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Sammanfattning 

Upplevelser av introduktionen på en ny arbetsplats 

Övergången mellan högskola och arbete kan för många vara en väldigt jobbig period. 

En bra introduktion för den nyutexaminerade röntgensjuksköterskan är viktigt för att 

snabbt och enkelt kunna komma in i sitt arbete. Målet med introduktionen är att den 

nyutexaminerade ska känna en trygghet på arbetsplatsen och bli självständig i sitt 

arbete. Det finns få studier som belyser ämnet “introduktion på en ny arbetsplats” 

och ännu färre studier som belyser nyutexaminerade röntgensjuksköterskors åsikter 

om introduktionen. Förfrågan från ett flertal röntgenavdelningar har lett författarna 

till ett arbete inom området ”introduktion på arbetsplatsen för nyutexaminerade 

röntgensjuksköterskor”. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer 

nyutexaminerade röntgensjuksköterskor upplever är viktiga vid introduktionen på en 

ny arbetsplats. En kvalitativ studie gjordes med sju kvinnliga informanter i södra och 

mellersta Sverige. Den insamlade datan analyserades med en innehållsanalys och tre 

huvudkategorier bildades: Upplevelser av introduktionen; Kommunikation och 

sociala relationer samt Förbättringsförslag. En viktig faktor som uppskattades av våra 

informanter är konstruktiv feedback och kontinuitet av handledare för att 

självsäkerheten ska öka. Mycket av det som tas upp i studien har 

förbättringspotential för chefer och blivande arbetskollegor. 

 

Nyckelord: röntgensjuksköterska, radiografi, transition, återkoppling och handledare 

 



 
 

Summary 

Experiences of the introduction in a new workplace 

The transition between university and work can be a difficult period for some people. 

A good introduction to the new graduated radiographer is important for a quick and 

easy access to the workplace. The aim of the introduction is to feel safe and 

independent in the workassignments. Few studies highlight the subject of 

"introduction on a new workplace” and even fewer studies highlight ”new graduated 

radiographers’ views on the introduction”. A request from a number of radiology 

departments has led the authors to write this thesis. The purpose of this study is to 

examine factors new graduated radiographer considered important for a good 

introduction on a new workplace. A qualitative study was conducted with seven female 

informants in southern and central Sweden. The collected data was analyzed with a 

content analysis and three main categories were formed: Experiences of the 

introduction; Communication and social relations; Suggestions for improvement. 

Something that was appreciated by our participants was constructive feedback and 

continuity of supervisors to increase self-confidence. The content in this study has an 

improvement potential for managers and future colleagues. 
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Bakgrund 

Radiografi 

Huvudområdet för röntgensjuksköterskan (RSS) är radiografi där det ingår både 

bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik, omvårdnad samt medicin. På 

arbetsplatsen passerar individer i olika åldrar med olika frågeställningar och oftast är 

dessa möten kortvariga (Hälsohögskolan, 2016; Örnberg & Andersson, 2012) 

 

Röntgenkliniken är utrustad med avancerad teknik som kräver specifik kunskap för 

att få fram användbara bilder för ett diagnostiskt ändamål. Den är utrustad så att 

bildkvalitén är optimal samt att patientsäkerheten fullföljs enligt strålskyddslagen 

(Örnberg & Andersson, 2012). 

 

Arbetet kräver stor kompetens som utifrån teoretisk kunskap tillämpas i praktiken 

(Hälsohögskolan, 2016). Eftersom utvecklingen ständigt går framåt ökar kraven för 

personalen inom sjukvården, även för RSS (Örnberg & Andersson, 2012).  

 

Röntgensjuksköterskans roll  

På den radiologiska kliniken tillsammans med radiologer och undersköterskor är RSS 

en viktig länk för diagnostiken/bedömningen för eventuell vidare behandling 

(Örnberg & Andersson, 2012).  

 

Personal på den radiologiska enheten arbetar oftast i team men ska även kunna 

arbeta självständigt. Arbetsstyrkan samarbetar både inom sin egen verksamhet men 

även mellan andra enheter på sjukhuset. Arbetsuppgifterna kan variera beroende 

vilken arbetsstation RSS är placerad på. På alla stationer gäller planering, 

genomförande och utvärdering av undersökningen. Varje RSS ansvarar för de beslut 

som tas i den peri-radiografiska processen, alltså före, under och efter 

undersökningen. Det finns fyra etiska aspekter att arbeta utifrån, dessa är; principen 

om att göra gott, principen om respekt för självbestämmande, principen om att inte 

skada och rättviseprincipen. Arbetsstyrkan ska med en humanistisk människosyn och 

omsorg bevara samt respektera vårdtagarens autonomi, integritet och värdighet. 
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Principer och koder underlättar för professionen i dess arbete (Örnberg & Andersson, 

2012). 

 

Eftersom mötet mellan vårdtagare och vårdgivare är kort gäller det att arbeta 

professionellt och kunna fatta snabba beslut. Inom den yrkesetiska koden för RSS 

benämns fyra större områden som är till för att vägleda och stimulera RSS beslut i sitt 

arbete. De fyra områden är mellan RSS och- vårdtagare, professionen, yrkesutövaren 

i vården och samhället (Örnberg & Eklund, 2008).  

 

Mellan RSS och vårdtagaren ska individens integritet skyddas, respekteras samt 

lindra obehag och smärta vid undersökningen alt. behandlingen (Örnberg & Eklund, 

2008). RSS ska vara kritisk och bär ett stort ansvar till att anpassa stråldosen enligt 

ALARA-principen (As Low As Reasonably Achievable) vilket betyder att RSS alltid 

ska jobba med så lite stråldos i den mån det är möjligt (Strålsäkerhetsmyndigheten, 

2013). I samband med undersökningen ska patienten få information och vara 

förstådd i den information som tilldelas. De beslut patienten tar själv ska stödjas och 

respekteras från RSS sida (Örnberg & Eklund, 2008).  

 

För sig själv ansvarar RSS för utvecklingen av sina kunskaper inom sitt område 

utifrån erfarenhet, evidens och verksamhetens utveckling. Tillsammans ansvarar alla 

att följa riktlinjer och att behandlingar görs enligt behovs- och solidaritetsprincipen 

(Örnberg & Eklund, 2008).    

 

RSS arbetar med positiv anda tillsammans med sina kollegor men även med andra 

yrkesprofessioner inom vården. De anställda har även krav gentemot samhället att 

arbeta med förebyggande hälsovård, att agerar professionellt så att tillit och 

förtroende upprätthålls. Den som arbetar med strålning ska se till att bevara samt 

skydda miljön genom att arbeta enligt ALARA-principen (Örnberg & Eklund, 2008). 

 

För att personalen ska utvecklas deltar alla i arbetsstyrkan till att handleda och 

undervisa studenter, andra yrkesutövare samt kollegor på bästa möjliga sätt (Örnberg 

& Eklund, 2008). 
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Handledarens betydelse 

Att komma ut på en ny arbetsplats som nyutexaminerad kan vara skrämmande. Efter 

tiden på högskolan är det dags att sätta sina kunskaper på prov ute i arbetslivet. För 

att kunna hitta en trygghet på sin arbetsplats så finns det vissa saker arbetsgivaren 

kan tänka extra på redan från start. En av de sakerna är att tilldela en handledare till 

den nyutexaminerade. En handledare ska fungera som ett extra stöd som den 

nyutexaminerade kan vända sig till med frågor och för att få feedback. En studie som 

gjordes 2016 i USA hade som syfte att ta reda på vad som gjorde en bra handledare 

(Manning, 2016). En enkät skickades ut till alla sjuksköterskor på tre sjukhus i 

sydöstra USA. Det konstaterades att en bra handledare som ger feedback och som 

kommunicerar med sina medarbetare bidrar till ökat engagemang hos personalen att 

utföra ett gott arbete.  

 

Transition 

Synonymer till transition är övergång och kan förklaras i detta sammanhang som 

övergången mellan högskola och arbetsliv. Det beskrivs som en pågående process i 

tre olika faser: separation, övergång och integrering. Processen pågår under ett visst 

tidsintervall och är relaterad till förändring och utveckling inför sina kommande 

arbetsuppgifter. En studie visar att ett övergångsprogram för sjuksköterskor bör vara 

fyra veckor långt eller längre för att en nyutexaminerad ska börja komma in i sin 

arbetsroll och ge resultat. Transitionsfaserna anses vara viktiga och är något som 

pågår ständigt i varje människas liv (Rush, Adamack, Gordon, Janker & Ghement, 

2013). 

 

Introduktionen på en ny arbetsplats  
Varje medarbetare har rätt till en introduktion när de kommer till en ny arbetsplats. 

Syftet med en introduktion är att redan från början enklare komma in i rutiner och 

arbetsuppgifter men också att komma in bland medarbetarna och skapa gemenskap. 

Arbetsmiljölagens (SFS 1977:1160) ändamål “är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. Utgår 

introduktionsansvarig från detta ändamål när planering sker inför en introduktion 

blir syftet lättare att uppnå. Vad introduktionen ska innehålla skiljer sig från yrke till 

yrke och vad som gör en bra introduktion skiljer sig också beroende på vem 
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introduktionen riktar sig mot (Hedström, 2014a) 

 

Så vad är en bra introduktion? På sjukhuset i Arvika har medicinkliniken skapat ett 

program som riktar in sig på de nya läkarnas introduktion och den ska hjälpa de 

nyanställda att redan från start känna sig välkomna och ge sitt bästa. Programmet 

riktar in sig till de nyanställda läkarna, vare sig det är en ny AT-läkare eller en 

sommarvikarie. Beroende på bakgrund, alltså om det är AT-läkare eller 

sommarvikarie som börjar, finns ett speciellt schema för hur introduktionen ska gå 

till. Programmet börjar redan innan den nyanställda anländer genom att ha allt de 

administrativa klart. Första dagen blir läkaren omhändertagen redan i entrén genom 

att få namnskylt, sökare, schema m.m. Sen följer en rundvandring på sjukhuset, en 

grundläggande kurs i journalsystemen och lite kring sekretess och hygien. Resten av 

veckan får läkaren larmrutiner, hur ronderna fungerar, de får skugga en 

sjuksköterska, intensivvård, träffa en lönekonsult samt en hel del annan information. 

Sedan följer ytterligare fyra veckor med mer information och utvärdering. 

Programmet har uppmärksammats på fler sjukhus runt om i landet trots att 

sjukhuset i Arvika inte är stort (Lindblad, 2016). 

 

Problemformulering   

Det finns ett stort intresse hos de radiologiska klinikerna i Sverige att få feedback på 

vad deras nyutexaminerade RSS tycker om introduktionen på arbetsplatsen. Genom 

att kliniker får feedback kan de ständigt utvecklas och skapa bättre en arbetsplats, 

både för de nyutexaminerade men även för nyanställda. Förfrågan om att skriva detta 

som examensarbete har kommit från flertalet sjukhus. Inom vårt område radiografi 

finns det en del information att hämta och reflektera över men dock inte tillräckligt. 

En studie som gjorts 2015 i Sverige (Abdu & Osman, 2015) riktar in sig på 

nyutexaminerade RSS upplevelse av introduktionen på arbetsplatsen. Det finns även 

andra studier som behandlar ämnet om hur en bra introduktion görs, men ingen 

studie som behandlar RSS feedback till arbetsgivaren angående introduktionen. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur nyutexaminerade röntgensjuksköterskor 

upplever introduktionen på en ny arbetsplats.  
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Material och metod 

Författarna valde att göra denna studie med en kvalitativ ansats. Data har samlats in 

genom intervjuer då det var den mest lämpliga forskningsansatsen för att ta reda på 

personers upplevelser eller åsikter (Henricson, 2012). Författarna har utgått från en 

intervjuguide när datainsamlingen skedde (bilaga 4).  

 

Studien genomfördes på 5 radiologiska kliniker runt om i Sverige. Författarna riktade 

in sig på de stora sjukhusen som finns i södra och mellersta Sverige och frågade om 

det fanns några nyutexaminerade RSS på deras klinik som kunde tänka sig att delta i 

studien. Målet var att finna åtta stycken nyutexaminerade RSS som ville delta i 

intervjun.  

 

Urval 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att informanterna skulle vara 

nyutexaminerade RSS som tagit examen sommaren 2016. De skulle ha slutfört en 

treårig röntgensjuksköterskeutbildning med filosofie-kandidatexamen inom 

huvudområdet radiografi och även fått en större del av introduktionen som finns på 

deras nuvarande arbetsplats. Exklusionskriterier var RSS som tagit examen tidigare 

än sommaren 2016.  

 

Datainsamling 

Ett e-mail om att delta i studien skickades ut till 12 sjukhus (bilaga 1). Som en bilaga 

till det e-mailet fanns information om studien samt ett informerat samtycke (bilaga 

2). Det informerade samtycke skulle informanten ta med sig till intervjun med en 

påskrift som bekräftelse att personen i fråga förstått innebörden av att delta i studien. 

I e-mailet fanns även en deadline för när författarna senast ville ha svar. När kliniken 

gett sitt godkännande, påskriven datainsamlingsblankett (bilaga 3) till intervju samt 

att en RSS ville delta i studien bokades en tid in. 

 

Vilka frågor samt hur många frågor som skulle ingå i studien togs fram tillsammans 

med handledaren. För att undersöka frågornas kvalité gjordes två pilotintervjuer med 
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två RSS som haft introduktionen tidigare och som hade lite erfarenhet inom yrket. 

Pilotintervjuerna spelades ej in. De två RSS som intervjuades fick komma med åsikter 

om utformningen på frågorna. Efter en diskussion mellan dessa RSS ändrades 

frågorna lite för att få fram frågor som speglade studiens syfte. Pilotintervjuerna 

redovisas inte som en del i resultatet. 

 

Intervjuerna ägde rum i ett avskilt rum på de sjukhus där informanterna arbetade där 

risken för att bli avbruten var minimal. På de två sjukhusen där det var två 

informanter arrangerades en tid så att det passade båda. Innan intervjun startade 

samlades det påskrivna informerade samtycket in och informanten fick förfrågan om 

det var okej att intervjun spelades in. Informanten fick sedan information om 

studiens syfte samt tillvägagångssätt och det informerade samtycket genomgicks 

muntligt. Båda författarna närvarade vid datainsamlingen, en som intervjuade och en 

som skrev ner stödord under tidens gång. Författarna valde att intervjua varannan 

person, och varannan antecknade. Materialet spelades in med hjälp av bandspelare 

på någon av författarnas mobil.  

 

Intervjuguiden som användes bestod av sex frågor med några följdfrågor (bilaga 4). 

Frågorna var semistrukturerade och med låg grad av standardisering. 
Semistrukturerade frågor innebär att en informant intervjuas åt gången. Med större 

frågeområden kan informanten få prata fritt och i viss utsträckning styra själv i vilken 

ordning olika saker ska komma upp (Hedin & Martin, 2011). Med låg grad av 

standardisering menas att intervjuaren bestämmer ordningsföljden av frågor och hur 

de ska formuleras (Patel & Davidson, 2003). Guiden innehöll även den 

informationen författarna gav innan samt efter intervjun. Frågorna följdes i den 

ordning som står i bilaga 4 men följdfrågorna varierade beroende på informanternas 

svar.  

 

Artiklar relevanta till ämnet ”sjukvård” och ”omvårdnad” söktes i databaserna 

PubMed, Medline samt Cinahl. Några av de sökord som användes för att hitta 

relevanta artiklar var “radiographic”, “new graduate”, “nurses”, “introduction”. För 

att kombinera sökorden användes de booleska operatorerna “AND” och “OR”. Ett 

exempel på sökprocessen där en boolesk operator användes var “introduction” AND 

“new graduate”.   
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Inklusionskriterierna för de artiklar som användes till studien var att de skulle vara 

vetenskapliga artiklar som inte var äldre än 15 år. För att sålla bort äldre artiklar 

användes databasernas egna funktion för tidsintervall. Artiklarna skulle vara 

relevanta till ämnet, artiklar som handlade om introduktionen på arbetsplatsen, helst 

introduktionen inom vården. Artiklarna skulle vara skrivna antingen på svenska eller 

engelska. Exklusionskriterierna var artiklar skrivna på annat språk än svenska eller 

engelska och artiklar äldre än 15 år. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades först när alla intervjuer var genomförda. Författarna 

delade upp materialet och transkriberade lika många var i den mån det gick. 

Författarna analyserade innehållet från intervjuerna genom en manifest 

innehållsanalys vilket innebar att de uppenbara delarna i texten beskrevs. För att 

författarna inte skulle komma med egna värderingar användes en induktiv analys 

(Henricsson, 2012). Först hittades meningsbärande enheter från varje intervju som 

sedan blev till koder. Ur koderna växte två till fyra subkategorier fram som blev till 

tre kategorier (Stukát, 2011) Tabell 1.  

 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 

MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

KODER SUBKATEGORIER KATEGORIER 

”Inte sådär jättebra 

faktiskt” 

Att 

introduktionen 

inte var bra 

Negativa 

upplevelser 

Upplevelser av 

introduktionen 

”Gick inte med 

samma människor” 

Att inte gå med 

samma 

människor 

Handledarens roll Kommunikation 

och sociala 

relationer 
 

 

Kategorierna som togs fram blev: Upplevelser av introduktionen; Kommunikation 

och sociala relationer; och Förbättringsförslag (tabell 2). I resultatet redovisas de 

olika kategorierna och subkategorierna och under varje subkategori finnas citat från 
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de olika informanterna (I) som är numrerade från 1-7. Utifrån informanternas svar 

har maximalt tre slumpmässiga citat per subkategori valts som presenteras för att 

visa på skillnaden i informanternas svar. 

 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades satte sig författarna ner med sin handledare och 

tillsammans fylldes det i en blankett om etisk egengranskning (bilaga 5).  

 

Författarna tog till denna studie hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna: 

nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet. 

Nyttjandekravet innebar att den information som informanterna gav under studiens 

gång endast har använts i forskningssyfte. Genom att författarna inte tillåtit den 

insamlade datan att användas i något annat samband har denna princip erhållits. En 

sammanfattning skickades ut för att fullfölja Informationskravet vilket innebar att de 

som var berörda av studien skulle få ta del av informationen gällande studiens syfte. 

Konfidentialitetskravet innebar att obehöriga ej kunde ta del av uppgifterna som 

inhämtats. Författarna har kodat den insamlad datan i form av nummer för att det 

inte ska kunna gå härleda till personerna som deltagit samt deras arbetsplats. 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna hade rätten att själva bestämma över sin 

medverkan i studien. Informanten kunde när som helst avbryta utan anledning och 

förklaring. Det informerades innan, under och efter intervjun. Till denna princip hör 

informerat samtycke till, deltagaren fick efter de fått information själva bestämma 

över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Författarna har hanterat alla uppgifter enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

som säger ”Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga 

integritet kränks genom behandling av personuppgifter”.  

 

Innan intervjuerna påbörjades behövdes ett godkännande komma från de klinker 

som kunde tänka sig vara med. Informerat samtycke inhämtades innan intervjuerna 

via ett mail som intressenterna fick.  
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Efter genomförd transkribering förstördes alla inspelade intervjuer och efter arbetet 

var klart förstördes all den transkriberade datan.   
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Resultat 

 
Utav de 12 sjukhusen som fick mailet svarade fem att de ville vara med i studien. Åtta 

RSS svarade att de var intresserade av att vara med och de matchade även studiens 

inklusionskriterier. Av de åtta intresserade deltog enbart sju kvinnliga RSS. En av de 

intresserade kunde inte medverka i studien då intervjun inte gick att genomföra inom 

tidsramen för arbetet, därför intervjuades endast sju. Av dessa sju intervjuades fem 

på sina respektive arbetsplatser och två via telefon.  

 

Tabell 2: Kategorier & subkategorier 

KATEGORIER SUBKATEGORIER 

Upplevelser av introduktionen  Positiva upplevelser 

Negativa upplevelser 

Variation på arbetsuppgifter 

Tidsupplägg 

Kommunikation och sociala relationer Personalens bemötande 

Handledarens roll 

Förbättringsförslag Bristande information 

Återkoppling 

Självsäker i sitt arbete 

Trygghet på arbetsplatsen 
 

Upplevelser av introduktionen 

I denna kategori har fyra subkategorier tagits fram som speglar både de positiva och 

negativa upplevelserna informanterna haft under introduktionen, om det tidsupplägg 

introduktionen haft samt variationen på arbetsuppgifter de fått.   

Positiva upplevelser 

Av de intervjuade var endast en informant nöjd med helheten av den introduktion 

som getts. Resterande tyckte endast delar av deras introduktion varit bra då de fått 

gott bemötande av personalen när de började samt att de kände att kliniken 

engagerat sig i deras upplärning. 
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I:2 “Ee den var bra var den .. ee men det var bra när den fungerade...” 

 

I:4 “Det första var ju bra att få det här pappret då kändes ju som att det fanns en 

plan.” 

 

I:5 “Det var bra, vi kände oss välkomnande. Lagom takt, det var bra för mig.”  

 

Negativa upplevelser 

Av de som intervjuades var sex informanter missnöjda med den introduktion de fått. 

De tyckte att den introduktion de fått inte var densamma som den de blivit lovade 

och att den då istället blev rörig.  

 

I:2 ”Men eftersom det var mycket personalbrist här, så var det tillfällen där asså 

själva planen inte fungerade”. 

 

I:3 “Inte någon direkt uttalad introduktion. Ee så det var väl lite rörigt. Ee eftersom 

jag började jobba mitt i semesterperioderna” 

 

I:6 ”Inte så bra… Det kändes som att dem tycker jag visste redan allting bara för att 

jag haft min praktik här" 

 

Variation av arbetsuppgifter 

Alla informanter tog upp ämnet om de olika arbetsuppgifter de fått under 

introduktionen. Dock hade de olika åsikter om huruvida upplägget av arbetsuppgifter 

var fördelade. Vissa tyckte det var bra att få testa på flera olika modaliteter medan 

andra tyckte det var positivt att vara placerad på en modalitet och vara där tills de 

kunde det.  

 

I:1 “Det var bra.. Fått vara runt på alla ställen även ultraljud och magneten” 

 

I:2 “Att man fick vara runt mycket… annars kan man tröttna på arbetsuppgifterna” 
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I:5 “..de va bra att varje person var placerad på ett ställe så att man kunde hela 

det..” 

 

Tidsupplägg 

Majoriteten av informanterna var eniga om att den tidsplan som gjordes innan de 

började inte hölls under introduktionens gång. Vissa tog upp att det var skönt att 

börja med en modalitet som de kände sig säkra på medan andra tyckte det var jobbigt 

att direkt börja med akutverksamheten.  

 

I:1 “Ee jag blev ju satt på akuta CT det första jag gjorde när jag kom ut och då var 

det väl inte ens två veckors introduktion där som man skulle hinna lära sig allt.” 

 

I:2 “Planeringen ser väldigt bra ut men ee, den.. ofta havererar den eftersom folk 

var sjuka, man har inga extra resurser och ta av” 

 

I:6 “Det var bra att börja med skelett kände jag för det hade man ju ändå med sig 

från skolan, lagom takt på det liksom” 

 

Kommunikation och sociala relationer 

De två subkategorierna under denna kategori lyfter personalens inflytande och 

bristen på handledare. Det som presenteras i denna kategori visar hur viktigt 

kommunikation och sociala relationer är för den nyutexaminerade RSS.   

 

Personalens bemötande 

Informanterna tyckte att det var bra med personal som ställde upp och hjälpte till vid 

okända situationer. Det blev genast en trygg miljö att vistas i. Det visar hur viktigt 

personalens bemötande är för de nyutexaminerade    

 

I:2 “Att man har bra kollegor som gärna ställer upp och hjälper en och ee…  finns 

där när man vill fråga saker.”  
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I:3 “..alla kollegor och så var ju hjälpsamma och ee snälla och trevliga. Ja om man 

behövde ställa frågor och så så var det alltid okej liksom.” 

 

I:4 “..jag kände en trygghet i miljön och arbetskamraterna..”   

      

Handledarens roll 

Informanterna är eniga om att det krävs handledning och att arbeta tillsammans med 

en erfaren kollega. P.g.a. personalbristen fick informanterna ibland arbeta själva eller 

med kollegor som själva är nya. Informanterna upplevde att det var viktigt att ha en 

och samma handledare under sin introduktion.  

 

I:3 “Mindre bra var att man ibland inte jobbade tillsammans med någon som var 

van utan jobbade med någon annan som var ny eller själv” 

 

I:6  “..jag var ju mycket själv med en undersköterska. Alltså jag fick ju lita på mig 

själv, jag fick testa mig fram, så jag fick ju lära mig själv ganska mycket. 

 

I:7 “..jag fick en huvudhandledare men jag gick med många olika. Så det blev ju 

inget funktionellt av det hela. Utan jag upplevde väl nästan att jag ee kom in och 

blev, ersatte någon nästan direkt.”  

Förbättringsförslag 

Syftet med kategorin är att kliniker ska kunna förbättra sin introduktion till den 

nyutexaminerades fördel. De subkategorierna som tas upp är bristande information, 

återkoppling på det arbete som nyutexaminerade utför, självsäkerheten i sitt arbete 

samt den trygghet på arbetsplatsen som behövs.  

 

Bristande information 

Subkategorin “Bristande information” togs fram baserat på vad informanterna 

svarade på frågan “Fanns det något som du skulle velat varit med men som inte 

fanns?”.  
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I:4 “Vad är det här med att flexa till exempel som vi har, vad innebär det, hur 

fungerar löne, asså dom här viktiga frågorna som man är intresserad av” 

 

I:5 “HLR1 och den biten ee det hade jag kanske önskat mer, två stycken nya på ett 

lab där vi var med om en sån här akuta situation och då kände vi att vi hade fått för 

lite information om vad vi skulle göra och hur vi skulle hantera det” 

 

I:7 “Med kontrastreaktioner skulle jag också vilja att man pratade lite mer om” 

 

Återkoppling 

Att få feedback på sitt utförda arbete uppskattades av majoriteten, dels för att ta 

lärdom utav det men också för att öka självförtroendet. 

 

I:1 “Att man får den feedback som behövs och att man känner sig säker på det man 

gör.” 

 

I:3 “..få lite stöd och feedback på sitt arbete.” 

 

I:5 “..de följer upp hur det går för oss och att vi får lite feedback också.”  

 

Självsäker i sitt arbete 

Det viktigaste bland våra informanter var att känna sig säker på utförandet av 

arbetsuppgifterna innan det är dags att gå vidare till nästa moment i tidsupplägget.     

 

I:1 “att man känner sig säker på det man gör.” 

 

I:5 “att jag känner mig trygg i det jag gör. Jag vill kunna det fullt ut innan jag blir 

ensam liksom och får ta mer ansvar” 

 

I:6 “Men framförallt det viktigaste är verkligen att man känner sig säker där man 

är innan man hoppar till nya ställen.” 

 

                                                                 
1 Hjärt- och Lungräddning 
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Trygghet på arbetsplatsen 

Många av informanterna tyckte att det var viktigt att få känna sig välkommen av sina 

arbetskollegor på den nya arbetsplatsen. Det fanns även de som tyckte att de kände 

sig trygga på arbetsplatsen när de fick börja med arbetsuppgifter de redan kände igen 

och att de inte kastades för fort in i det okända.  

 

I:2 “Att man ska känna sig välkommen” 

 

I:3 “.. i första hand då att lära känna lokalerna och sina kollegor.” 

 

I:7 “Och att inte hoppa mellan det akuta och polikliniska.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka hur nyutexaminerade RSS upplever 

introduktionen på den nya arbetsplatsen lämpade sig en kvalitativ forskningsansats. 

En enkätstudie hade inte fångat de upplevelser och känslor som författarna var ute 

efter, därför valdes en intervjustudie. Intervjuerna följde den semistrukturerade 

typen vilket innebär att följdfrågor ställdes beroende på informantens svar. Fördelen 

med en intervjustudie och möjligheten till följdfrågor är att det går att ha en mer 

öppen dialog med informanten för att få fram svar som speglar frågornas intention 

(Hedin & Martin, 2011).  

 

Författarna valde att bara ha med nyutexaminerade RSS i studien då fokus låg på 

deras åsikter och upplevelser, eftersom denna grupp sannolikt är mest känslig för nya 

intryck då de inte har något att jämföra med. Hade urvalet breddats till att också ta 

med nyanställda hade resultatet kunnat bli annorlunda jämfört med hur det ser ut 

nu. Fördelen med att även tagit med nyanställda hade varit att deras åsikter hade 

kunnat vara baserade på jämförelser från den introduktion de fått när de var 

nyutexaminerade samt den de fått när de började på en ny arbetsplats. 

 

Datainsamlingen kunde ha påverkats då författarna inte utfört liknande intervjuer 

tidigare.  Med lite erfarenhet kanske författarna kunde fått ut mer information vid 

korta svar från informanterna. Pilotintervjuerna gjordes av en författare vilket kan ha 

medfört vissa skillnader i intervjutekniken. Den författaren som utförde 

pilotintervjuerna kan ha känt en trygghet i att intervjua och fick därför intervjua 

första informanten. Författarna tyckte även att pilotintervjuerna var bra eftersom de 

gav chans till att göra justeringar i frågorna om så krävdes, testa utrustningen för 

inspelning och se över om frågorna speglade syftet (Henricson, 2012). Båda 

författarna var eniga om att intervjuguiden var till stor hjälp för att få med viktiga 

punkter innan intervjuns start. 

 

Få studier belyser ämnet introduktion, delvis inom vården men även inom andra 

yrkesgrupper. Detta märktes tydligt när författarna skulle leta artiklar för att styrka 

sitt resultat. P.g.a. det fick författarna ändra sitt tidsspann till 15 år.  



18 
 

Att båda författarna deltog under intervjuerna ökade datainsamlingens trovärdighet. 

Eftersom författarna intervjuade varannan informant kunde ena skriva ner 

anteckningar och den andra fokusera på svaren och eventuella följdfrågor. Som 

förslag kunde författarna gett varandra konstruktiv kritik efter varje intervju, det 

skulle kunna öka självsäkerheten i intervjutekniken. Det hade möjligtvis medfört 

bättre intervjuteknik till nästa intervju.  

 

Telefonintervju blev ett alternativ när en tid för intervju inte kunde bokas in inom 

tidsramen för arbetet eller att kostnaderna för att ta sig till det aktuella sjukhuset blev 

för höga. Denna intervjuteknik kan ha medfört både för- och nackdelar. Fördelen blev 

att intervjun ändå kunde bli av trots att intervjun inte kunde ske ansikte mot ansikte. 

Nackdelen var att författarna inte kunde fånga informanternas känslor på samma sätt 

som under de personliga intervjuerna och hade därmed svårt att ställa följdfrågor 

(Bryman, 2002).  

 

Författarna kände att deltagarna som intervjuades per telefon hade en annorlunda 

svarsfrekvens till skillnad mot de personliga intervjuerna då de blev väldigt 

kortfattade. Detta kan ha att göra med att när författarna ringde kände 

informanterna omedvetet att de störde, trots att en telefontid bokades in. En annan 

faktor som kan ha spelat in är att informanterna kanske kände att de inte “hade tid” 

att tänka igenom sina svar utan att de behövde svara direkt.  

 

Författarna valde att transkribera intervjuerna efter att alla intervjuer var klara. Detta 

medförde både för- och nackdelar. Fördelen med denna metod var att författarna inte 

lyssnade på en informants intervju och kunde sedan komma med följdfrågor som 

gjorde att svaren skulle likna den förre informantens. Nackdelen var istället att 

transkriberingen tog sin tid. Genom att transkribera materialet var för sig och sedan 

läsa varandras fick författarna en mer korrekt bild och uppfattning av materialet 

vilket anses av författarna ha en god trovärdighet. Innehållsanalysen gjordes med 

hjälp av kurslitteratur då författarnas kunskaper kring innehållsanalys inte var 

tillräcklig. Resultatet skickades till handledare som stämde av att vår arbetsprocess 

var rätt utförd vilket enligt författarna ökade trovärdigheten för studien.    
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Författarna anser att studien är trovärdig då både styrkor och svagheter beskrivits på 

ett noggrant sätt. Även hur studien är gjord har förklarats på ett sätt så att andra ska 

kunna upprepa processen och få ett likvärdigt resultat. Antal informanter och 

variation på svar har bidragit till att studien har ett trovärdigt resultat.  

 

Författarna ansåg inte att det fanns några problem med att följa de fyra 

forskningsetiska principerna under studiens gång. Det var också enkelt att få ett 

påskrivet informerat samtycke från informanterna innan intervjuerna började.  

 

Resultatdiskussion 

Upplevelser av introduktionen 

Av de som blev intervjuade var de flesta missnöjda med den introduktion de fått på 

arbetsplatsen. Endast en av sju var helt nöjd med introduktionen. Majoriteten som 

var missnöjda trodde att det berodde på personalbristen. Många började jobba på 

sommaren, direkt efter deras examen, när ordinarie personal gick på semester och då 

kunde det vara svårt att gå med en och samma person/handledare. Detta resulterade 

i att vissa informanter tyckte att introduktionen blev rörig. Yrket är i sig ett bristyrke 

och det var ofta personal som var sjuka så att de nyutexaminerade fick hoppa in och 

ersätta ordinarie vilket rubbade deras introduktion. En annan av de intervjuade 

kände att introduktionen inte var som hen föreställde sig. Det kan ha berott på att 

personen i fråga tidigare haft praktik på den arbetsplats som personen nu jobbar på. 

Den intervjuade hade själv en aning om varför det var så och trodde det berodde på 

att personalen kände den nyutexaminerade. Det fanns en förväntning på att personen 

i fråga kunde allt sedan sin praktik på arbetsplatsen. Misslyckade övergångar mellan 

högskolan och arbetslivet resulterar ofta i att den nyutexaminerade lämnar 

arbetsplatsen helt (Rush, Adamack, Gordon, Janke & Ghement, 2013). P.g.a. 

personalbristen som finns inom vården har det blivit ännu viktigare att lägga fokus 

på introduktionsprogrammet.  

 

I en studie gjord 2016 i uppdrag av Arbetsmiljöverket tas det upp vikten av att ha en 

fysisk variation i arbetet för att uppnå god hälsa, välbefinnande och prestation 

(Mathiassen & Lewis, 2016). Studien fokuserar mest på de ergonomiska aspekterna 
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vad gäller variation på arbetsplatsen, vilket deltagarna inte nämner. Det deltagarna 

tar upp vad gäller variation på arbetsuppgifter är att de vill ha rotation för att inte 

tröttna på en typ av arbetsuppgifter. Självklart fanns det delade åsikter kring denna 

punkt. Vissa tyckte det var bra att få rotera mellan modaliteterna för att få testa på 

allt medan vissa tyckte det var skönt att de fick starta på en modalitet och att de fick 

vara kvar där tills de kunde det bra. Någon sa även att det var tråkigt att bara få vara 

på en modalitet och att det hade varit skönt att ha fått rotera. Alla dessa åsikter kan 

tänkas variera från person till person. För personer som tröttnar lätt kan det vara bra 

att få rotera mellan modaliteterna medan de individer som vill hitta en trygghet i 

arbetsuppgifterna kan få börja på en modalitet. För att få en introduktion som är 

individanpassad är det viktigt att prata med sin chef från början för att gemensamt 

komma fram till en plan som passar den nyutexaminerade. I en studie gjord på ett 

sjukhus i Finland deltog 82 ögonsjuksköterskor i en enkätstudie vad gäller 

arbetsrotation mellan arbetsuppgifterna (Järvi & Uusitalo, 2004). Baserat på 

deltagarnas svar kom författarna i den finska studien fram till att rotation av 

arbetsuppgifter bidrog till bl.a. personalutveckling. De kom även fram till att det 

gynnar arbetsgivaren som får en anställd som är flexibel. Den anställde som individ 

kan även dra nytta av rotation genom att skaffa sig kompetens inom yrket, utveckla 

sina sociala färdigheter som i sin tur bidrar med arbetstillfredsställelse.  

 

Något som är viktigt när den nyutexaminerade börjar på en ny arbetsplats är att det 

finns en plan och ett mål med introduktionen. En av informanterna nämnde att det 

var skönt att börja på den konventionella röntgen. Det var något som fanns med sen 

skolan och det blev då lätt att komma in i arbetet. Många av deltagarna tog upp att 

det fanns en plan när de började men som ofta inte hölls. En anledning som många av 

deltagarna nämnde var att de trodde det berodde på personalbristen. Var någon i 

personalen sjuk kunde det allt som oftast bli att den nyutexaminerade fick hoppa in 

för personen och den planerade introduktionen fick en tillfällig paus. En av 

informanterna sade att det var jobbigt att bli placerad på den akuta verksamheten 

direkt efter examen p.g.a. det höga flödet. Enligt en studie gjord i Australien 2013 

rekommenderas det att nyutexaminerade ska ha en placering i början av sin arbetstid 

där de beslut som tas inte är alltför komplexa (Phillips, Kenny, Esterman & Smith, 

2014). Ingen av deltagarna tog upp att de haft något möte med sin chef där de suttit 

ner och planerat en introduktion tillsammans. En artikel skriven för tidningen 
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Arbetsliv (Hedström, 2014b) tar upp att chefen bör skräddarsy de anställdas 

introduktion redan vid första mötet för att det ska bli individbaserat. 

 

Kommunikation och sociala relationer 

Nästan alla informanter nämnde hur viktigt det är att ha bra relation till sina 

arbetskollegor. De upplevdes hjälpsamma, trevliga och svarade på frågor så gott de 

kunde. Enligt andra studier så är det en av de viktigaste punkterna när det kommer 

till trivsel på en arbetsplats (Pineau Stam, Spence Laschinger, Regan & Wong, 2015).  

 

Att få en bra handledning under sin introduktion är en väldig viktig del enligt 

deltagarna dock fanns det faktorer som påverkade deras introduktion. Majoriteten av 

informanterna var eniga om att ha en huvudhandledare under sin introduktion 

istället för flera olika. De menade att jobba med flera olika var förvirrande p.g.a. stor 

variation på arbetsutförande. Enligt den ideella organisationen Prevent behövs en 

stark relation och tillit till sin handledare men det behövs även någon som är 

kompetent för uppdraget (Prevent(a), u.å.). Andra tyckte även att personalbristen 

påverkade deras upplärning då de fick gå själva ifall bemanningen inte var 

fullständig. I vissa fall fick de som gick under introduktionen arbeta med kollegor 

som nyligen blivit klara med själva introduktionen. För att en arbetsplats ska vara 

optimal måste cheferna ha en fullt fungerande bemanning och visa ansvar vilket 

kommer leda till en positiv inverkan på resterande personal (Prevent(b), u.å.). Många 

av våra informanter började jobba under sommarperioden då det inte är bemannat 

fullt ut, så en av deltagarna fick arbeta med en undersköterska istället för att ha en 

RSS som handledare. Under perioder då bemanningen inte är fullsatt innebär det 

oftast högre arbetstempo, stress och mindre handledd tid åt de som går under 

introduktion (Manning, 2016). 

  

Förbättringsförslag 

Vad informanterna svarade på frågan “Fanns det något som du skulle velat varit med 

men som inte fanns?” var väldigt individbaserat samt baserat på vilket sjukhus som 

de jobbade på. Många svarade att det var en del information som de saknade. Det var 

allt från information om att ta ut flex till allmän information kring mammaledighet. 

Någon annan nämnde att det hade varit skönt med en kurs i hjärt- och lungräddning 
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(HLR) direkt från start då många började jobba på sommaren när det är ont om folk. 

Om en akut situation skulle uppstått hade det varit skönt att ha fått en uppdatering 

på HLR för att lättare hantera sådana situationer säger en informant. Kliniken kan 

även ha som rutin att börja varje sommar med en HLR-utbildning så att både 

sommarvikarier och nyutexaminerade får en genomgång så att de känner sig säkra 

om en sådan situation skulle uppstå. I en studie gjord 2009 i USA säger en av 

deltagarna: “The day I feel 100% confident will be the day I retire from nursing” 

(Ross & Bell, 2009, s. 301). 

Ju fortare HLR-utbildningen kan påbörjas desto snabbare kan den nyutexaminerade 

bli självsäker vid en akut situation. En annan informant sade att det hade varit skönt 

med en genomgång av kontrastreaktioner samt hur en sådan situation ska hanteras 

med adrenalinspruta och liknande. I en artikel skriven för tidningen “Arbetsliv” tas 

det upp tips på vad en introduktion bör innehålla (Hedström, 2014a). Det tas bl.a. 

upp att en bra introduktion bör innehålla information kring anställningen såsom 

arbetstider och sjukanmälan. Baserat på informanternas svar kan introduktionen 

även innehålla information om mammaledighet, hur flex tas ut m.m. 

 

För att människan ska utvecklas är det viktigt att få feedback på det arbete som 

utförs. Majoriteten av deltagarna var eniga om att de på något sätt ville ha 

konstruktiv feedback så att självsäkerheten ökar på de olika modaliteterna. Denna 

punkt saknas tyvärr på många kliniker och allmänt på arbetsplatser. Det finns flera 

studier som visar på att konstruktiv kritik är viktigt när det gäller både studenternas 

och de nyutexaminerade personalens lärande på arbetsplatsen. Eftersom alla 

människor är olika uppfattar vi feedback annorlunda därför krävs det mycket övning 

och struktur i hur konstruktiv kritik framförs på arbetsplatsen (Pelgrim, Kramer, 

Mokkink & van der Vleuten, 2012). För att förbättra återkopplingen på arbetsplatsen 

krävs det samspel, tillit, god kommunikation och planering mellan handledaren och 

den nyutexaminerade RSS. 

 

Som resultatet visar så har även tre stycken nämnt att självsäkerhet i arbetet är 

väldigt viktigt. Skillnaden mellan att vara praktikant och att ha en legitimerad 

yrkesroll är att personen själv står för de beslut som tas vid undersökningarna. 

Övergången från att handledaren tar beslut tillsammans med praktikanten till att de 

själva gör det kan komma som en chock och vara väldigt påfrestande (Clark & 
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Springer, 2012). En bra och välplanerad introduktion är viktig. Att hoppa runt mellan 

olika ställen minskar självsäkerheten på de olika modaliteterna. Blir inlärningen mer 

successiv och noggrann kommer troligen den nyutexaminerade RSS känna sig mer 

självsäker. Arbetskollegornas erkännande och konstruktiv feedback för den 

nyutexaminerade RSS visar sig också vara ett sätt att öka självsäkerheten men även 

en tillfredsställelse för självförtroendet (Ekström & Idvall 2015; Pelgrim, Kramer, 

Mokkink & van der Vleuten, 2012).  

 

För ett ansvarsfullt arbete krävs en viss uppnådd trygghetskänsla, vilket påpekades av 

informanterna i studien. Att i lagom takt arbeta sig igenom de olika modaliteterna 

och känna sig säker saknades på en del kliniker. Det kan bero p.g.a. arbetsbristen och 

den höga belastningen som skapar en högre arbetstakt (Arbetsförmedlingen, 2017).  

Stress och personalbrist sätter våra nya åt sidan en kort stund för att det måste göras 

på ett visst sätt. Det finns ett citat ur en studie gjord i Norge som beskriver detta kort 

och koncist (Odland, Sneltvedt, & Sörlie, 2014, s. 540); 

“When there was a shortage of personnel and experienced nurses were busy 

and in a hurry, improvisation in the handling of duties could be the 

consequence for the newly educated nurses; One learns a lot but may be not 

learning the right things, more like ‘we have to do it this way now because we 

are that busy.”  

Stöd mellan kollegorna och den nyutexaminerade RSS är en viktig faktor. Utan hjälp 

och stöd skapas en osäkerhet för många nyutexaminerade eftersom de bär större 

ansvar som legitimerade och inte som studenter, detta bidrar till upplevd negativ 

stress (Odland, Sneltvedt, & Sörlie, 2014). 

 



24 
 

Slutsatser 

Åsikterna om rotation på arbetsplatsen bland informanterna var väldigt delade. 

Rotation på arbetsplatsen var enligt många väldigt viktigt för att inte tröttna på en 

och samma arbetsuppgift. Det fanns dock de som föredrog att börja på en modalitet 

och vara kvar tills en trygghet i arbetsuppgifterna var uppnådd. En väl utformad 

introduktion med klara mål var något som informanterna hade önskat.   

 

Majoriteten av informanterna var missnöjda med den introduktion de fått på den nya 

arbetsplatsen. Faktorer som bl.a. bidrog till detta var avsaknaden av en handledare 

genom hela introduktionen. De upplevde att arbetsplatsen i sig var bra med 

hjälpsamma kollegor som ställde upp vid behov när handledaren inte fanns till 

hands.  

 

Som förbättringsförslag till kliniker tycker författarna, utifrån informanternas svar, 

att introduktionen redan från början bör individanpassas. Alla lär vi oss olika snabbt 

och på olika sätt. Därför bör det inte finnas en allmän introduktion som ska gälla för 

alla nyutexaminerade. Det är också viktigt att chefen och arbetskollegorna ser den 

nyutexaminerade som en lärling som behöver sin introduktion för att bli en 

självständig RSS.  

 

Förslag till vidare forskning 

Författarna tycker att det behövs göras fler studier inom detta område. Som förslag 

bör studierna ha en specifik inriktning till skillnad från denna studie som tar upp 

introduktionen i det hela. Eftersom denna studie är en intervjustudie kan fortsatt 

forskning inom området förslagsvis göras via enkäter för att få med fler informanter. 

Introduktionen på en ny arbetsplats är något som ständigt utvecklas och förbättras. 

Det är därför med fördel att hållas uppdaterad för att finna nya metoder som bidrar 

till en bättre introduktion.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intresse mail 
 

Hejsan (sjukhusets namn). 
 

Vi är två tjejer som studerar till röntgensjuksköterska på Jönköping University, 

Amina Duhera och Tova Nordin. Vi är nu inne på vår sista termin och det är dags att 

skriva kandidatuppsats.  

 

Vi har valt att skriva en kvalitativ studie om vad nyutexaminerade 

röntgensjuksköterskor tycker om deras introduktion de får när de först kommer till 

en ny arbetsplats. Detta gör vi för att fånga deras åsikter och upplevelser mer än bara 

i en enkät.  

 

Vi undrar om ni har några nyutexaminerade röntgensjuksköterskor på er klinik som 

tagit examen sommaren 2016 och som kan tänka sig vilja delta i denna studie. Hör 

gärna för er på kliniken till de som är berörda och se om det finns ett intresse. Det går 

även bra att vidarebefordra detta mail till den intresserade.  

 

Finns det någon som är intresserad av att vara med i vår studie, be gärna 

personen som är intresserad att höra av sig till oss innan den 20 februari 

2017 så att en tid för intervju kan bokas in.  
 

Vi ber även dig som verksamhetschef/avdelningschef att skriva på blanketten 

“Godkännande för datainsamling” som vi bifogar och maila tillbaka den till oss 

snarast möjligt. Läs även igenom bilagan “Informerat samtycke” så att du som 

verksamhetschef även vet mer om studien.  
 

Ni kan nå oss på någon av dessa mail: 

duam14hj@student.ju.se (Aminas) 

noto1400@student.ju.se (Tovas) 
 

Vi ser fram emot ert svar. 

Med Vänliga Hälsningar, Amina Duhera och Tova Nordin 
 

mailto:duan14hj@student.ju.se
mailto:noto1400@student.ju.se
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Vi bifogar vår etiska egengranskning, mer information om studien samt informerat 

samtycke. Det informerade samtycket ska vara påskrivet av den berörda och tas med 

till intervjun (se bilaga “Informerat samtycke”).  
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Bilaga 2: Informerat samtycke 

 

Hej!  

Här kommer lite information angående studien.  
 

Vikten av en god introduktion på en ny arbetsplats, en intervjustudie.  
 

Vi, Amina Duhera och Tova Nordin, är två studenter som går termin 6 på 

röntgensjuksköterskeprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping (Jönköpings 

University). Vår handledare är Britt-Marie Ahlander.  
 

Syftet med studien är att få en bild av vad du som nyutexaminerad 

röntgensjuksköterska tycker är viktigt vid en introduktion på arbetsplatsen.  

Datainsamling kommer ske på följande sätt:  

Intervjuerna kommer att ske på ditt sjukhus i ett avskilt rum. Båda författarna 

kommer delta vid intervjun, en som intervjuar och en som antecknar stödord under 

tidens gång. Innan intervjun börjar får du som deltagare muntlig information om 

studien och ditt deltagande. Materialet kommer spelas in med hjälp av bandspelare 

på någon av författarnas mobil. Det insamlade materialet kommer att förvaras på ett 

USB-minne som endast författarna till studien kommer ha tillgång till.  
 

Vi kommer givetvis ta hänsyn till etiska aspekter under datainsamlingen, först och 

främst konfidentialitetskravet. Detta innebär att materialet inte kommer kunna 

härledas till dig som deltagare, du förblir anonym och heller inte vilken klinik du 

arbetar på. Vi kommer även ta hänsyn till de andra tre forskningsetiska principerna - 

informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Data som samlas in 

kommer endast användas till denna studies syfte och inga obehöriga kommer att ta 

del av materialet. Materialet som samlas in kommer analyseras med en 

innehållsanalys.  
 

Som deltagare bekräftar jag att jag fått denna skriftliga information samt att jag vid 

intervjutillfället kommer få muntlig information kring forskningsstudien. Jag som 

deltagare vet att det är frivilligt att delta och kan när som helst och utan förklaring 

avsluta mitt deltagande.  
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Med vänlig hälsning 

Amina Duhera och Tova Nordin 
 

 

Jag som deltagare är medveten om ovanstående information och ger härmed mitt samtycke till att 

delta i intervjun.  

 

 

Ort & datum 
 

 
 

 

Namn, tjänstetitel & kontaktuppgifter 
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Bilaga 3: Ansökan om datainsamling på kandidatnivå vid radiologiska 

kliniken 
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Bilaga 4: Intervjuguide 
 

Informera om: 

• är det okej att spela in? (innan intervjun startar) 

• konfidentialitet 

• anonymitet 

• informanten får avsluta intervjun när som (under intervjun eller efter) och 

behöver heller inte ange anledning om denne så önskar 

 

1. Hur upplevde du att din introduktion var när du började arbeta? 

• varför? 

2. Vad var bra med introduktionen? 

3. Var det något som var mindre bra med introduktionen? 

4. Fanns det något som du skulle velat varit med men som inte fanns? 

• något administrativt? 

5. Vad tycker du är viktigt att få ut av en introduktion på en ny arbetsplats?  

6. Annat? 
 

Informera om: 

• informanten kan höra av sig om denne har frågor om något 

• informanterna kommer få ta del av studien när den är klar 

• studien kommer läggas ut på portalen DIVA 
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Bilaga 5: Etisk egengranskning 
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