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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sedan i början av 2020 har världen drabbats av covid-19-pandemin som har en 

negativ påverkan på anställdas välbefinnande. Enligt flertal studier har pandemin resulterat i 

negativa bieffekter såsom stress, depression och utbrändhet.  

Syfte: Studiens syfte var att undersöka röntgensjuksköterskors upplevelser av stress under 

covid-19-pandemin samt hur pandemin påverkar deras arbete och hälsa.  

Metod: Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie med semi-strukturerade 

intervjufrågor, som 11 röntgensjuksköterskor tog del av. Metoden för dataanalys var en 

kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt förhållningssätt.  

Resultat: Majoriteten av deltagarna har upplevt en hög arbetsrelaterad stress under deras 

arbete som var varierande bland enheterna. De faktorer som mest har gett upphov till stressen 

var arbetsbelastningen, kunskapsbristen, arbetskraven samt rädslan att smittas och smitta 

vidare. Dessutom har stressen drabbat deltagarna både psykiskt och fysiskt på olika sätt, men 

somliga deltagare kunde hantera stressen. Det förekom även mer eller mindre påverkan på 

röntgenavdelningen rörande arbetsbelastning, omvårdnad och stämning, där 

arbetsbelastningen hade påverkats som mest.  

Slutsats: Arbetsrelaterad stress upplevs av majoriteten av röntgensjuksköterskorna i studien. 

Faktorerna som leder till denna stress varierade mycket mellan individer. Samtliga deltagare 

påstod att stressen har ökat sedan covid-19-pandemins start, och att utökad arbetsbelastning 

är en faktor till det.   
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ABSTRACT 

Background: Since the beginning of 2020, the world has contracted the covid-19 pandemic, 

which has a negative impact on employee well-being. According to several studies, the 

pandemic has resulted in negative side effects such as stress, depression and burnout.  

Aim: The aim of the study was to investigate X-ray nurses' experiences of stress during the 

covid-19 pandemic and how the pandemic affects their work and health.  

Method: The study was conducted as a qualitative interview study with semi-structured 

interview questions, which 11 X-ray nurses took part in. The method for data analysis was a 

qualitative content analysis with an inductive approach.  

Results: Most of the participants experienced a high level of work-related stress during their 

work, which varied among the units. The factors that have most given rise to stress were the 

workload, the lack of knowledge, the work demands and the fear of becoming infected and 

passing on the disease. In addition, the stress has affected the participants both mentally and 

physically in different ways, but some participants were able to handle the stress. There was 

also more or less influence on the X-ray department regarding workload, care implementation 

and atmosphere, where the workload had been affected the most.  

Conclusion: Work-related stress is experienced by most X-ray nurses. The factors that lead 

to this stress varied greatly between individuals. All participants claimed that stress has 

increased since the start of the covid-19 pandemic, and that increased workload is a factor in 

this. 
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BAKGRUND 

Röntgensjuksköterskans profession 

Röntgensjuksköterskan arbetar idag med skiftande arbetsuppgifter och med människan i alla 

livets olika stadier; från ofödda barn till äldre samt i samband med rättsmedicinska 

undersökningar. Röntgensjuksköterskor skall ha kompetens inom teori och praktik, forskning, 

utveckling och utbildning samt ledarskap. De skall arbeta med personcentrerad vård, 

kommunicera med och vägleda vårdtagaren genom undersökningarna, identifiera behov av 

omvårdnad hos patienten och även handla utefter vad situationen kräver. Därtill skall 

röntgensjuksköterskor även ha förmågan att framställa bilder som är korrekta utifrån aktuella 

kriterier och bedöma bildens kvalitet samt tillämpa strålskydd till alla närvarande vid 

undersökningslabbet. De skall även avgöra vilken undersökning som är lämplig för aktuell 

remiss, följa riktlinjer och rutiner, förebygga smitta och smittspridning samt behandla 

känsliga uppgifter korrekt. De nyss nämnda kompetenskraven är endast en del av de kraven 

som en legitimerad röntgensjuksköterska skall besitta (Örnberg & Andersson, 2012). 

I Sverige är röntgensjuksköterskans viktigaste uppgift att vara ansvarig för hela 

undersökningen, både bildtagningen och vård av patienten. Röntgensjuksköterskan arbetar då 

med dels omvårdnad, dels med tekniken som kommer med styrandet av röntgenutrustning. 

Röntgensjuksköterskan kan även ge patienten läkemedel efter ordination av läkare, och skall 

minimera stråldosen till patienten med hjälp av kunskap och efter konsultation med läkare 

(Andersson, Fridlund, Elgán & Axelsson, 2008). Därtill uppgör röntgensjuksköterskor en 

central del av frontlinjen när det kommer till omhändertagande och omvårdnad av covid-19-

patienter, dessutom har lungbildtagning blivit en stor del av deras arbete under pandemin. 

(Akudjedu, Botwe, Wuni & Mishio, 2020). 

 

Arbetsrelaterad stress och -ohälsa 

Stress kan beskrivas som svårighet och som varje händelse som belastar eller överskrider 

individens hanteringsförmåga, exempelvis när det gäller arbetskrav eller restriktioner, och 

kan vara både psykisk och fysisk. Därmed kan stress kategoriseras i två olika stresstyper, den 

negativa stress som kan leda till bl.a. ångest och försämrad arbetsprestanda och den positiva 

stress som kan resultera i förbättring av arbetsförmåga. Stresspåverkan på människor kan 

skilja sig från individ till individ och kan också uppvisa effekter på hela organisationen 
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(Birhanu, Gebrekidan, Tesefa & Tareke, 2018). Stress är kroppens reaktion på krav, något 

som är vanligt tills kroppen utsätts för långsiktig stress utan vila, exempelvis arbetsrelaterad 

stress. Då kan stressen ge upphov till kroppskada (Rutter & Lovegrove, 2008). 

Stress och främst arbetsrelaterad stress kan medföra trötthet, depression och påfrestning för 

alla yrkesverksamma. Arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande bland alla 

arbetstjänster men framför allt inom vården och kan försämra den psykiska och fysiska 

hälsan (Birhanu et al., 2018). Kontakten med patienter och anhöriga, mortalitet samt 

konflikter med arbetsledare medför markant stress bland sjuksköterskor i allmänhet. När 

sjuksköterskor blir utsatta för dessa stressfaktorer kan detta ha negativa effekter på 

omvårdnadens praxis och försämra vårdkvaliteten. Med andra ord kan sjuksköterskor tappa 

medkänslan för patienter, något som kan påverka vården (Sarafis et al., 2016).  

Denna stress är skadlig för den professionella effektiviteten, det vill säga att den försvagar 

uppmärksamheten, koncentrationen och även kapaciteten att bidra med en god och 

professionell patientkontakt, men även kapaciteten att fatta beslut. Stressen kan även leda till 

ökad utbrändhet, känslomässig överansträngning samt medföra känslor av låg prestation. 

Ytterligare kan arbetsrelaterad stress ha en signifikant effekt på förekomsten av hälsoproblem 

som i sin tur kan resultera i arbetsplatsomsättning och/eller arbetsuppsägning (Birhanu et al., 

2018). Detta uppges även av det amerikanska stressinstitutet som konstaterar att 80% av 

arbetsolyckor och 40% av arbetsplatsomsättningen är till följd av stress (Sarafis et al., 2016). 

Ett flertal studier framhäver den arbetsrelaterade stressen, dess effekter på anställdas hälsa 

samt dess orsaker som är mest förknippade till arbetsplatsen och -miljön. Arbetsmiljön inom 

vården kan vara en signifikant faktor till arbetsrelaterad stress som vårdpersonal utsätts för 

(Birhanu et al., 2018). Vårdprofessionen är identifierad som en stressande profession där 

vårdpersonal är utsatta för risk att utveckla arbetsrelaterad stressymptom. Stressiga 

arbetsförhållanden har visat sig ha en negativ inverkan på anställdas välbefinnande och 

medföra negativitet vad det gäller positiva förändringar i livsstils- och hälsobeteenden 

(Ashong, Rogers, Botwe, Anim-Sampong, 2015).  

I Storbritannien (2008) utfördes en studie med 1600 deltagare, där frågeformulär 

distribuerades. Studiesyftet var att få kunskap om nivån av arbetsrelaterad stress hos 

röntgensjuksköterskor, samt att granska dess orsaker. Studieresultatet indikerade höga nivåer 

av arbetsrelaterad stress som deltagarna upplevde. Dessutom kom denna studie fram till att 

stressen i arbetet i hög grad är kopplad till missnöjdhet med arbetet samt lusten att byta 
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arbete. Studien fann även att de två ledande indikatorerna till stress innefattar osäkerhet i 

arbetet samt svårigheter att balansera kraven på arbetet och kraven i hemmet (Rutter & 

Lovegrove, 2008). 

I en studie som genomfördes 2008 fick 2144 sjuksköterskor från 19 sjukhus i ett flertal länder 

svara på ett frågeformulär för att identifiera upplevelser av yrkesrelaterad stress.  

Studieresultatet konstaterade att kvantitativ belastning och personalbrist var båda bland de tio 

vanligaste orsakerna i samtliga länder. Ytterligare vanliga faktorer innefattar dålig 

kommunikation från ledning/ledningens stil och beteende, låg lön samt vissa former av 

arbetet/arbetsuppgifter (Glazer & Gyurak, 2008). 

I Ghana 2015, genomfördes en studie som ämnade att granska konsekvenser som 

arbetsrelaterad stress medför samt röntgensjuksköterskors stresshantering. Deltagarna som 

svarade på frågeformuläret var 122 röntgensjuksköterskor varav 64% var män. Författarna 

kom fram till att röntgensjuksköterskor upplever stress av hög nivå som indikerades när 

majoriteten av deltagarna uppvisade stresskänslor. Ytterligare framstod i studien att den 

upplevda arbetsrelaterade stressen ledde till sjukfrånvaro, depression, oro och missnöjdhet 

med arbetet. Vidare poängteras även i studien att arbetsrelaterad stress medför effekter på 

deltagarnas beteende, på deras arbetslivskvalitet och arbetsprestanda (Ashong et al., 2015). 

 

Vårdaspekten 

Stress är en av de främsta orsakerna till psykiska och fysiska hälsoproblem i vårt samhälle 

och dess negativa hälsoeffekter är numera välkända. Inom vården är arbetsrelaterade 

stressfaktorer inget nytt och röntgensjuksköterskor är de som mest uthärdar hälsobrister från 

stress inom vården. Utöver bieffekterna av mental stress, medför arbetsrelaterad stress ett 

immunbristtillstånd men även andra allvarliga fysiska bieffekter, exempelvis ryggsmärta och 

muskuloskeletala sjukdomar. Många bieffekter kan gå obemärkt förbi eftersom de anses en 

del av röntgensjuksköterskekarriären, men å andra sidan kan dessa resultera i kostnadsökning 

för arbetsgivaren, särskilt vid muskuloskeletala sjukdomar som har en hög incidensnivå. Att 

överväga tillämpning av hälsoprogram för hantering av stressrelaterade sjukdomar kan hejda 

vårdinstitutionerna från onödiga utgifter (Ballinger et al., 2008). 
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Samhällsaspekten 

Covid-19-pandemin har påverkat samhället och hela världen. Den industriella produktionen 

fungerar globalt som en kedja. Kina är världens största producent i många olika kategorier, 

och är även ett av länderna i världen som drabbats hårdast av pandemin. Detta ledde till att 

även produktionen har drabbats och påverkat ekonomin och resterande del av kedjan. 

Dessutom har turismen minskat kraftigt globalt, och det har ibland varit brist på material och 

utrustning till sjukvården och priserna på detta har stigit som konsekvens. Även den sociala 

aspekten har påverkats mycket då bl.a. sociala evenemang ställs in (Ali & Alharbi, 2020). 

 

Covid-19-pandemin 

Covid-19-pandemin är en smittsam infektionssjukdom med långvarig inkubationsperiod som 

sprids snabbt och brett och orsakas av ett virus (coronavirus 2), som angriper kroppens 

respiratoriska system. Utöver de numera välkända sjukliga pandemins effekter på den fysiska 

hälsan, har pandemin även gett upphov till en enorm psykologisk stress över hela världen 

p.g.a. sjukligheten och dödligheten den medför. Enligt Nowicki et al. (2020) kan denna 

pandemi ha påverkan även på sömnen och resultera i depression (Yang, Kwak & Chang, 

2021; Nowicki et al., 2020). Enligt Yang et al. (2020) utgör vårdpersonal en stor del av 

covid-19-smittade patienter, något som tyder på att det finns en hög risk för smitta bland 

vårdpersonal. Dessutom antar författarna att pandemin kan väcka känslor av rädsla och 

ångest bland vårdpersonal (Yang et al., 2021). 

Covid-19-pandemin har fört med sig en förändring av arbetsmönster och yrkesutövning för 

all vårdpersonal, i synnerhet röntgensjuksköterskor, något som uppvisades vara en faktor till 

arbetsrelaterad stress. En studie utförd i Ghana 2020 syftade att bedöma perspektivet av 

röntgensjuksköterskor på covid-19-pandemins påverkan på deras välbefinnande och praxis. I 

denna studie svarade 234 deltagare på frågeformuläret, därav ungefär 75% angav upplevelser 

av höga nivåer av arbetsrelaterad stress efter pandemins utbrott. Ungefär 73% tyckte att det 

finns en begränsad tillgång till psykosocialt stöd. Däremot rapporterade endast ett fåtal 

deltagare en stegrad arbetsbelastning p.g.a. covid-19, medan hälften rapporterade en minskad 

allmän arbetsbelastning. Detta tycks bero på riktlinjer som infördes p.g.a. pandemin där 

brådskande undersökningar prioriteras (Akudjedu, Botwe et al., 2020). 
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Därutöver fastställde 57,4% av deltagarna att de upplevde att den arbetsrelaterade stressen 

under pandemin negativt påverkat deras välbefinnande men även deras familj och vänner. 

Därtill framträdde i studien att brist på skyddsutrustning utgör en betydande del av den 

upplevda stressen men även en del av orolighet och reducerad motivation bland deltagarna, 

eftersom de upplevde att de är utsatta för hög infektionsrisk. Vidare belyste studien på 

nödvändigheten av tillhandahållandet av lämplig skyddsutrustning, men också av någon form 

av personalvägledning och -stöd, speciellt för röntgensjuksköterskor, i förhållande till 

pandemier. Detta med syfte att kunna främja en säker vårdimplementering, hantera och lindra 

den upplevda arbetsrelaterade stressen samt kunna ytterligare upprätthålla harmoni för att ta 

vara på personalens mentala hälsa och välbefinnande (Akudjedu, Botwe et al., 2020). 

Covid-19-pandemin har globalt inducerat effekter av hög nivå på arbetsbelastningen. Enligt 

studien ”The radiology workforce’s response to the covid-19 pandemic in the Middle East, 

North Africa and India“ (2020), har arbetsbelastningen både ökat och minskat under 

pandemin. Författarna anser att detta beror på de olika riktlinjerna som varje sjukhus följer. 

Det vill säga att mindre sjukhus prioriterar undersökningar med misstänkta-/covid-19-

patienter i större utsträckning än de stora sjukhusen. Däremot framgick det att den upplevda 

ökningen av arbetsbelastningen härrör från konventionell röntgen- och 

datortomografiavdelningen (DT-avdelningen). Detta eftersom dessa två modaliteter är de 

viktigaste metoderna för de initiala men även uppföljande undersökningar av patienter med 

misstänkt-/covid-19 (Elshami et al., 2020). Därmed, enligt Ballinger et al. (2008) är 

personalbrist en stor bidragsgivare till arbetsbelastning som i sin tur leder till en ökad 

personalutbrändhet. Vid personalbrist tvingas personalen arbeta hårdare, något som kan leda 

till sämre patientbemötande och kan resultera i emotionell disharmoni (Ballinger et al., 2008). 

En annan studie gjord i Storbritannien 2020, syftade till att granska hur radiografipraxis 

påverkas av pandemin. Personerna i fråga som besvarade frågeformuläret var 522 

röntgenanställda från hela Storbritannien varav 78,9% diagnostiska- och 21,1% terapeutiska 

röntgensjuksköterskor. Studiens resultat indikerade två viktiga stressfaktorer, brist på 

skyddsutrustning samt fruktan för infektion, där den senare var betydligt högre hos de 

terapeutiska röntgensjuksköterskorna. Därutöver framträdde i denna studie att antalet 

lungröntgen och DT-undersökningar har ökat som ett resultat av covid-19, medan den totala 

mängden undersökningar minskat p.g.a. rutiner och urval (Akudjedu, Lawal et al., 2020).  
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Dessutom framgick det i studien att en ökad användning av skyddsutrustning samt 

materialdesinficering är faktorer till en ökad patientundersökningstid. Av studiens deltagare 

hade 12,5% flyttats till DT eller konventionell röntgen för att hjälpa till, då deras ursprungliga 

avdelningar även minskat antalet undersökningar eller stängt helt. En del personal var även 

temporärt inhyrd för att hjälpa till. Studien fann även att endast 62,5% av personalen kände 

att de har tillräckligt med kunskap om smittspridning för att undersöka misstänkta eller 

bekräftade patienter. Endast 50% av deltagarna tyckte att det fanns tillräckligt med 

skyddsutrustning. Ungefär 63% rapporterade att de har känt en mängd arbetsrelaterad stress 

under pandemin (Akudjedu, Lawal et al., 2020). Samtidigt anser Fernandez et al. (2020) att 

arbetsrelaterad stress, osäkerhet i arbetsmiljön och även skyddsutrustningsbrist har en 

påverkan på sjuksköterskors hälsa i höga grad, speciellt under pandemi. Därpå anser Huang 

et al. (2020) att brist på skyddsutrustning utgör en betydande faktor till ökade ångestnivåer. 

 

Problemformulering 

Röntgensjuksköterskor har en väldigt central del i vården och därför är det angeläget att 

röntgensjuksköterskor mår bra och trivs med arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Sedan i början 

av 2020 har världen drabbats av covid-19-pandemin, en infektionssjukdom som medförs av 

ett virus. Denna pandemi har ökat arbetsbelastningen hos en stor andel av vårdpersonalen, 

vilket även gäller för röntgensjuksköterskor. Fler åtgärder behöver tas och undersökningar 

kan ta längre tid, något som medför påfrestning hos personalen som i sin tur kan leda till bl.a. 

stress och sämre patientomhändertagande. Därför utfördes denna studie i form av intervjuer 

för att undersöka röntgensjuksköterskornas olika upplevelser av stress. Detta med syfte att 

undersöka hur den pågående covid-19-pandemin påverkat stressnivån och därmed skapa 

större uppfattning av de olika upplevelser och stresspåverkan på röntgensjuksköterskornas 

arbete och hälsa. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka röntgensjuksköterskors upplevelser av stress under den 

pågående covid-19-pandemin samt hur pandemin påverkar deras arbete och hälsa.  
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METOD 

Design  

För att åstadkomma att studien framställer röntgensjuksköterskornas upplevelser gällande 

stress under pandemin på bästa möjliga sätt, har studien genomförts i form av en kvalitativ 

intervjustudie med semi-strukturerade intervjufrågor (Danielson, 2017). 

 

Urval 

Med hänsyn tagen till att upplevelser skulle framläggas i studien, var deltagarna som valts ut 

11 erfarna röntgensjuksköterskor, i varierande åldrar, som arbetar vid olika enheter på 

röntgenavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Att deltagarna arbetade vid olika 

enheter var betydande för studien för att kunna framställa upplevelser från olika enheter. 

Deltagarnas ålder var mellan 31 och 62 år samt deras arbetserfarenhet sträckte sig mellan 

ungefär fyra och 34 års erfarenhet. Därmed hade deltagarna arbetat innan och under 

pandemins utbrott, något som bistod att besvara studiens syfte och uppnå ett tillförlitligt 

studieresultat. Till följd av detta exkluderades de nyutexaminerade. Deltagarna som har valts 

ut, uppfyllde nedanstående inklusions- samt exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier: 

 Röntgensjuksköterskor inom konventionell röntgen, datortomografi, intervention och 

magnetisk resonanstomografi (MR) 

 Arbetat minst två år 

 

Exklusionskriterier: 

 Röntgensjuksköterskor som inte arbetade inom konventionell röntgen, 

datortomografi, intervention och MR 

 Arbetat mindre än två år 

 

Bortfall 

Initialt har informationsbrevet och samtycksblanketten tilldelats till 15 röntgensjuksköterskor 

varav en notifierade författarna att denne inte kan delta i studien p.g.a. stora 
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koncentrationssvårigheter som medfördes av utbrändhet. Dessutom hade tre 

röntgensjuksköterskor inte hört av sig till författarna trots att en av dem redan hade skrivit 

under samtyckesblanketten. 

 

Kontext 

Av totalt 11 intervjuer utfördes sju intervjuer med videokonferens via zoom. En intervju 

utfördes via telefonkonferens och tre intervjuer via direktkonferens. Detta eftersom 

deltagarna inte hade möjligheten att ägna tid åt videokonferens. Samtliga intervjuer 

genomfördes i en lugn miljö där både deltagarna och författarna tydligt kunde höra varandra. 

Dock förekom det lite störningsmoment till följd av dålig nätverksuppkoppling från 

deltagarnas sida vid videokonferens.  

 

Datainsamlingsmetod  

Data samlades i form av intervjuer som bestod av fem semi-strukturerade frågor (Bilaga 3) 

som var ämnade att ställas för att uppnå studiesyftet. Dessa semi-strukturerade frågor 

konstruerades på ett sätt som skulle underlätta för författarna att skaffa omfattande svar och 

samtidigt att kunna undvika avbrytandet av deltagarna. Under intervjuerna förekom det även 

varierande följdfrågor (Bilaga 3) som var kopplade med respektive deltagare beroende på 

deras svar. Detta med ändamål att anskaffa ytterligare utförliga och detaljrika förklaringar vid 

kortfattade svar. 

 

Tillvägagångssätt  

Initialt skickades en ansökan om tillstånd för genomförandet av uppsatsarbetet till 

verksamhetschefen vid aktuell avdelning. När tillståndet beviljades tillfrågades 15 

röntgensjuksköterskor som arbetar vid olika enheter vid röntgenavdelningen. Av de 

informerades 13 röntgensjuksköterskor på plats under arbetstiden, medan två 

röntgensjuksköterskor informerades via mejl. Totalt tog 11 röntgensjuksköterskor del av 

studien. Distribueringen av informationsbrevet (Bilaga 1) och samtyckeblanketten (Bilaga 2) 

skedde av studieansvariga på deltagarnas arbetsplats där deltagarna även fick muntlig 

information om studien. Efter att deltagarna överlämnade samtyckeblanketterna kontaktades 
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de snarast av studiens ansvariga för tidsbokningen av intervjuerna. Tidsbokningen har skett 

enligt deltagarnas möjlighet och önskemål.  

Majoriteten av intervjuerna ägde rum via zoom på grund av covid-19 för att minska 

smittspridningen. En intervju genomfördes via telefonkonferens och tre intervjuer via 

direktkonferens, p.g.a. tidsbrist och begränsad möjlighet till tekniskutrustning. Inför 

intervjuerna säkerställdes det en lugn miljö, både från intervjuarnas och deltagarens sida, för 

att undvika förekommandet av störande moment som kunde påverka intervjuprocessen. De 

flesta intervjuerna varade ungefär mellan 20 och 45 minuter, medan tre av dem varade 

ungefär mellan 12 och 18 minuter. Trots det var svaren tillräckliga för att det rådde mättnad 

för författarna. Varje intervju spelades in som underlag för vidare bearbetning och analys. 

Inspelningen av intervjuerna har skett med hjälp av det inbyggda verktyget i zoom samt den 

inbyggda mikrofonen i båda studieansvarigas telefoner. Dessa inspelningsutrustningar 

prövades inför varenda intervju för att undvika bortfall av data. Dessa inspelningar såväl som 

alla personliga uppgifter förvarades och bearbetades konfidentiellt och därmed förvarades 

enligt etiska riktlinjer. Det vill säga att obehöriga inte fick åtkomst till insamlade data. Ingen 

intervjukomplettering förekom för förtydligande av något svar. Dessutom var 

intervjufrågorna (Bilaga 3) som ställdes ämnade att besvara studiesyftet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan studien och datainsamlingen påbörjades godkändes studien av verksamhetschefen. 

Deltagarna lämnade ett informerat samtycke och fick även information om att det är helt 

frivilligt att delta och likaledes att avbryta deltagandet när de vill utan att ange någon 

anledning. Intervjuerna spelades in, men den insamlade data såväl som alla personliga 

uppgifter bearbetades konfidentiellt samt förvarades enligt etiska riktlinjer. 

Forskningspersonerna fick all relevant information enligt etikprövningslagen §13-§19 för att 

kunna göra ett grundat beslut. Studiens vetenskapliga värde ansågs överväga dess eventuella 

risker mot forskningspersonernas hälsa och säkerhet (Etikprövningsmyndigheten, i.d.). 

 

Bearbetning och analys 

Metoden som vidtogs för dataanalys var en kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt 

förhållningssätt. Inledningsvis avlyssnades intervjuerna noga och transkriberades ordagrant 
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av båda författarna efter respektive intervju. I transkriberingen inkluderades även deltagarnas 

inträffande skratt, funderingsmoment och uppehåll. Efter genomförd transkribering 

avlyssnades intervjuerna ytterligare ett antal gånger för att minimera risken för fel citering 

inför fortsatt bearbetning och analys. Intervjufrågorna markerades med färg för att tydligare 

skilja dem från den övriga intervjutexten. Alla intervjutexter har betecknats med bokstäver 

som representerar deltagarnas antal (A-K). Detta med syfte att vidmakthålla deltagarnas 

anonymitet. Varenda analysenhet lästes ett antal gånger innan de väsentliga delarna 

färgmarkerades i syfte att kondensera texten. Meningsenheterna valdes därefter ut och 

kondenserades för att avgränsa det mest relevanta i innehållet. Dessutom har de kondenserade 

meningsenheterna sammanfattats i enstaka beskrivande ord, så kallade koder. Koder med 

gemensamt innehåll har grupperats ihop och utgjort en underkategori som sedan placerats 

under en adekvat kategori och skapat en tabell. (Danielson, 2017; Henricson & Billhult, 

2017).  

 

RESULTAT 

Studiesyftet var att undersöka upplevelser av stress hos röntgensjuksköterskor under covid-

19-pandemin, men även att undersöka hur denna pandemi har påverkat deras arbete och 

hälsa. Genomförandet av studien grundades på intervjuguiden (Bilaga 3) samt på deltagarnas 

olika berättelser om ämnet. Analysenheterna analyserades och uppdelades i kategorier, 

underkategorier samt koder som redovisas i de olika tabellerna nedanför (Tabell 1-3). 

Dessutom har etiklagen upprätthållits i presentationen av resultatet genom att deltagarnas 

citat presenteras med olika bokstäver (A-K) istället för namn. 

 

Tabell 1. Redogörelse för upplevelser av arbetsrelaterad stress och dess upphov under covid-

19-pandemin (n=11). 

Kategori Upplevelse av arbetsrelaterad stress Upphov till stress 
Underkategori Finns Finns inte Faktorer 

Kod Riskfulla patienter Ej rädd för smitta 
Högre 

patientgenomströmning 

  Rädda patienter  Säkerhetskänsla Arbetskrav  

    
Ett fåtal covid-19-

patienter 
Kunskapsbrist om 

pandemin 

     Dåligt samvete 
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      Informationsbrist 
      Hygienrutiner 
      Vad som inväntar dem 
      Ovisshet  
      Rädsla för smitta 

      
Ändrade 

arbetsuppgifter 
      Tätt bokat 
      Erfarenhet 
      Högre arbetsbelastning 
      Sjukskrivningar 
      Skyddsutrustning 
      MR-säkerhet 

      
Ej ansvarsfulla 

avdelningar  
 

Tabell 2. Redogörelse för konsekvenserna av arbetsrelaterad stress på röntgensjuksköterskors 

välmående (n=11). 

Kategori Arbetsrelaterad stress konsekvenser på välmående 
Underkategori Psykiska Fysiska Inga konsekvenser 

Kod 
Svårt att släppa 

arbetet 
Diskbråck Ej fysiskt prövande 

  Sömnproblem Huvudvärk Stresstålighet 
  Rädsla för smittan Magsmärta  Trygghetskänsla 
  Obalans Socialt isolerad  Ledighet 
  Reaktionsförändringar Trötthet Stresshantering 
    Likgiltighet   
       

 

Tabell 3. Redogörelse för upplevd påverkan på röntgenavdelningen som helhet, under 

pandemin (n=11). 

Kategori Påverkan på röntgenavdelningen som helhet 

Underkategori 
Arbets-

belastning 
Vård-

implementering 
Stämning Ingen påverkan 

Kod 
Längre 

undersöknings-
tid 

Sämre 
patientkontakt 

Begränsat 
umgängeskrets 

Oförändrad 
arbetsmetod 

 Många 
patienter 

Lätt att göra 
misstag 

Humör-
svängningar 

Ökad MR-
produktion 



18 
 

  Personalbrist  
Stressen 

överförs till 
patienten 

Bättre samarbete  

  Sjukfrånvaro 
Sämre 

kommunikation 
   

  
Utlånad 
personal 

     

  
Att bemanna 

flera labb 
samtidigt 

      

  Färre patienter        
 

Upplevelse av arbetsrelaterad stress  

Här framställs röntgensjuksköterskornas olika upplevelser av arbetsrelaterad stress under den 

pågående covid-19-pandemin. Resultatet är nyanserat beroende på de olika enheterna som 

deltagarna arbetar vid. 

Finns 

Somliga deltagare ansåg att det fanns stress eftersom upplevelsen av stress också var kopplad 

till känslor av osäkerhet kring patienter. 

”…till alla de gångerna som man får höra av oftast chefer, att ”nu har vi haft en patient på 

det och det labbet som kommit in som icke misstänkt men som har sedan bekräftats positiv”, 

så då måste ”x,y,z” av sköterskorna gå och ta covid-test så att vi smittspårar. Och då kan 

man ju tänka hur det känns för eventuellt då kollegor som själva är i riskgrupp.” (B) 

”Nu är mycket stressigare i jämförelse med förut. Därför det är ännu farligare patienter som 

kommer in, vissa av dem har bara testat och sedan de säger den är negativ, sedan de kommer 

och gör en undersökning, efter några dagar de kommer på det att patienten har varit 

positiv…” (G) 

 

En deltagare tyckte att det fanns stress eftersom patienterna var rädda att smittas. 

”Ja det är alltid en stress just det här med-, dels har det varit mycket akuta undersökningar, 

och sedan så… (en kort fundersam paus) patienterna är ju lite så här, en del patienter är 

ganska så rädda också, att de inte vill att man ska komma för nära, och sådär, fast man ska 

sätta nål och så där också och så.” (J) 
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Finns inte 

En deltagare upplevde ingen stress av att vistas nära covid-19-patienter. 

”…jag känner ingen stress på grund av att träffa covid-positiva patienter alls. Det tycker jag 

går jättebra...” (D) 

 

En deltagare kände sig säker i sitt arbete. 

”…jag brukar tänka ”jag kan träffa den här patienten, jag kan träffa någon smittad i kiosken 

också”, så att, men jag känner, när jag väl står där klädd så känner jag mig säker…” (E) 

 

En deltagare uppgav att det inte upplevdes stressigt inom MR-verksamheten. 

”Ska jag vara ärlig, på MR-verksamhet, det märker man inte så pass mycket. Vi har inte haft 

så många patienter med covid, det är punkt nummer ett.” (K) 

 

Upphov till stress  

Enligt deltagarna var det ett stort antal faktorer som medförde stress, där de flesta var 

kopplade till en ännu högre arbetsbelastning, till kunskapsbristen om pandemin, till 

arbetskraven samt till rädslan att utsättas för smittorisken. 

Faktorer 

Somliga deltagare berättade att antalet patienter har ökat, något som upplevdes stressande. 

”Alltså det är mycket jobb! Det är det, det hära, det finns ju patienter liksom det finns ju 

många inneliggande covid-patienter…Just den hära stressen att hinna med, göra mer 

äntligen än man själv orkar göra, man hoppar över kanske sin fika, man måste ju hinna med 

dagsschemat eller det som är bokad under dagen.” (A) 

”…där kan jag nog inte påstå att det är så stressigt så men, det är ju inte så farligt så. Det är 

väl nog mer på magnetkameran där man har ett otroligt tryck med patienter…” (E) 
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Några deltagare klagade att de ställdes inför många krav vilket gav upphov till stress.  

”Ja, stressen är ju på grund av att man får prestationskrav på sig relaterat till att när man 

inte är i en riskgrupp…” (B) 

”Nu i och med det blir det med corona då blir det ännu mer, man sätter ännu mer krav på sig 

själv och samtidigt man förväntar sig av ledningen att de ska lyssna och fixa så att det blir 

mindre stressigt.” (H) 

 

Många av deltagarna tyckte att de upplevde mer stress i början under pandemin eftersom de 

hade ingen kunskap eller kännedom om pandemin, utan allt var totalt nytt för dem.  

”Ja, vi är ju i en situation nu som saknar motstycke i modern historia. Vi kastas in i en, vad 

ska man säga, vi är i en situation som vi inte har några tidigare erfarenheter.” (B) 

”…då hade vi ingen riktig koll på hur det var, det fanns inga riktiga förhållningsregler…” 

(E)  

”När det här kom det var något nytt, okänt, man visste inte hur man ska hantera, och det gör 

att man får stresspåslag.” (I) 

 

Avsaknaden av information och variationen av rutiner på avdelningar bedömdes av 

deltagarna som en stressfaktor. 

”Jaaa, det är väl informationen då, tänker jag liksom att informationen inte har nått ut till 

alla, på det sättet som man önskar att det hade gjort…Just det här att man är på olika plan, 

så att det kommer kategorier från andra avdelningar, de har inte fått samma information som 

vi.” (C) 

”… när vi går på externa avdelningar och gör undersökning bedside, det visade sig att 

många olika avdelningar har olika rutiner på hur de hanterar covid-patienter…Det blir 

stressorer i att ”hur gör man här?” (B) 
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Vissa deltagare kände sig stressade eftersom hygienrutinerna skulle följas mer noggrant efter 

varje covid-19-patient och de tyckte att de inte fick tid att lugna ner. 

”…men sedan är ju allt det här som ska göras efteråt. Att det ska ju spritas och det ska ju 

städas, och sedan ska du ju ut och städa dig själv tänkte säga (berättar deltagaren 

skrattande). Och sedan så ska du ju gå runt och sedan är det bara att klä på sig igen och gå 

in. Så där kan man ju känna lite grand det här, stressen då, liksom att man hinner inte varva 

ner någonting.” (C) 

”…då är det nog mer den här mentala stressen att ”okej, nu har vi en till”, och så ska det 

städas och grejas, sånt här som man känner att det ligger på.” (D)  

 

En deltagare berättade att denne blev stressad av att veta att det kommer vara ett väldigt högt 

arbetstryck när pandemin går över. 

”Då vet man att när den här pandemin är över, då kommer vi få jobba riktigt hårt ett tag för 

att komma ikapp…” (D) 

 

Vissa deltagare kände sig stressade eftersom de inte hade någon medvetenhet om när 

pandemin kommer vara över. 

”Jag tror att det är en trötthets-stress egentligen, som gör att man vet inte när det ska ta slut, 

man vet inte när det ökar, man vet inte när det kommer att minska.” (D) 

”Och det som tröttar ut en psykiskt, för att man ser inte slutet av tunneln, och det är mycket 

påfrestande för många, jag tror.” (I) 

 

De flesta deltagare upplevde en hög stressnivå p.g.a. att de var rädda för pandemins dåliga 

effekter och att bli smittad och smitta vidare till andra.  

”Man blir jätterädd och jättestressad och efter man kommer till jobbet de sa till oss ”okej nu 

ha munskydd och gå i rummet ta röntgen på corona-patient”, men hjärnan kan inte förstå, vi 

lyssnar på TV ”stanna hemma!”…”.” (F)  
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”För att det handlar om att man är stressad att man ska inte själv bli smittad, samtidigt inte 

smitta andra…Och så en del blir ännu mer stressade när de är- drar hem, om de är 

”smittade idag, har de fått viruset, ska det smittas vidare till familjen?”” (H)  

”…det är inte självaste uppgiften är stressig, utan att utsättas för någonting riskabelt är 

stressigt. Att jag vet jag kan bli smittad, att jag möter någonting som är okänt.” (I) 

 

Majoriteten klagade på en ökning i arbetsbelastningen som resultat av exempelvis 

personalbrist men även som resultat av att många anställda var i riskgruppen. 

”Så man har ett antal kolleger som har legitima medicinska skäl för att de inte kan eller får 

jobba med covid-relaterad vård. Och det betyder ju att vi andra som inte är i riskgrupper och 

som betecknas som friska, det är ju vi som får ta smällen.” (B) 

”Och sedan om man börjar tidigt på morgonen, man börjar kvart i sju på morgonen och du 

har ansvaret för båda labb, du ska bemanna 11an och 9an tills dina kollegor kommer till 

lunch…Det blir mycket fram och tillbaka och detta skapar stress…” (G) 

”Det andra är arbetsbelastningen är högre t.ex, att du är färre personer som ska utföra flera 

saker. Det är stress i sig, att göra flera saker. Man hinner inte med om man säger så, och det 

gör att man blir stressad.” (I) 

 

En deltagare tyckte att stressen ökade när anställda var hemma p.g.a. sjukdom eftersom då 

ökade arbetstrycket på de anställda som var kvar. 

”Och i och med det då blir det ibland sjukdomar mellan personal, en del smittas, bokade tätt- 

tätt bokade på labbet. Då blir det extra stressigt för personal som är kvar.” (H) 

  

Skyddsutrustningen har påverkat alla deltagare negativt på ett eller annat vis. 

”Om man kan inte ha munskydd så man måste ha visir och de båda är inte så roliga. Och 

sedan visiren det är hemsk…Jag kan inte ens se av visiren för att sticka.” (A) 

”Typ i början som vi hade munskydd, jag hade regelbunden huvudvärk, det är jättesvårt att 

jobba, man tappar koncentrationen, visirer speciellt. Sedan du ska skrika åt patienter därför 
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de hör inte dig riktigt, de som är lite äldre och så. De hör inte dig, du måste skrika, jag hade 

jämt ont i halsen.” (G) 

”Samtidigt man har utrustning när man är inne med covid-patienter, det är också stress. Ha 

på sig den här masken eller visiret, det är tungt och så, gå in, gå ut.” (I) 

 

En deltagare ansåg att vid instabila covid-19-patienter kunde stressen öka eftersom mycket 

personal följde med, som inte var vana att vara runt en magnetkamera. 

”…det som ibland ökade lite stress när man har en sådan typ av patienter, det var när 

patienten var verkligen instabil…när de kommer till oss till MR, det är massa med folk som 

följer med från avdelningen…speciellt om du har personal som följer med patienten som är 

inte vana att vara på en MR-undersökning, då kan din stress gå upp lite grann.” (K)  

 

En deltagare tyckte att vissa avdelningar inte tog sina ansvar, något som betraktades vara 

stressande.  

“Och det blir tufft och stressigt helt enkelt och vissa moment man kan minska stressen typ om 

patienterna som kommer, man kollar nålar innan de åker iväg till oss därför vi har 

jättemycket problem med vissa avdelningar som de kollar inte nålar.” (G 

 

Arbetsrelaterad stress konsekvenser på välmående  

Här beskrivs hur den arbetsrelaterade stressen har påverkat deltagarnas välmående, både 

psykiskt och fysiskt. 

Psykiska  

Somliga deltagare tyckte att det var svårt att inte tänka på arbetet under fritiden.  

“...som jag sa under den tiden i corona, det var ju lite svårt att släppa när man kommer 

hem...” (A) 

”Vissa saker är psykiska, du kan inte glömma bort de och bara stänga av, de-, för-, du ändå 

tar de med dig hem.” (I) 
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Majoriteten av deltagarna har fått sömnproblem dels då de har haft svårt att sluta tänka på 

arbetet. 

“Svårt att sova för det blir svårt att släppa jobbet när man kommer hem.” (B) 

“Då blir jag dålig med sömnen, då somnar jag jättedåligt, eller många nätter som jag kan 

inte somna alls.” (K) 

 

De flesta deltagare utryckte rädslan att bli smittad och smitta andra.  

”Vi umgås inte lika mycket med mina kollegor, just det hära rädslan man misstänker alla.” 

(A) 

“Ja, det blir ju att man på morgnarna i början eller mitt i det här alltså vaknar man ju och 

undrar: är jag frisk idag? Har jag något symptom? Man blir lite nojig över det.” (B) 

“Jaa, psykiska då har vi väl den här rädslan återigen då, att man känner kanske då att man 

vill ju inte bli utsatt för det…” (C) 

 

En deltagare tyckte att det skapades en obalans mellan arbete och fritid. 

“Det blir att man har svårt att ha en balans mellan jobb och fritid för att det kändes ett tag 

som att man bara levde för jobbet.” (B) 

 

Somliga deltagare ansåg att stressen har påverkat deras temperament. 

”En del folk blir mycket mer lättagiterade, finns många som blir ja irriterade och nästan 

arga snabbare eller oftare än vad de brukar vara. Vad ska man säga, folk känner helt 

plötsligt inte igen sitt eget sätt att agera på, på grund av arbetsrelaterad stress rörande 

covid-vård.” (B)  

“Många gånger så att man blir ganska irriterad ganska lätt, ibland på grund av ingenting 

egentligen, men det är bara trötthet som har kommit, inte bara pga stress, men också pga att 

man jobbar ganska många timmar förstås.” (K) 
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Fysiska  

En deltagare har drabbats p.g.a. arbetsrelaterad stress och fått diskbråck. 

“jag har ju själv skadat mig pga jobbet det inte pga corona men på grund av stresset och vi 

jobbar ju mycket med blyförkläder och dra patienten och hjälpa så jag fått diskbråck…” (A) 

 

En deltagare berättade att denne ofta hade huvudvärk. 

“...jag får ont i huvudet! Ofta har jag ont i huvudet, jag spänner i kroppen…” (A) 

 

En deltagare tyckte att det var svårt att inte kunna träffa bl.a. familjen lika enkelt. 

“Det blir svårare med att hur man ska träffa familj, släkt och vänner för att man jobbar i en 

utsatt position när det kommer till pandemin.” (B) 

 

Ett antal deltagare ansåg att de har varit tröttare än vanligt under pandemin. 

“Jag tror att jag har varit mycket, mycket, mycket tröttare i höstas…än vad jag hade varit 

annars.” (D) 

“Man blir lite trött kanske, det är endast tycker jag, för det är ganska intensivt.” (J) 

 

Somliga deltagare har utöver trötthet även fått känslor av apati.  

”…man blir inte apatisk, men det blir en form av apati i vardagen när man är hemma.” (B) 

“Man är jättetrött dagarna efter, typ när man jobbar helg, lördag och söndag. Måndagen 

man känner sig man är helt apatiskt trött, helt slut.” (G) 
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Inga konsekvenser 

En deltagare berättade att denne kände sig trygg i arbetet och därför inte har känt någon 

psykisk eller fysisk påverkan. 

“Jag känner mig ganska trygg med, med jobbet och så. Det är inget, inget jag kan säga så 

som påverkar mig direkt.” (E) 

 

En deltagare hade inga fysiska eller psykiska konsekvenser då denne ofta tog ledigt. 

“När det händer för mycket så här, då jag tar bara kompledigt, ett tag. Som jag gjorde 

fredag-torsdag t.ex. Jag hade inget speciellt hemma, men jag kände mig så stressad...Det är 

bäst att ta semester, ta kompledigt...” (H) 

 

Somliga deltagare ansåg att det fanns stress men de hade en bra hanteringsförmåga. 

”Jag tror jag har lite en annan erfarenhet än de flesta, så att jag eh, så jag hanterar det 

bra.” (I) 

”...jag kan säga att jag hanterar stressen ganska lätt. Jag har haft en bra skola för detta om 

man kan säga så, innan jag kom hit (berättar deltagaren skrattande).” (K) 

 

Påverkan på röntgenavdelningen som helhet 

Här beskrivs hur röntgenavdelningen har påverkats under covid-19-pandemin, särskilt när det 

berör arbetsbelastning, omvårdnad och stämning på avdelningen. 

Arbetsbelastning  

Vissa deltagare berättade att under pandemin har tiden för undersökningarna ökat. 

”Innan en covid-patient vi måste ju tömma hela labbet. Och sedan täcka de utrustning som 

man inte kan ta ut, sedan man måste ju sprita av allting. Så någon undersökning som tar ju 

kanske 1 timme det tar ju 4–5 timmar.” (A) 

”Ska man städa ordentligt, ska man tänka, ska man läsa remissen noggrant, vara noggrann. 

Patienten hostar, du tar avstånd en stund det sjunker ner sig, det-, de tar tid.” (G) 
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Några deltagare ansåg att mängden patienter på enheterna har ökat.  

”Ja, det ökar ju, det ökar ju liksom patienter hela tiden också så att det...” (E) 

“...det finns mycket att göra på röntgenavdelningen, så man blir stressad och situationen kan 

bli lite dålig eftersom okej vi är akut sjukhus, jag menar vi bokar inte tid, du vet inte vad 

kommer varje 5 minuter.” (F) 

 

Somliga deltagare tyckte att personalbrist har resulterat i att fler labb behövt stängas ibland.  

”...vi kan ju inte köra alla labb på magnetkameran stundtals, för att det inte finns folk och, 

och folk måste ju vara lediga och så där, så att…Det blir ju tungt emellanåt om man säger 

så.” (E) 

”Förut vi hade en chef, nu vi har fyra chef, alla fyra är civila. Vi har dålig bemanning, de ska 

jobba, de ska också-, röntgensjuksköterskor, då ska de komma och jobba.” (H) 

 

Ett antal deltagare ansåg att arbetsbelastningen har ökat som ett resultat av smitta men även 

av rekommendationerna att stanna hemma vid symptom.  

”...många är ju sjuka. Alltså det minsta symtomen man kan ju få man måste ju vara 

hemma...Och det gör att man det blir ju mer belastning för de som är på jobbet.” (A)  

”I och med det blir sjukdomar, det blir frånvaro, då blir det den här belastningen på andra.” 

(H) 

 

En deltagare tyckte att arbetsbelastningen ökade till följd av att personal lånades ut till andra 

enheter för hjälp. 

”Jo vi lånar ut, vad heter det, röntgensjuksköterskor här på neuro till vanliga-, till CTn. Så 

det gör ju att vi blir färre på MR då…” (J) 
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En deltagare tyckte att belastningen ökade under kvällarna när personal behövde byta labb för 

att utföra undersökning på covid-19-patienter. 

”…det behövs alltid samordnas att det fanns två personer, som kunde gå dit, lämna de andra 

labben för att gå dit och göra undersökningar…Annars om man lämnar det att gå till 

kvällen… det kan belastningen bli ganska högre på personal. Så försöker man alltid att 

undvika att göra detta, men ibland det gick inte, och då ökade belastningen.” (K) 

 

En deltagare ansåg att mängden patienter minskat sedan pandemins utbrott.  

“…vi generellt sett har haft det lugnare under den här perioden, färre patienter, eh, så tycker 

jag inte det utan vi har kunnat lösa alla sådana här saker, eh, väldigt smidigt, väldigt bra 

faktiskt.” (D)  

 

Omvårdnad 

Patientkontakten går förlorad p.g.a. användning av skyddsutrustning, ansåg några deltagare.  

”Och det är jättetråkigt att känna att man förlorar den här lilla kontakten med patienterna. 

Nu förstår ju alla patienter det här, oftast, men, och det är svårt att höra de och svårt att få 

den här goda kontakten som man kanske får annars.” (D) 

”Det är väldigt annorlunda, det är nästan man kan inte förmedla sina känslor till en patient 

som är jättedålig med bara ögon.” (G) 

 

Enligt somliga deltagare har det blivit lättare att göra misstag under arbetet som ett resultat av 

stressen. 

“Jaa, när man är trött du-, man-, finns risk att man gör misstag, finns risken att bli fel, i 

själva undersökningen eller så, pga att man är trött man läser fel, kan hända, man tappar 

noggrannheten som ska vara.” (G) 

”Sådana händer, men man försöker vara observant, kritiskt och titta på remisserna alltid. 

Och i och med det tätt bokat, ibland kan missas fast man är erfaren och kanske man har 

jobbat 500 år, men ändå när du är stressad du missar.” (H) 
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När personal var stressad ledde det till att patienterna också blev stressade, ansåg en 

deltagare. 

”Men egentligen han är kanske inte stressad, men i och med det är väldigt mycket bokade, då 

blir det den-, patienten känner sig självklart stressad, för att du är bara på ”ta av dig den 

där, kom hit och stå här, gör så här”, fort du vill köra den för att det kommer andra 

patienter.” (H) 

 

Omvårdnaden har påverkats p.g.a. att personal inte kunde längre föra likvärdig dialog med 

varandra. 

”Ja alltså, det blir som att man stannar av lite grann, när man kommer inte vidare till vissa 

frågor…det kommer alltid upp vissa frågor sådär som man vill prata och reda ut. ”Hur gör 

vi med den här undersökningen, ska den göras såhär eller sådär?”. Och då den diskussionen 

avstannar kan man säga, nu, eftersom man inte träffas på det sättet.” (J) 

 

Stämning 

Distanseringen har lett till att kollegor blev socialt begränsade samt fick separera sig ifrån 

varandra och förlora umgänget. 

”…nu man får inte ens sitta i närheten, man har ju splittrat sig man har ju gått isär 

varandra, man kan inte umgås lika mycket som man gjorde förr…” (A) 

”A det som jag saknar mest det är ju det här att vi inte kan träffas kollegor, liksom det här 

mellansnacket. Att det här med distanseringen…Man blir lite instängd var för sig liksom…” 

(J) 

 

Efter pandemins utbrott har stämningen förändrats till det sämre, och beteendet mot både 

medarbetare och patienter har påverkats enligt somliga deltagare.  

“...när man har stress betyder att man inte kan bedöma bra, har inte positiv energi, har inte 

mycket energi, man kan inte vara snäll. Om du är stressad du kan bli lite arg...många kan 

inte samarbeta bra eftersom de inte är lugna...” (F) 



30 
 

“Det är så när alla är trötta, stämningen kommer alltid att förändras helt enkelt. Man har 

inte tålamod med varandra och så. Det man märker när man jobbar många dagar på rad och 

så, jag jobbat tuff dag tuff tuff tuff hela veckan, det påverkar beteendet mot patienter och 

personalen helt enkelt.” (G) 

 

En deltagare tyckte att samarbetet på avdelningen har blivit bättre under pandemin jämfört 

med tidigare. 

“Jag tror på ett sätt att vi inom hela kliniken, hela avdelningen, har kommit varandra lite 

närmare, vi har lite bättre samarbete.” (D) 

 

Ingen påverkan  

Somliga deltagare informerade att de fortfarande utförde undersökningar på samma vis. 

”Hos oss, hur jag ska säga det, det är ju inte påverkat på intervention. Man måste ju ha 

samma regler för alla, samma arbetsmetod som vi gör.” (A) 

”Jag vet inte, inte när det gäller mig. Från min sida, nej jag gör den som, som alltid jag har 

gjort, jag ifrågasätter varenda remiss.” (H) 

”Nej jag tror inte det har påverkats mycket på det sättet, eh, utan vården har varit 

densamma, det är-, utan att man försöker alltid bra jobb så mycket som möjligt.” (I)  

 

En deltagare påstod att MR-verksamheten inte har påverkats av pandemin, utan den har haft 

ökad produktivitet. 

”…även under pandemin-läge som har redan gått ett år, och våra sista siffror som har tagits 

i december, vi har ökat MR-produktionen nästan 5%...Så det är kanske den största faktorn 

som säger att egentligen MR har inte blivit så mycket påverkad på många olika sätt…” (K) 

 

DISKUSSION 

Studiens resultat indikerar en befintlig inbyggd stress i arbetsmomenten under covid-19-

pandemin. Majoriteten av deltagarna har upplevt arbetsrelaterad stress av hög nivå under 
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deras arbete, beroende på olika faktorer. Resultatet var dock varierande eftersom deltagarna 

arbetade inom olika enheter vid röntgenavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. De 

faktorer som däremot mest har gett upphov till denna upplevda stress under pandemin var 

arbetsbelastningen, kunskapsbristen om pandemin, arbetskraven samt rädslan att smittas och 

smitta vidare till andra. Dessutom har den upplevda stressen drabbat deltagarna både psykiskt 

och fysiskt på olika sätt. Somliga har upplevt förändringar i deras temperament, några har 

upplevt en högre trötthetsnivå och de flesta deltagare har ådragit sig sömnproblem och fått 

känslor av rädsla. Samtidigt kunde vissa deltagare hantera stress på ett eller annat vis. 

Ytterligare förekom det även mer eller mindre påverkan på röntgenavdelningen rörande 

arbetsbelastning, omvårdnad och stämning, där arbetsbelastningen hade påverkats som mest. 

 

Resultatdiskussion  

Upplevelse av arbetsrelaterad stress  

En markant upplevelse av stress under covid-19-pandemin har noterats i resultatet av denna 

intervjustudie. Majoriteten av deltagarna hävdade att de upplevde arbetsrelaterad stress i 

arbetsmomenten på olika sätt. Somliga deltagare antydde att det fanns inbyggd stress i deras 

arbete eftersom det fanns en osäkerhet kring patienter och eventuellt medarbetare. Detta 

eftersom vissa patienter som undersökts som ej misstänka, bekräftades sedan som positiva, 

något som ledde till att personal smittspårades. Samtidigt kunde somliga vara bärare av 

covid-19 utan att uppvisa symptom. Detta överensstämmer med resultatet av Rutter & 

Lovegroves studie (2008), där de kom fram till att osäkerheten i arbetet är en av de två 

ledande indikatorerna till stress. Ytterligare berättade en deltagare att patienterna visade 

känslor av rädsla att bli smittade under genomförandet av undersökningen, något som ledde 

till att stress inträffade i arbetsmomenten. Deltagaren förklarade även att patienterna var 

ifrågasättande och krävde av personalen att hålla avstånd, något som resulterade i att denne 

blev stressad när denne inte kunde utföra sina arbetsuppgifter. I resultatet blev det begripligt 

att det förekommer inbyggd stress i arbetsmomenten i röntgensjuksköterskeyrket. Något som 

stödjs även av Birhanu et al. (2018) där de påstod att arbetsrelaterad stress förekommer bland 

alla arbetstjänster men främst inom vården. Samtidigt uppvisas det i resultatet att de flesta 

deltagare upplever en hög stressnivå, något som även återspeglas i resultatet av Ashong et al. 

(2015). 



32 
 

Däremot fanns det ett fåtal deltagare som tyckte att de inte upplevde någon arbetsrelaterad 

stress p.g.a. olika orsaker. En deltagare upplevde ingen stress eller oro av att vistas nära 

covid-19-patienter utan denne tyckte att det fungerade väldigt bra samt att denne inte var rädd 

av att smittas. Därtill berättade en deltagare att denne kände sig säker i sitt arbete eftersom 

deltagaren tyckte att denne kunde möta eller gå förbi en smittad person även utanför 

arbetstiden. Med det menade deltagaren att om denne skulle drabbas av covid-19 så fanns det 

större risk att göra det civilt än under arbetstiden och därför fanns det inte anledning till att bli 

stressad. Medan en annan deltagare tyckte att det inte upplevdes stressande under arbetet 

inom MR-verksamheten eftersom det fanns ett lågt covid-19-patientflöde. 

 

Upphov till stress  

I resultatet konstaterades att det var ett flertal varierande faktorer som gav upphov till den 

arbetsrelaterade stressen som deltagarna upplevde under covid-19-pandemin. Trots detta var 

skyddsutrustning och en högre arbetsbelastning de dominerande faktorerna som uppgavs av 

ett stort antal deltagare. Somliga deltagare berättade att de upplevde stress eftersom de stod 

inför många arbetskrav, särskilt om de inte var i riskgruppen. Detta motsvarar påståendet av 

Birhanu et al. (2018) där stressen förklaras som en händelse som belastar eller överskrider 

individens hanteringsförmåga, exempelvis vid arbetskrav. Utöver detta tyckte somliga 

deltagare att förändrade hygienrutiner har lett till en ökning av arbetsrelaterad stress.  

I en annan studie, av Akudjedu, Botwe et al. (2020) kom författarna fram till resultatet att 

enbart ett fåtal deltagare rapporterade en högre arbetsbelastning under covid-19-pandemin, 

medan ungefär hälften tyckte att arbetsbelastningen minskat. Detta påstående går i stor del 

emot resultatet i denna studie. Majoriteten av deltagarna antydde att arbetsbelastningen ökat 

under covid-19-pandemin som ett resultat av bland annat personalbrist. Författarna anser att 

denna motsägelse till viss del kan vara missvisande då deltagargruppen är relativt liten. 

Däremot anses motsägelsen visa hur situationen kan skilja sig mellan olika länder och dess 

sjukhus. Vidare visade resultatet att högre patientgenomströmning erkändes vara en faktor till 

arbetsrelaterad stress av somliga deltagare, vilket författarna skulle konstatera som kvantitativ 

belastning. Personalbrist visade sig även vara en avgörande faktor för arbetsrelaterad stress. 

Somliga deltagare antydde att personalbrist i form av sjukskrivningar, som ett resultat av 

pandemin, har lett till ökad arbetsrelaterad stress. Detta stämmer överens med studien av 

Glazer & Gyurak (2008) där de konstaterar att två av de vanligaste orsakerna till 
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arbetsrelaterad stress hos röntgensjuksköterskor innefattar kvantitativ belastning och 

personalbrist.  

Ett flertal deltagare i studien tyckte även att de inte hade tillräckligt mycket kunskap i början 

angående pandemin vilket resulterade i stress. Detta stämmer överens med studien av 

Akudjedu, Lawal et al. (2020) som kom fram till att endast 62,5% av personalen hade 

tillräckligt kunskap om smittspridning för att undersöka misstänkta eller bekräftade patienter. 

Somliga deltagare i denna studie tyckte däremot att det har blivit bättre sedan pandemins 

begynnelse, och att det inte längre är en faktor av lika stor vikt.  

 

Arbetsrelaterad stress konsekvenser på välmående  

I resultatet framgick det att arbetsrelaterad stress har påverkat deltagarnas välmående både 

psykiskt och fysiskt på olika sätt. Somliga deltagare kunde inte undvika att tänka på arbetet 

under fritiden utan de tog med sig arbetet hem, något som ledde till att de mådde dåligt 

psykiskt. Därtill uttryckte majoriteten av deltagarna att de har fått sömnproblem som ibland 

var kopplade till att de inte kunde släppa arbetet under fritiden. Dessutom upplevde en 

deltagare att dennes liv var ägnat endast åt arbetet då denne inte lyckades balansera mellan 

arbete och fritid. Denna psykiska påverkan av stress har istället indikerats som en stressfaktor 

av Rutter & Lovegrove (2008). Därtill utryckte majoriteten av denna studies deltagare sina 

känslor av rädsla att bli smittad men även att smitta vidare till andra. Deltagarna förklarade 

att det fanns en osäkerhet kring kollegor samt att de inte vistades nära varandra som förr, 

eftersom de inte var medvetna om de själva var smittade och kunde smitta kollegor. Detta 

p.g.a. att vissa kunde vara smittade utan att uppvisa symptom. Ytterligare ansåg ett antal 

deltagare att stressen har förändrat deras temperament då de blev fortare frustrerade. 

Deltagarna förklarade att den arbetsrelaterade stressen som medfördes p.g.a. covid-19-vården 

ledde till att de inte längre kunde kontrollera deras humör eller deras agerandesätt. Detta 

överensstämmer med studien från Ashong et al. (2015) där det påpekas att arbetsrelaterad 

stress medför effekter på deltagarnas beteende. 

Dessutom framkom det i resultatet att arbetsrelaterad stress har, utöver psykiska, även gett 

upphov till fysiska konsekvenser och har lett till att en deltagare ådragit sig diskbråck. 

Deltagaren tydliggjorde att de stressande arbetsuppgifter som denne medförde har resulterat i 

att denne har spänt sig i kroppen och skadat nerverna som i sin tur ledde till att denne fick 

diskbråck. Detta är i enlighet med Ballinger et al. (2008) som hävdade att arbetsrelaterad 
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stress resulterar i allvarliga fysiska bieffekter såsom ryggsmärta och muskuloskeletala 

sjukdomar. Ytterligare berättade en deltagare att stressen som uppkom p.g.a. 

arbetsuppgifterna under pandemin har resulterat i att denne kände sig socialt instängd för att 

det var svårt att kunna träffa familj och vänner. Detta överensstämmer med studieresultatet av 

Akudjedu, Botwe et al. (2020). Under pandemin har arbetsrelaterad stress medfört en högre 

nivå av trötthet men även känslor av apati. Detta stödjs även av Birhanu et al. (2018) där de 

ansåg att arbetsrelaterad stress resulterar i trötthet men även känslor av låg prestation. I 

resultatet av denna intervjustudie uppenbarades till författarna att arbetsrelaterad stress har en 

negativ inverkan på röntgensjuksköterskors välmående. Något som uppvisades även av 

Ashong et al. (2015) där de påstår att vårdprofessionen är stressande och vårdpersonal 

riskerar att utveckla arbetsrelaterad stressymptom. 

Däremot fanns det ett antal deltagare som har inte fått några psykiska eller fysiska effekter 

eftersom de kunde hantera stressen på ett eller annat vis. Då somliga hade en bra 

hanteringsförmåga p.g.a. många års erfarenhet medan en deltagare hanterade stressen genom 

att begära ledighet för att vila. Därtill ansåg en deltagare att denne inte påverkats av stressen 

då denne kände sig trygg i sitt arbete. 

 

Påverkan på röntgenavdelningen som helhet   

Resultatet indikerade att röntgenavdelningen har påverkats under pandemin på flera sätt. Det 

förekom ett antal faktorer som påverkade arbetsbelastningen inom röntgen. En av dessa 

faktorer var att undersökningstiden har stigit p.g.a. nya rutiner som skulle upprätthållas men 

även rutiner som berörde hygien. Med andra ord skulle all rörlig utrustning avlägsnas från 

labbet, alla stabila apparater täckas och efter avslutad undersökning skulle allt desinficeras 

noggrant. Detta överensstämmer med studien av Akudjedu, Lawal et al. (2020) där det insågs 

att materialdesinficering är en faktor till en ökad undersökningstid. En ytterligare faktor som 

förekom i resultatet var personalbrist som resulterade i att fler labb blev obemannade. Med 

detta menade deltagarna att personalbrist har lett till att de inte kunde utföra sina 

arbetsuppgifter men samtidigt att de behövde arbeta övertid. Detta är i enlighet med studien 

från Ballinger et al. (2008) där det framgick att personalbrist är en stor bidragsgivare till 

arbetsbelastning. Att behöva låna ut personal till andra enheter var även en faktor som 

påverkade arbetsbelastningen. Det framgick i resultatet att personal lånades ut till DT-enheten 

då det behövdes hjälp där, något som är i enlighet med studieresultatet av Akudjedu, Lawal et 
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al. (2020). Dessutom förekom det i resultatet att antal patienter har både ökat och minskat 

beroende på enhet. 

Det förekom ett antal faktorer som även påverkade omvårdnaden inom röntgen. Den ökade 

användningen av skyddsutrustning, framför allt visir och munskydd, har lett till sämre 

kontakt med patienterna som i sin tur ledde till en ökning av arbetsrelaterad stress, tyckte 

somliga deltagare. Detta är inte helt i enlighet med studien av Birhanu et al. (2018), som kom 

fram till att sämre patientkontakt beror på stressen. Det är svårt att avgöra exakt varför 

deltagare i denna studie inte upplevde den försämrade kontakten som ett resultat av stressen. 

Detta kan bero på att en stor del av fokusen hamnade på skyddsutrustningen, eller att antal 

deltagare är mindre än antalet i Birhanu et al. studie (2018). Däremot kom Birhanu et al. 

(2018) fram till i sin studie att arbetsrelaterad stress kan drabba bland annat koncentrationen 

och uppmärksamheten. I enlighet med denna studie antydde somliga deltagare att det var 

lättare att göra misstag under arbetet som ett resultat av stressen.  

Dessutom förekom det även ett antal faktorer som påverkade stämningen i avdelningen. 

Distanseringen ansågs vara en av dessa, då medarbetare inte längre kunde umgås med 

varandra och kände sig socialt begränsade. Därtill har stämningen försämrats då det förekom 

humörsvängningar som påverkade beteendet mot både medarbetare och patienter. Med detta 

menade deltagarna att det fanns en negativ energi och ingen tolerans, något som resulterade i 

ett försämrat samarbete. Men å andra sidan hävdade en deltagare att samarbetet har 

förbättrats och att medarbetare har fått mer närkontakt då alla hjälps åt i sådana svåra tider. 

Dock fanns det vissa deltagare som påstod att avdelningen inte har påverkats under 

pandemin. Somliga deltagare tyckte att arbetsmetoderna vid undersökningar inte förändrats 

under covid-19-pandemin, och en deltagare påstod till och med att produktionen på just MR-

enheten ökat. Detta är delvis i enlighet med studien av Akudjedu, Botwe et al. (2020) vars 

resultat tyder på att ungefär hälften av deltagarna rapporterade att arbetsbelastningen minskat. 

Att vissa deltagare ansåg att undersökningarna inte förändrats eller till och med blivit lättare 

är inte tangent med att samma deltagare inte kände någon arbetsrelaterad stress. Det finns 

väldigt många ytterligare faktorer som är med och samspelar och ger en ökad arbetsrelaterad 

stress.  

Resultatet från denna studie kan vara av vikt för individer med liknande eller samma yrke, 

men inte minst kan det vara av värde för andra röntgenavdelningar och sjukhus. Då resultatet 

ger en bild av hur stressen upplevs och vilka konsekvenser den medför, kan detta bidra i 
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sökandet efter en lösning till problemet med arbetsrelaterad stress. Om lösningar hittas och 

den arbetsrelaterade stressen på röntgenavdelningar minskar kan det såklart hjälpa 

individerna då deras stress och dess konsekvenser minskar, men det kan även hjälpa 

samhället på lång sikt. Röntgensjuksköterskor har en viktig och central roll i sjukvården, och 

inte minst när det kommer till patienter som har misstänkt eller bekräftad covid-19. Stressen 

kan, som tidigare diskuterat, medföra misstag vid undersökningar. Reducerad stress kan med 

andra ord leda till färre misstag och då även en bättre vård.   

 

Metoddiskussion 

Studiens författare eftersträvade att framställa röntgensjuksköterskornas upplevelser av stress 

under covid-19-pandemin på bästa möjliga sätt. För att kunna uppnå detta insåg författarna att 

en kvantitativ studie är ej lämplig och därför de utsåg att genomföra denna studie i form av en 

kvalitativ intervjustudie istället med semi-strukturerade intervjufrågor. Dessa intervjufrågor 

hanterades ur en etisk synvinkel och ställdes för att uppnå studiesyftet.  

Studiens författare utsåg deltagarna utifrån inklusions- och exklusionskriterier med ändamål 

att få en omfattande inblick i det studerade fenomenet vid olika enheter inom 

röntgenavdelningen. Att studiens deltagare arbetade vid olika enheter inom 

röntgenavdelningen, skapade en variation i resultatet. Detta anses vara en styrka men 

samtidigt en svaghet eftersom man inte kan basera fakta om den upplevda stressen på 

exempelvis DT-enheten när det bara stärks av två eller tre deltagare, vilket kan leda till att 

studiens trovärdighet försämras. Samtidigt anses detta som det nämns tidigare, vara en styrka 

då variationen i deltagarnas arbetsplats kan införskaffa en bild av hur fenomenet kan skilja 

sig mellan enheterna. 

Studiens semi-strukturerade intervjufrågor konstruerades på ett sätt som skulle underlätta för 

författarna att skaffa omfattande svar och samtidigt att kunna undvika avbrytandet av 

deltagarna. Detta utgjorde en styrka i studien då det gavs även möjlighet till författarna att 

ställa följdfrågor vid behov att anskaffa mer utförliga och detaljrika förklaringar, eller föra 

deltagarnas svar i rätt riktning. Men å andra sidan utgjorde detta även en svaghet i studien, då 

frågorna upplevdes som få samt författarna fick emellanåt en repetition av svar från tidigare 

ställda intervjufrågor, trots att det ställdes tillräckligt med följdfrågor. Samtidigt var det även 

svårt för författarna att inse om deltagarna svarat färdigt så att nästa fråga kunde ställas. 
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Därmed tyckte somliga deltagare att intervjufrågorna var för vida att de kunde diskutera det i 

flera dagar, och önskade om frågorna var mer detaljerade istället. 

Majoriteten av de genomförda intervjuerna ägde rum via videokonferens där både författare 

och deltagare kunde tydligt se varandra. Fördelen med dessa konferenser var att dessa 

genomfördes i en lugn miljö samt att det var ett effektivt sätt att genomföra intervjuerna 

under pandemin för att minska smittspridningen. En negativ aspekt var dock att det ibland 

förekom nätverksstörningar från deltagarnas sida vid somliga konferenser, något som ledde 

till att det blev svårt att tydligt höra deltagarna. Det uppkom även svårigheter angående 

planeringen och utförandet av dessa intervjuer, då somliga deltagare var ovana vid detta 

program. En del intervjuer genomfördes via direktkonferens då deltagarna inte hade tid att 

ägna åt videokonferens. Fördelen med det var att det fanns en bättre närkontakt mellan 

författarna och deltagarna samt intervjun upplevdes mer som en konversation. Nackdelen 

med dessa direktkonferenser var att författarna insåg att dessa intervjuer blev förhastade och 

stressande då deltagarna ville återgå till sina arbetsuppgifter. Därtill spelades dessa intervjuer 

in både med video och ljud, frånsett en intervju som endast spelades in med ljud. Nackdelen 

med detta var att författarna tyckte det var svårt att i efterhand transkribera, då deltagarens 

ansiktsuttryck och kroppsspråk ej kunde fångas upp till resultatet. Dessutom genomfördes en 

intervju via telefonkonferens. Nackdelen med denna telefonkonferens var att författarna inte 

kunde fånga deltagarens kroppsspråk och yttrande av känslor. En ytterligare nackdel med 

denna telefonkonferens var att det blev ännu mer komplicerat för författarna att inse om 

deltagaren hade svarat färdigt på varenda fråga. 

 

Tillförlitlighet 

Data analyserades objektivt och sakligt av författarna som försökte att inte påverka innehållet 

i analysenheterna med egna tolkningar. Dessutom vid redovisningen av resultatet 

presenterade författarna meningsenheterna med koder som sedan placerades under 

underkategorier och adekvata kategorier. Författarna har även framlagt citat i resultatet för att 

stödja dessa presenterade koder. 
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Giltighet 

För att säkerställa att studien framställer röntgensjuksköterskornas upplevelser av stress under 

covid-19-pandemin, har författarna valt att inkludera deltagare som arbetat i minst två år. 

Detta för att säkerställa att deltagarna hade arbetat före och under pandemin, vilket bistod att 

besvara syftet med studien samt uppnå ett tillförlitligt studieresultat. Samtidigt eftersträvade 

författarna att framställa upplevelser från olika enheter därför deltagarna som valdes ut 

arbetade vid olika enheter på röntgenavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Denna intervjustudie inkluderade 11 röntgensjuksköterskor som var både kvinnor och män i 

varierande åldrar, samt hade ungefär fyra till 34 års arbetserfarenhet. Detta ledde till att 

författarna fick en variation i svaren som kan även synas i resultatredovisningen. 

 

Överförbarhet 

Studien utfördes med intervjuer som datainsamlingsmetod, med deltagare enbart från 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, därför är överförbarheteten inte fullständig. Eftersom 

deltagarna endast arbetade på ett sjukhus är resultatet enbart applicerbart på 

röntgenavdelningar vid sjukhus av liknande storlek och med motsvarande organisation. 

Anledningen till detta är att påverkan som pandemin medför skiljer sig väldigt mycket mellan 

olika sjukhus, beroende på exempelvis sjukhusets storlek, antal patienter och typen av 

undersökningar som normalt utförs där. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan studien och datainsamlingen påbörjades försåg författarna deltagarna med muntlig 

information som berör studiens syfte och metod samt information om intervjuernas upplägg. 

Dessutom fick deltagarna ta del av informationsbrevet (Bilaga 1). Författarna försåg 

deltagarna även med information om att det är helt frivilligt att delta i studien och likaledes 

att avbryta deltagandet när de vill utan att ange någon anledning. Ytterligare informerade 

författarna varje deltagare innan påbörjad intervju om inspelningen och bad om tillåtelse. All 

insamlade data och alla personliga uppgifter bearbetades konfidentiellt samt förvarades enligt 

etiska riktlinjer. För att kunna bibehålla detta betecknades intervjuerna med bokstäver som 

motsvarar deltagarnas antal. Därtill kommer all insamlade data att raderas från författarnas 

datorer och telefoner vid godkänt examensarbete. 
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Förslag till vidare forskning 

Endast ett fåtal studier beskriver röntgensjuksköterskors upplevelser av stress under covid-

19-pandemin samt dessa studier är utförda utanför Sverige. Eftersom denna studie 

representerar resultat som omfattar bara Akademiska sjukhuset i Uppsala, så är det av stor 

vikt att forska vidare och undersöka hur andra sjukhus upplever fenomenet. Detta eftersom 

fenomenets uppkomst kan variera mellan olika sjukhus, exempelvis mellan mindre och större 

sjukhus. Dessutom kan det vara betydelsefullt att även inkludera ett större antal vårdpersonal 

som arbetar inom röntgen för att förskaffa större uppfattning på hur stressen upplevs under 

pandemin. Ytterligare kan det vara angeläget att forska på hur patienter upplever vården inom 

röntgen under pandemin. 

 

Slutsats  

Arbetsrelaterad stress upplevs av majoriteten av röntgensjuksköterskor som deltog i studien. 

Det varierar mycket i upplevelsen beroende på ålder, erfarenhet i yrket och enhet inom 

röntgenavdelningen som deltagarna arbetar vid. Alla deltagare ansåg däremot att den 

arbetsrelaterade stressen vid röntgenavdelningen som helhet har ökat, även om de själva inte 

hade denna upplevelse. Faktorerna till arbetsrelaterad stress varierade från arbetsbelastning 

och arbetskrav till kunskapsbrist om pandemin och rädsla för smittan. Dessutom har stressen 

som pandemin medfört orsakat psykiska och fysiska konsekvenser på deltagarnas hälsa, där 

majoriteten har drabbats av sömnproblem och fått känslor av rädsla. Ytterligare har 

röntgenavdelningen påverkats under pandemin på flera sätt där arbetsbelastningen hade 

påverkats som mest. Samtliga deltagare påstod att användningen av skyddsutrustning har 

påverkat dem negativt på olika sätt, samt påverkat avdelningen med avseende på 

omvårdnaden. 

 

 

 

 

 



40 
 

REFERENSER 

Akudjedu, T.N., Botwe, B.O., Wuni, A.-R. & Mishio, N.A. (2020). Impact of the covid-19 

pandemic on clinical radiography practice in low resource settings: The Ghanaian 

radiographers’ perspective. Radiography. doi:10.1016/j.radi.2020.10.013. [Epub ahead of 

print] 

Akudjedu, T.N., Lawal, O., Sharma, M., Elliott, J., Stewart, S., Gilleece, T.,…Franklin, J.M. 

(2020). Impact of the covid-19 pandemic on radiography practice: findings from a UK 

radiography workforce survey. BJR Open, 2(1). doi:10.1259/bjro.20200023 

Ali, I. & Alharbi, O.M.L. (2020). Covid-19: Disease, management, treatment, and social 

impact. Science of the Total Environment, 728, 138861. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.138861 

Andersson, B.T., Fridlund, B., Elgán, C. & Axelsson, Å.B. (2008). Radiographers’ areas of 

professional competence related to good nursing care. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 22(3), 401-409. doi:1010.1111/j.1471-6712.2007.00543.x 

Ashong, G.G.N.A., Rogers, H., Botwe, B. & Anim-Sampong, S. (2015). Effects of 

occupational stress and coping mechanisms adopted by radiographers in Ghana. 

Radiography, 22(2), 112-117. doi:10.1016/j.radi.2015.09.002 

Ballinger, J.M., Comello, R.J. & Vealé, B. (2008). Stressors that negatively affect the health 

of radiology professionals. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences Research 

Informing Practice, 39(1), 11-15. doi:10.1016/j.jmir.2008.01.002 

Birhanu, M., Gebrekidan, B., Tesefa, G. & Tareke, M. (2018). Workload determines 

workplace stress among health professionals working in felege-hiwot referral hospital, Bahir 

Dar, Northwest Ethiopia. Journal of Environmental and Public Health, 2018, 6286010-8. 

doi:10.1155/2018/6286010 

Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. Henricson, M. (Red.). Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (ss. 143-146). 

Danielson, E. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. Henricson, M. (Red.). Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (ss. 286-295). 

Elshami, W., Akudjedu, T.N., Abuzaid, M., David, L.R., Tekin, H.O., Cavli, B. & Issa, B. 

(2020). The radiology workforce’s response to the covid-19 pandemic in the Middle East, 

North Africa and India. Radiography, doi:10.1016/j.radi.2020.09.016. [Epub ahead of print] 



41 
 

Fernandez, R., Lord, H., Halcomb, E., Moxham, L., Middleton, R., Alananzeh, I., & Ellwood, 

L. (2020). Implications for covid-19: A systematic review of nurses’ experiences of working 

in acute care hospital settings during a respiratory pandemic. International Journal of 

Nursing Studies, 111, 103637. doi:10.1016/j.ijnurstu.2020.103637 

Glazer, S. & Gyurak, A. (2008). Sources of occupational stress among nurses in five 

countries. International Journal of Intercultural Relations, 32(1), 49-66. 

doi:10.1016/j.ijintrel.2007.10.003 

Henricson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. Henricson, M. (Red.). Vetenskaplig 

teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (ss. 114-117). 

Huang, L., Wang, Y., Liu, J., Ye, P., Chen, X., Xu, H.,…Ning, G. (2020). Factors influencing 

anxiety of health care workers in the radiology department with high exposure risk to covid-

19. Medical Science Monitor, 26. doi:10.12659/MSM.926008. [Epub ahead of print] 

Nowicki, G.J., Slusarska, B., Tucholska, K., Naylor, K., Chrzan-Rodak, A. & Niedorys, B. 

(2020). The severity of traumatic stress associated with covid-19 pandemic, perception of 

support, sense of security, and sense of meaning in life among nurses: Research protocol and 

preliminary results from Poland. International Journal of Environmental Research and 

Public Health. 17(18). doi:10.3390/ijerph17186491 

Rutter, D.R. & Lovegrove, M.J. (2008). Occupational stress and its predicators in 

radiographers. Radiography, 14(2), 138-143. doi:10.1016/j.radi.2006.09.008 

Sarafis, P., Rousaki, E., Tsounis, A., Malliarou, M., Lahana, L., Bamidis, P.,…Papastavrou, 

E. (2016). The impact of occupational stress on nurses’ caring behaviors and their health 

related quality of life. BMC Nursing, 15(1), 56. doi:10.1186/s12912-016-0178-y 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Etikprövnings 

myndigheten. Hämtad från https://etikprovningsmyndigheten.se/for-forskare/vad-sager-lagen/ 

Yang, S., Kwak, S.G. & Chang, M.C. (2021). Psychological impact of covid-19 on hospital 

workers in nursing care hospitals. Nursing Open, 8(1), 284-289. doi:10.1002/nop2.628 

Örnberg, G. & Andersson, B. (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

röntgensjuksköterska. Svensk förening för röntgensjuksköterskor. Hämtad 25 januari 2021 

från www.swedrad.se/da_foreningsdoc/ 

 



42 
 

BILAGA 1 

Informationsbrev 

Intervjustudie om röntgensjuksköterskors upplevelser av stress under covid-19-

pandemin 

Härmed tillfrågas du om medverkande i en intervjustudie. 

Sedan början av 2020 har världen ådragit sig av covid-19 pandemin, en infektionssjukdom 

som medförs av ett virus. Denna pandemi har ökat arbetsbelastningen hos en stor andel av 

vårdpersonalen, vilket även gäller för röntgensjuksköterskor. Därför vill man undersöka 

upplevelser av stress hos röntgensjuksköterskor i denna intervjustudie med syfte att 

undersöka hur den pågående covid-19 pandemin påverkat stressnivån. Detta görs för att 

skapa större förståelse för hur stressen påverkar röntgensjuksköterskornas arbete och hälsa. 

Intervjuerna kommer att äga rum via zoom på grund av covid-19 för att minska 

smittspridningen. Varje intervju uppskattas pågå i cirka 30–40 minuter och kommer spelas in 

som underlag för vidare bearbetning och analys. Dessa inspelningar såväl som alla personliga 

uppgifter kommer att förvaras och bearbetas konfidentiellt och därmed förvaras enligt etiska 

riktlinjer. Det vill säga att obehöriga inte får åtkomst till den insamlade data. Eventuell 

intervjukomplettering kan förekomma vid behov för förtydligande av något svar. 

Deltagandet i studien är frivilligt och vid eventuellt ändrat samtycke kan du ta kontakt med 

oss för att avstå från deltagandet utan att uppge någon särskild anledning. Väljer du däremot 

delta i studien så finns det en medföljande blankett för samtycke som du gärna kan fylla i. 

Vid eventuella funderingar eller frågor är du gärna välkommen att vända dig till oss.  

 

Med vänliga hälsningar 

Miriam och Rasmus 
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BILAGA 2 

 

Samtycksblankett 

 

Samtycke 

Ett skriftligt samtycke gällande intervjustudien: Röntgensjuksköterskors upplevelser av stress 

under den rådande pandemin. 

Jag har fått ta del av information kring studien samt information om att jag kan återkalla mitt 

samtycke och avstå från deltagandet utan att uppge någon anledning. 

Härmed samtycker jag mitt deltagande. 

 Med eventuell intervjukomplettering             

 Utan eventuell intervjukomplettering  

 

Deltagarens underskrift 

…………………………………… 

 

Datum och namnförtydligande 

…………………………………… 
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BILAGA 3 

Intervjuguide 

Frågorna som är hanterade ur en etisk synvinkel och är ämnade att ställas under intervjuerna 

är följande: 

1. Upplever du någon arbetsrelaterad stress? 

2. Kan du berätta om din upplevelse av stress under arbetet?  

3. Vilka faktorer anser du ligger bakom ökningen av arbetsrelaterad stress?  

4. Hur påverkar den arbetsrelaterade stressen ditt psykiska och/eller fysiska välmående? 

5. Hur påverkar den arbetsrelaterade stressen röntgenavdelningen som helhet?   

 

Följdfrågor  

1. Kan du berätta lite om det? 

2. Kan du utveckla detta? 

3. Hur menar du? 

4. Kan du förse oss med ett exempel? 

5. Vill du lägga till något?  

 

Bakgrundsfrågor:  

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du arbetat som röntgensjuksköterska?  


