finnas en koppling mellan dessa. De som 

upplever en psykisk påfrestning även upplever en fysisk belastning då de påverkar varandra.  

Välmående hos personal inom vårdyrken beror på hur bra miljön på arbetsplatsen är. Enligt 

Portoghese, Galletta, Coppola, Finco & Campagna (2014) är bra arbetsmiljö en viktig faktor 

för att förhindra utbrändhet. Studien med 352 deltagare med yrken inom vården visar att det 

finns ett förhållande mellan arbetsbelastning och utmattning. Sambandet mellan utmattning och 

arbetsbelastning var som starkast när deltagarna inte hade möjlighet att påverka sin 

arbetssituation (Portoghese et al. 2014).  

 

Resultatet av denna studie visar att 38,3 % av de deltagande röntgensjuksköterskorna instämde 

delvis på påståendet ”Jag upplever att jag är stressad när jag är på min arbetsplats” vilket 

innebär att ungefär 4 av 10 känner sig ganska stressade på arbetsplatsen. Då arbetet vid 

röntgenkliniker ofta innebär akutverksamhet och hög arbetsbelastning förmodade författarna 

att antalet som känner sig stressade på arbetsplatsen skulle vara fler. Studiens resultat stämmer 

överens med en studie av Rushton et al. (2015) där författarna redovisade att 40 % av 

sjukvårdspersonal inom specialistvård var uttröttade och upplevde stress på sin arbetsplats.   

 

Sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa 
 

Resultatet i studien visar att det finns ett samband mellan den upplevda arbetsmiljön och hälsan 

hos röntgensjuksköterskor. En positiv upplevelse av arbetsmiljön gav även en positiv 

upplevelse av hälsan. Det finns flera faktorer som kan påverka att en koppling mellan 

arbetsmiljön och hälsa finns. Om en individ mår bra och har en positiv inställning kan detta 

spridas till omgivningen och även hur individen upplever miljön på sin arbetsplats. Ett 

fungerande samarbete och en bra sammanhållning mellan arbetskollegor visar sig ha en positiv 

effekt av hur arbetsmiljön upplevs (Jönsson, 2012).  

 

Motsatt till det framtagna resultatet i studien att sambandet mellan en bra arbetsmiljö och en 

bra upplevd hälsa är positiv kan det finnas negativa aspekter. En dålig hälsa som präglas av 

stress och utmattning som är ett resultat av en dålig arbetsmiljö med tung arbetsbelastning och 

ett högt tempo. Den dåliga arbetsmiljön som bildas kan ge till följd att bemötandet av patienter 

påverkas åt det negativa hållet. Som röntgensjuksköterska är bemötandet med patienten en 

viktig del i yrkesrollen. Enligt den yrkesetiska koden ska röntgensjuksköterskan ansvara för en 

god omvårdad och en hög patientsäkerhet i vårdmötet (SFR, 2012). Detta ansvar medföljer 
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röntgensjuksköterskan och kan bli bristfälligt om hälsan är dålig som följd av att arbetsmiljön 

inte är bra. Personal som är nöjda och trivs på sin arbetsplats förmedlar även det till patienter 

som i sin tur får en positiv vårdupplevelse (Copanitsanou et al. 2017).  

 

Arbetsmiljön och hälsan upplevdes vara bättre hos de röntgensjuksköterskor som hade varit 

verksamma i över 31 år. De som har arbetat i över 31 år är med stor sannolikhet 50 år och äldre. 

Upplevelsen av hälsan skiljer sig mellan yngre och äldre. De äldre upplever ofta att hälsan är 

bättre till skillnad från hur hälsan upplevs av de yngre (Song & Kong, 2015). Författarna anser 

att denna grupp av röntgensjuksköterskor har en stor erfarenhet inom yrket, har uppnått en 

stabilitet i livet och därmed trivs i sin yrkesroll. När en person är bekväm i sin yrkesroll har den 

en större möjlighet att påverka sin arbetssituation. Enligt Andrew, Stewart, Morgan & D’arcy 

(2012) ökar arbetstillfredsställelsen med åldern och arbetslivserfarenheten hos personal inom 

vården.  

Kliniska implikationer  

Resultatet i studien pekar på att det område som röntgensjuksköterskorna var minst nöjda med 

var möjligheten att få påverka sin arbetssituation. För arbetsgivare är detta angeläget att belysa 

för att minska eventuella arbetsrelaterade sjukdomar. Då hälsa och arbetsmiljö visar sig ha ett 

samband kan studien ligga till grund för framtida förbättringsarbeten berörande arbetsmiljön på 

röntgenkliniker. 

Framtida forskning 

Författarna anser att det finns möjlighet att ytterligare fördjupa kunskaperna kring detta område. 

Exempel på vidare forskning inom det berörda ämnet skulle kunna belysa hur hälsan påverkas 

av arbetsmiljön. Därmed skulle det klarlägga orsaksfaktorerna och bredda förståelsen för 

sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa.  
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Slutsats 

Av resultatet framgick det att röntgensjuksköterskorna överlag upplevde sin arbetsmiljö och 

hälsa som bra. Delarna där röntgensjuksköterskorna var mest nöjda med var trivseln och det 

fungerande samarbetet mellan kollegorna på avdelningen. De område som deltagarna var minst 

nöjda med var möjligheten att få påverka sin arbetsmiljö.  

Resultatet tyder på att röntgensjuksköterskors upplevda arbetsmiljö har en påverkan på hälsan. 

Studiens resultat pekar på att det finns en positiv korrelation mellan arbetsmiljö och hälsa och 

därmed finns ett samband. 

En bra upplevd arbetsmiljö som ger en positiv påverkan på hälsan har flera positiva följder. 

Med detta får patienten en positiv och trygg uppfattning av vården. För röntgensjuksköterskor 

innebär det en mer tilltalande och attraktiv arbetsplats. Studien lyfter de delar i yrket som anses 

vara positiva hos röntgensjuksköterskor. Likaså visar resultatet de delar som upplevs mindre 

bra. Detta är av vikt att veta för både arbetsgivare samt anställda för att det ska kunna resultera 

i en möjlighet till förbättring av arbetsmiljön på arbetsplatsen.  

 

Omnämnanden 

Vi vill tacka de sjukhusen som valt att medverka och gjorde det möjligt för oss att genomföra 

denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till de röntgensjuksköterskor som valde att delta i 

studien. Ett tack går även ut till vår handledare Britt-Marie Ahlander.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
 

Enkätundersökning 
 Arbetsmiljö Röntgensjuksköterskor 

 
Ringa in den siffra som överensstämmer bäst för dig själv. 1 motsvarar ”instämmer inte” och 
siffran 5 motsvarar ”instämmer helt”.  
  
Ålder 
 

<24      25–30      31–35       36–40       41–45      46–50      51–55      56–60      61< 
  
Kön 
  
Kvinna          Man  
                       
 
Hur länge har du arbetat som röntgensjuksköterska?  ______ år  
  
 
Vilket sjukhus i regionen arbetar du på? 
  
Länssjukhuset Ryhov                          Höglandsjukhuset                               Värnamo Sjukhus 
 
Arbetsmiljö 

 
Jag trivs på min arbetsplats 
  
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 

  
Jag upplever att det finns ett fungerande samarbete mellan röntgensjuksköterskorna på 
arbetsplatsen 
 
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
  
  
Jag kan vara med och påverka min arbetssituation 
  
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
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Jag anser att min arbetsbelastning är rimlig 
  
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
  
  
 
Jag upplever att den fysiska arbetsmiljön är anpassad efter mitt arbete  
  
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
  
 
Jag är nöjd med den fysiska arbetsmiljön på min arbetsplats 
  
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
 
 
 
Jag får vara med och påverka den fysiska arbetsmiljön på min arbetsplats. 
  
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
  
 
Jag upplever att den psykosociala arbetsmiljön är bra 
(t.ex. sammanhållning, ledarskap, organisation, trivsel) 
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
 
 
 
Jag får vara med och påverka den psykosociala arbetsmiljön på min arbetsplats 
(t.ex. sammanhållning, ledarskap, organisation, trivsel) 
 
 Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
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Hälsa 
 
Jag upplever att min fysiska hälsa är god 
 
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
 
Jag upplever att min psykiska hälsa är god 
 
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
 
  
Jag känner mig ofta psykiskt utmattad efter ett arbetspass slut 
  
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
 
Jag känner mig ofta fysiskt utmattad efter ett arbetspass slut 
  
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
  
 
  
Jag upplever att jag är stressad när jag är på min arbetsplats 
  
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
 
  
Jag upplever att arbetsmiljön påverkar min hälsa positivt 
  
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5 
 
Jag upplever att arbetsmiljön påverkar min hälsa negativt 
  
Instämmer inte                                                               instämmer helt  
 
1                    2                    3                    4                    5
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Bilaga 2 

 
 
Till Dig som är legitimerad röntgensjuksköterska 
  
   
Vi är två studenter som läser vår sista termin på röntgensjuksköterskeprogrammet på Jönköping 
University. Vi skriver nu vårt examensarbete där syftet är att jämföra hur arbetsmiljön hos 
röntgensjuksköterskor upplevs och om den har en påverkan på hälsan.  
 
Nedan följer frågor där du ska ringa in den siffra som passar dig bäst. Dyker det upp en fråga 
som du inte kan eller vill besvara kan du hoppa över den och fortsätta på nästa.  
 
Informerat samtycke  
 
Vi försäkrar om att ditt deltagande förblir anonymt. Dina svar kommer endast att användas i 
statistiska sammanställningar och enskilda personer kommer inte att kunna identifieras. 
Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande inom 
röntgensjuksköterskeprogrammet samt i form av ett examensarbete.  
  
Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta när du vill utan att en förklaring 
behöver delges. Genom att deltaga ger du ditt samtycke över din medverkan.  
  
  
  
Har du frågor kring studien är du välkommen att höra av dig till oss.  
  
 
Tack för din medverkan! 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
Kajsa Svensson                                                             Sarah Zaya 
Svka1510@student.ju.se                                               Zasa1596@student.ju.se  
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