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Sammanfattning 
 
 
Ett bra introduktionsprogram är grundläggande för en lång framgångsrik karriär och gör det 

lättare för den nyexaminerade att lära sig, då övergången från studier till att börja arbeta som 

en legitimerad röntgensjuksköterska kan vara en stressig period. 

Syftet med denna studie var att undersöka nyexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelse 

av introduktionen på en ny arbetsplats. Data samlades in till denna studie genom att intervjua 

nio röntgensjuksköterskor som tagit examen sommaren 2014. Dessa röntgensjuksköterskor 

arbetar på röntgenkliniker i mellan- och södra Sverige. 

All insamlad data analyserades med hjälp av innehållsanalys och det resulterade i tre katego-

rier: Introduktionsprogrammet, Handledarnas kunskap och egenskaper och Sociala relationers 

betydelse och påverkan. 

De nyexaminerade röntgensjuksköterskorna upplevde att introduktionen var tillräcklig och 

bra. Det fanns vissa delar som var mindre bra, till exempel att de blev räknade som en av den 

ordinarie personalen medan de hade introduktion. Alla informanter ansåg att det blir bäst ifall 

de har en specifik handledare i början av introduktionen, då det lätt kan bli förvirrande med 

flera handledare. 

 

 
Nyckelord: röntgensjuksköterska, nyexaminerad, introduktionsprogram, arbetsplats och hand-
ledare 
 



 

Summary 
 
New graduate radiographers experience of the introduction at a 

new workplace 
 
A good introduction program is essential for a long successful career and makes it easier for 

new graduates to learn. As the transition from studies to beginning working as a licensed ra-

diographer can be a stressful period. 

The purpose of this study was to investigate the new graduate radiographers experience of the 

introduction at a new workplace. Data was collected for this study by interviewing nine new 

graduate radiographers who graduated in the summer of 2014. These radiographers are work-

ing on radiology departments in central and southern Sweden. 

All collected data was analyzed using content analysis and it resulted in three categories: In-

troduction program, The preceptors knowledge and qualities and Social relationships im-

portance and impact.  

The new graduate radiographers felt that the introduction was sufficient and good. There were 

some parts that were less good, for example, they were counted as one of the regular staff 

while they still had the introduction. All the informants believed that it will be best if they 

have a specific preceptor in the beginning of the introduction, as it can easily become confus-

ing with several preceptors. 
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Inledning 
Ett bra introduktionsprogram är grundläggande för en ny examinerad röntgensjuksköterska, 

för att komma in i rollen som en röntgensjuksköterska (Pineau Stam, Spence Laschinger, Re-

gan & Wong, 2015).  

Innehållet i ett introduktionsprogram, hur en handledare ska vara, varaktigheten av ett intro-

duktionsprogram och även sociala relationer, påverkar den nyexaminerades arbetsglädje 

(Ragsdale & Mueller, 2005). Med handledare i denna studie menar författarna den röntgen-

sjuksköterska som jobbar på kliniken, som hjälper den nyexaminerade röntgensjuksköterskan 

under introduktionsperioden. 

 

Litteraturgenomgången i detta arbete består av vetenskapliga artiklar som handlar om intro-

duktion av nyexaminerade sjuksköterskor på en ny arbetsplats, då det inte finns så många ar-

tiklar som beskriver introduktionen ur ett radiografiskt perspektiv. Själva grunden för ett in-

troduktionsprogram är likt det inom omvårdnad, varför artiklar om sjuksköterskors introdukt-

ion har använts. 

 

Bakgrund 

Introduktionsprogram 

Övergången mellan studierna och att senare arbeta som en legitimerad röntgensjuksköterska 

är bevisat vara en stressig period, där arbetsmiljön var annorlunda från vad de nyexaminerade 

hade tänkt sig och medförde svårigheter att anpassa sig till den nya rollen. Anledningen till att 

arbetsmiljön uppfattades så av de nyexaminerade, är på grund utav att den nya personalen 

inom vården kände ofta oro för om de kunde ge en säker vård för patienter men samtidigt 

kunna möta sjukhusets förväntningar av dem (Cefaratti, Benninger & Nguyen, 2013; Dyess & 

Sherman, 2009). De nyexaminerade upplever även svårigheter att övergå till sjukvårdens ar-

betsmiljöer och detta leder till lägre arbetstillfredsställelse och utbrändhet jämfört med de mer 

erfarna arbetskollegorna. En sak som spelar en viktig roll för att de nyexaminerade ska trivas 

och stanna kvar på den nya arbetsplatsen, är att ha en stödjande arbetsplats som främjar ar-

betsglädje (Pineau Stam et al. 2015). Det är viktigt att ha ett introduktionsprogram för att 

kunna behålla och motivera anställda att vara mer produktiva, minska ångest, förbättra ar-
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betsmoral och göra det lättare för den nyexaminerade att lära sig. Men det är inte alltid ett 

introduktionsprogram har förmågan att ge de anställda de resurser de behöver. I introdukt-

ionsprogrammet ska det stå vad kliniken förväntar sig utav de nyexaminerade. Det ska vara 

utformat för att påverka medarbetarnas attityder om det arbete de kommer att göra och deras 

roll. I ett introduktionsprogram ska det även finnas en arbetsbeskrivning (Ragsdale & Muel-

ler, 2005). Nyexaminerade kräver en ordentlig introduktion som bland annat innehåller till-

räckligt med stöd, tid och resurser som hjälper dem att utveckla sin yrkesroll. Detta leder till 

att de känner sig nöjda med sitt arbete (Pineau Stam et al, 2015). Ett bra introduktionsprogram 

är grunden för en lång framgångsrik karriär. På grund av detta är det viktigt att arbetsgivare 

lägger ner tid och energi för att skapa ett introduktionsprogram samt utformar det på ett sätt 

som fångar intresse hos den nyanställda. Ett introduktionsprogram måste vara fullständigt, det 

vill säga innehålla viktiga delar såsom klinikens värderingar och kulturer. Detta leder att ny-

examinerade kommer bättre in i arbetsplatsen (Ragsdale & Mueller, 2005).  

 

Enligt en studie av Rush, Adamack, Gordon, Janke & Ghement, (2013) så har varaktigheten 

av introduktionsprogrammet en stor betydelse. Ju längre ett introduktionsprogram är som upp-

fyller de nyexaminerades behov, desto mer tillfredsställelse kommer de att ha och även viljan 

att stanna kvar på den nya arbetsplatsen. Det leder också till mer erfarenhet och bättre kom-

munikation. Tiden den nyexaminerade röntgensjuksköterskan, som är under ett pågående in-

troduktionsprogram, får vara en ”intro” och inte en av ordinarie personalen påverkar också 

upplevelsen.  

 

Fördelarna med ett introduktionsprogram är att det skapar förutsättningar för de nyexamine-

rade att bli bättre på att planera, prioritera och utföra undersökningar. Samt även kunna kom-

municera med både kollegor och läkare. Det ökar även den nyexaminerades kompetens inom 

de olika områdena. Genom att delta i ett introduktionsprogram gav det bättre resultat i över-

gången från student än de som inte har deltagit i något introduktionsprogram. För att på bästa 

sätt kunna fånga upplevelsen av ett introduktionsprogram och göra det mer värdefullt så ska 

insamling av data, exempelvis genom en enkätundersökning, pågå kontinuerligt under det 

första året, för att fånga de nyexaminerades upplevelse under den tiden (Rush et al. 2013).  
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Sociala relationer på en ny arbetsplats 

För att skapa en bra och trygg grund för den nyanställda röntgensjuksköterskan, så behövs 

interaktion med den befintliga personalen och på så sätt skapa goda kontakter (Cefaratti et al. 

2013).  Enligt en studie gjord utav Riegel (2013) så nämnde deltagarna hur de relationer som 

skapades med handledare och med nyexaminerade kollegor, gjorde det möjligt för dem att 

komma in i arbetsplatsen och ha en mer lyckad övergång från student till en professionell 

sjuksköterska.  

 

Kommunikation är en viktig aspekt inom vården. Detta behövs för att kunna samarbeta med 

andra kollegor och även tillgodose ens egna behov av att känna sig som en del av personal-

gruppen (Fossum, B. 2007).  Det är även viktigt att introduktionsprogrammet innehåller tid 

för den nyexaminerade och handledaren att bygga upp en relation, att de är bekväma med 

varandra, kan prata om annat än arbetet och på detta sätt vägleda den nyexaminerade in i den 

nya arbetsplatsen (Rush et al. 2013).  

 

Handledarens betydelse för introduktionen 

För att en nyexaminerad inom vården ska kunna utveckla sig och klara av övergången från 

studier till att jobba, hör mycket ihop med vem den nyexaminerade får möta som handledare 

på den nya arbetsplatsen. Då den viktigaste förebilden för en röntgensjuksköterska inom ens 

profession, kan vara en riktigt bra handledare (Haggerty, Holloway & Wilson, 2012; Zwer-

neman & Flanders, 2006).  En handledare ska först och främst ha viljan att vara en handledare 

för att positivt påverka den nyexaminerade. Vill någon inte vara en handledare så påverkar det 

negativt på den nyexaminerades utveckling. En bra handledare ska även göra så att den nyex-

aminerade börjar skapa sociala relationer på arbetsplatsen, får en ökad kompetens, tänker kri-

tiskt och även bidra till arbetsglädje (Haggerty et al. 2012).  Duktiga handledare med kunskap, 

social förmåga och god personlighet behövs, för att introducera ny personal, samt även klinisk 

erfarenhet, kunna undervisa på ett bra sätt och viljan att vara en handledare. Det är bra om 

handledaren är tålmodig och låter den nyexaminerade göra egna misstag som den senare lär 

sig från, är bra på att ge positiv feedback men även konstruktiv kritik. En stark relation till den 

som introduceras är en bra början och det behövs även en specifik handledare till varje individ 

som ska introduceras. De nyanställda behöver även stöd för att kunna utveckla färdigheter och 

uppmuntran från handledare är väldigt uppskattat (Cefaratti et al. 2013; Dyess & Sherman, 
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2009; Zwerneman & Flanders, 2006). Det är även viktigt att handledaren skapar en trygg 

miljö för den som ska introduceras, att ställa olika sorts frågor, då detta är ett effektivt sätt att 

lära ut. På vilket sätt handledaren ställer frågor tillbaka är väldigt viktigt så det kan skapa kri-

tiskt tänkande (Carlson, Wann-Hansson & Pilhammar, 2008). 

 

Genom att ta på sig rollen som en handledare leder det till att röntgensjuksköterskan känner 

en professionell utveckling men även bygger upp relationen till andra kollegor till det bättre.  

För att en handledare ska vara bra gäller det att kliniken stödjer de som är intresserade genom 

att bidra med handledarutbildningar och motivera dessa individer (Haggerty et al. 2012). 

 

Enligt Haggerty et al. (2012) kan handledarnas motivation höjas genom att ge dem fortsatt 

utbildning, då det är brist på detta och även ge feedback på hur de har varit som handledare. 

Handledarna vill även från början veta vad som krävs utav den nyexaminerade, för att på ett 

bra sätt kunna handleda dem som inom snar framtid kommer bli deras arbetskollegor. Hur god 

en introduktion är för den nyexaminerade beror även mycket på under vilken period av året 

introduktionen utförs. På vintern framförallt eller då det är brist på personal anses den nyexa-

minerade vara en av personalen utan att ha slutfört sin introduktion. Detta leder till att den 

nyexaminerade och handledaren inte hinner med att reflektera och diskutera viktiga frågor 

som kommit upp under introduktionen. 

 

Valet av handledare blir bäst då kliniken väljer ut lämpliga individer som ska handleda de 

nyexaminerade och ger dem adekvat utbildning. I längden leder det till många fördelar för 

både de nyexaminerade och även för handledarna (Haggerty et al. 2012). Det är därför väldigt 

viktigt att erbjuda handlednings utbildningar då handledarna har en betydelsefull del av intro-

duktionen (Rush et al. 2013). 

 

Enligt de riktlinjer som finns på svensk sjuksköterskeförenings hemsida om godkännande av 

handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad, så ska en handledare kunna tro på att den 

nyexaminerades förmåga att växa och utvecklas, behandla människor med respekt och kunna 

individanpassa handledningen beroende på de nyexaminerades behov och hur pass långt de 

har kommit i introduktionen (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008).  
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Radiografi 

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som är ett tvärvetenskapligt kunskapsom-

råde och i detta ingår bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik, omvårdnad och även medi-

cin. För att kunna utvecklas inom huvudområdet så är det viktigt att kunna föra ihop det teore-

tiska och de verksamhetsförlagda delarna. Att arbeta som en röntgensjuksköterska innebär 

möten med patienter från olika åldersgrupper och patienter med olika behov när det kommer 

till deras vård och dessa tillfällen är ofta kortvariga. I det vardagliga arbetet ingår det även att 

röntgensjuksköterskan ska planera, genomföra samt även utvärdera undersökningar. Andra 

viktiga delar inom radiografin är patientsäkerheten, strålskyddet samt bildkvaliteten och då 

arbetet är tekniskt och utvecklingen går framåt ökar kravet på röntgensjuksköterskans kun-

skaper. I huvudområdet uppmärksammas även kunskapen som leder till att det finns förståelse 

för samspelet mellan vården, den tekniska delen och människan (Hälsohögskolan, Högskolan 

i Jönköping, 2015; Örnberg & Andersson, 2012). 

 
 

Röntgensjuksköterskans roll 

Det är viktigt att röntgensjuksköterskan har den kompetensen som krävs för att kunna möta 

alla behov som behövs inom det område de arbetar, de har även ansvar för sina beslut. Rönt-

gensjuksköterskan bör ha en humanistisk människosyn och använda sig utav dessa fyra etiska 

grundprinciper; principen om respekt för självbestämmande, att inte skada, att göra gott och 

rättviseprincipen (Örnberg & Andersson, 2012). 

För att guida nyexaminerade röntgensjuksköterskor då de kommer att arbeta i en miljö där 

både omvårdnad av patienter och kunskap om teknisk utrustning ingår finns en yrkesetisk kod 

för röntgensjuksköterskor (Örnberg & Eklund, 2008). 

 

Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod består av fyra större delar. Röntgensjuksköterskan 

och vårdtagaren handlar om att röntgensjuksköterskan ska bemöta patienter med respekt och 

se till så att patienter inte utsätts för obehag. Röntgensjuksköterskan ska även se till så att följa 

ALARA-principen (as low as reasonably achievable), vilket går ut på att hålla stråldosen till 

patienten så liten som möjligt. Det är även röntgensjuksköterskans ansvar att ge ut informat-

ion till patienten angående undersökningen och samtidigt kunna ge stöd. Att patienten själv 

får bestämma om sin egen vård, är även väldigt viktigt och respektera dennes beslut. Rönt-

gensjuksköterskan och professionen innehåller att röntgensjuksköterskan ska hålla sig uppda-
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terad inom sitt huvudområde och vården då det gäller utveckling, samt även ägna sig åt forsk-

ning och följa etiska riktlinjer. Inom denna del så står det även om att röntgensjuksköterskan 

ska kunna prioritera undersökningar enligt behovs- och solidaritetsprinciperna. Dessutom 

kunna ta emot kritik på hur denna utövar sitt yrke. Röntgensjuksköterskan och yrkesutövaren i 

vården innebär att röntgensjuksköterskan ska kunna handleda, undervisa och bedöma studen-

ter samt kunna samverka med kollegor och annan personal inom vården, det vill säga kunna 

respektera dem. Röntgensjuksköterskan ska även se till att individer får rätt vård och inte 

kommer till skada, på grund utav andra individers handlande. I kompetensbeskrivningen för 

röntgensjuksköterskor står det även om att röntgensjuksköterskan ska kunna handleda och 

undervisa deras medarbetare i utvecklingsarbete (Örnberg & Andersson, 2012; Örnberg & 

Eklund, 2008). En av handledarens roll är att hjälpa den nyexaminerade att utöva teorin från 

skolan i praktiken (Haggerty et al. 2012). Röntgensjuksköterskan och samhället handlar om 

att röntgensjuksköterskan ska uppföra sig på ett sådant sätt att förtroende och tilliten för pro-

fessionen bevaras. Att vara en ledare inom sitt område, se till att vara med på att främja hälso-

vården, samt även tänka på att skydda miljön (Örnberg & Eklund, 2008).  

 
 

Problemformulering  

Fem sjukhus i mellan- och södra Sverige var intresserade av att ta reda på hur deras anställda, 

som är nyexaminerade röntgensjuksköterskor, upplevde introduktionen. Det finns få studier 

gjorda om hur röntgensjuksköterskor upplever introduktionsprogram. Tidigare studier inom 

omvårdnad har visat att ett bra introduktionsprogram är viktigt för att utvidga den nyanställ-

das kompetens (Cefaratti et al. 2013). Detta ansåg författarna vara ett intressant och viktigt 

ämne att studera och belysa för den radiologiska verksamheten.  

Efter avslutad studie vill författarna ge klinikerna, som efterfrågade informationen, kunskap 

om hur de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna har upplevt introduktionen. Det är därför 

viktigt med återkoppling från nyexaminerade röntgensjuksköterskor, om hur övergången från 

studierna, till att arbeta som en legitimerad röntgensjuksköterska har varit för att introdukt-

ionsprogrammet ska vara framgångsrikt (Dyess & Sherman, 2009).  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka nyexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelse 

av introduktionen på en ny arbetsplats. 

 

Material och metod 
Denna studie har en kvalitativ ansats. För att samla in data till denna studie valde författarna 

att genomföra en intervjustudie. En intervjustudie är lämpligast för forskare och studenter att 

använda vid datainsamlingar, för att kunna fånga upplevelser (Henricson, 2012). I denna stu-

die ville författarna fånga nyexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelse utav introdukt-

ionen på en ny arbetsplats. Materialet analyserades med innehållsanalys, som består av latent 

och manifest analys. För denna studie har författarna använt sig utav manifest analys, som går 

ut på att beskriva de delar som är uppenbara i en text och dela in dem i meningsbärande en-

heter, kondenserade meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

  

Urval 

Inklusionskriterier för studien var att informanterna ska ha tagit examen från en tre årig ut-

bildning till röntgensjuksköterska, med kandidatexamen inom radiografi sommaren 2014 och 

ska ha genomgått hela eller det mesta av introduktionsprogrammet.  

 

Datainsamling 

Först så kontaktade författarna kontaktpersonerna på de olika sjukhusen, som blivit tillfrågade 

om att vara med i denna studie via mail. När kontaktpersonerna hörde av sig och konfirme-

rade sitt deltagande i studien skickade författarna ett informationsmail om studien, så att de 

kan vidarebefordra detta till de röntgensjuksköterskor som passar in i studiens inklusionskrite-

rier (bilaga 1). Även en blankett om tillstånd att genomföra studien på respektive sjukhus 

skickades till vissa röntgenkliniker via post. Till andra hade författarna med sig blanketten i 

samband med att intervjuerna skulle utföras där kontaktpersonen skrev under (bilaga 2).  
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I informationsmailet stod det att de röntgensjuksköterskor som sedan skulle vilja vara med i 

studien kan kontakta författarna. Röntgensjuksköterskorna är anonyma för individer utanför 

studien och deras uppgifter behandlades konfidentiellt enligt Offentlighet- och sekretess lagen 

SFS (2009:400) (Raadu 2012). 

 

Författarna testade kvaliteten av ljudet på mobiltelefonen genom att ställa frågor till varandra 

samtidigt som det spelades in och lyssnade sedan på inspelningen.  

En provintervju gjordes för att se ifall författarnas frågor speglar studien och om informanter-

na förstod dessa frågor. Denna provintervju utfördes med en röntgensjuksköterska som redan 

har haft introduktionen för något år sedan. Efter att provintervjun var genomförd så transkri-

berades inspelningen och författarna gjorde några ändringar i frågorna, för att fånga informan-

ternas upplevelse ännu bättre (Henricson, 2012). Provintervjun redovisas inte i resultatdelen. 

 

Intervjuguiden som användes bestod utav 8 frågor med några följdfrågor, som är semistruktu-

rerade och låg grad av standardisering (bilaga 3). Detta innebar att författaren ställde frågorna 

i olika följder och formulerade dem efter informanten. De följdfrågor som ställdes varierade 

också från person till person beroende på deras svar. Genom att göra intervjuerna på detta sätt 

så ökar variationsmöjligheterna (Trost, 2010).  

Utav de fem intresserade sjukhusen så deltog bara fyra sjukhus i denna studie. 

Informanterna intervjuades individuellt på deras arbetsplats. Författarna skickade ett mail till 

deras kontaktperson på sjukhuset så att de kunde ordna ett rum som författarna och informan-

ten kunde sitta i ostört. Enligt Trost (2010) så ska intervjun ske på en plats där det inte finns 

en risk att någon kommer och stör. Vissa informanter kontaktades personligen i förväg då de 

var bara en informant på den kliniken. På andra kliniker där det var flera informanter, be-

stämde kontaktpersonerna vilken dag som alla informanter arbetade samtidigt, för att under-

lätta intervjuerna.  

 

Intervjuerna genomfördes på liknande sätt. Författarna presenterade sig själva och informan-

terna blev tillfrågade om det gick bra att båda författarna kunde närvara under hela intervjun.  

Teknisk utrustning i form av inspelningsfunktionen i en mobil användes och efter att inspel-

ningen av intervjun startades så informerades informanterna på nytt om studiens syfte och om 

författarnas roller under intervjuns gång. Författarna fick ett muntligt samtycke utav infor-

manterna innan intervjun påbörjades. En av författarna höll i själva intervjun medan den andra 
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författaren satt med och antecknade. Den andra författaren kunde på så sätt fokusera på in-

formanten och ställa spontana följdfrågor när det behövdes.  

Efter varje intervju var genomförd så gav författarna varandra konstruktiv kritik om vad som 

kunde förbättras inför nästa intervju, angående författarens intervjuteknik.  

 

Dataanalys  

När intervjuerna var klara så delade författarna på de inspelade intervjuerna, en av författarna 

transkriberade fem intervjuer och den andra transkriberade fyra intervjuer. Det är viktigt att 

författarna behandlar textmassan som en helhet och ser till att hålla syftet i fokus (Kristens-

son, 2014). Intervjuerna fick olika nummer, som sedan användes under hela analysen och i 

resultatet. Båda författarna läste sig in på de transkriberade texterna för att uppnå god känne-

dom om materialet, innan texterna analyserades ihop av båda författarna genom innehållsana-

lys. Detta gjordes för att hitta likheter och skillnader i materialet. Först så tog författarna ut 

meningsbärande enheter ur varje intervju. Efter detta gick författarna vidare och kodade de 

kondenserade meningsenheterna. Detta kan vara bra att göra innan subkategorierna formas, 

för att kunna hitta koder som kan tillhöra samma subkategori (Henricson, 2012). Sedan para-

des subkategorierna ihop beroende på innehåll och kategorierna kunde på så sätt hittas.  

 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande en-

heter 

Koder Subkategorier Kategorier 

Ehh jag tycker att den har 

varit tillräcklig lång. 

 

Att introduktionstiden 

har varit tillräckligt. 

Introduktionstidens var-

aktighet 

 

Introduktionsprogrammet 

Hmm, jo men jag tror att det 

är väldigt viktigt.  

Att sociala relationer är 

väldigt viktiga. 

Vikten av sociala relat-

ioner. 

Sociala relationers bety-

delse och påverkan. 
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Etiska överväganden 

Författarna har i samråd med handledaren fyllt i en blankett om etisk egengransking (bilaga 

4), samt följt de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera de individer 

som forskningen berör. Detta har författarna gjort, genom att informera kontaktpersonerna på 

sjukhusen och informanterna om studiens syfte och metod med ett informationsmail. Sam-

tyckeskravet innebär att forskarna ska inhämta samtycke från de individer som väljer att delta 

i studien och att dessa individer har rätt att själva bestämma över sitt deltagande. Informanter-

na i denna studie har gett deras muntliga samtycke i början av intervjuerna och informerades 

om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst utan negativa 

konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att utomstående inte kan ta del utav informan-

ternas information och att informanterna ska förbli anonyma. Författarna informerade infor-

manterna om att informationen kommer att behandlas konfidentiellt så att andra inte kan ta 

del av den. Informanterna informerades också om att de kommer vara anonyma och att det 

inte går att identifiera dem i studien. Detta har författarna gjort genom att använda sig utav 

siffror istället för informanternas namn, då inspelningarna sparades och genom hela analysen, 

samt även framför citaten som användes i resultatet. Nyttjandekravet innehåller regler om att 

datainsamlingen inte får användas till något annat än till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

u.å.).  

 

Författarna raderade inspelningarna efter att transkriberingarna var färdiga och de transkribe-

rade texterna kommer att raderas då examensarbetet är färdigt. 
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Resultat 
Utifrån inklusionskriterierna passade 10 nyexaminerade röntgensjuksköterskor in och av dem 

intervjuades nio. En av röntgensjuksköterskorna kunde inte medverka i studien, då det inte 

gick att genomföra intervjun inom tidsramen för vårt arbete. 

 
I denna studie har författarna intervjuat nio nyexaminerade röntgensjuksköterskors om deras 

upplevelse av introduktionen på en ny arbetsplats. Flera olika upplevelser framkom i analysen 

oberoende av vilken röntgensjuksköterska som intervjuades. Inom ett och samma sjukhus 

kunde de ha olika upplevelser utav introduktionen.  

Utifrån de transkriberade texterna fick författarna fram tre olika kategorier som är, Introdukt-

ionsprogrammet, Handledarnas kunskap och egenskaper och Sociala relationers betydelse och 

påverkan. Inom kategorierna finns det tre till fem subkategorier och i resultatet finns det citat 

från de olika informanterna, som är angivna 1-9.  

 

 

 
Tabell 2: Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 
Introduktionsprogrammet Introduktionsplanen  

Introduktionstidens varaktighet 

Känslor under introduktionen 

Förväntningar på de nyexaminerade röntgensjuk-

sköterskorna 

Förbättringsförslag 
Handledarnas kunskap och egenskaper 

 

Röntgensjuksköterska som handledare 

Antal handledare 

Önskvärda egenskaper hos en handledare 
Sociala relationers betydelse och påverkan Vikten av sociala relationer  

Kommunikationens påverkan 

Arbetskollegornas påverkan 
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Introduktionsprogrammet 

I denna kategori ingår det fem subkategorier som alla handlar om hur de nyexaminerade rönt-

gensjuksköterskorna har upplevt introduktionsplanen, om introduktionstiden var tillräcklig, 

vilka känslor de hade under introduktionen, vilka förväntningar deras arbetskollegor hade, 

samt även förbättringsförslag från de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna på delar som 

kan förbättras inför framtiden. 

 

Introduktionsplanen  

Informanterna var i helheten nöjda med själva introduktionsplanen som de fick. Dock upplev-

de flesta av informanterna att introduktionen inte riktigt gick till som det stod på papperna de 

fick. Detta tycker informanterna kan ha berott på personalbrist och att informanterna fick 

jobba som en av ordinarie personalen, fast de än inte var färdiga med introduktionen. De 

skulle till exempel vara på ett visst ställe men blev omplacerade till något annat.  
 

I:4 ”Det var ett tydligt upplägg hur det skulle vara…” 

 

I:8 ”Det har varit någon slags medel måttlig tror jag.” 
 
I:2 ”…sen har det vart ibland att det var personalbrist… och så blev man inkastad på ett 

ställe som ordinarie fast man var på intro” 
 

Introduktionstidens varaktighet 

Många av våra informanter upplevde att själva introduktionstiden som var avsatt var tillräck-

lig, men vissa informanter tyckte att de fick tillräckligt med tid på en del modaliteter, medan 

på andra modaliteter var det för kort tid.  

 

I:5 ”…på så sätt har vi haft det väldigt bra och att det är under ett halvt år man verkligen får 

en upplärning” 

 

I:6 ”Nej, haha inte helt.” (Informanten menar här att introduktionstiden inte var helt tillräck-

ligt.) 

 

I:7 ”Men ett halv år tycker jag är bra.” 
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Känslor under introduktionen 

Fler av de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna upplevde flera olika känslor under intro-

duktionsperioden. Mycket av de känslorna kom ifrån att de blev precis klara med studierna 

och skulle nu ut och börja jobba som legitimerade röntgensjuksköterskor.  

 

I:6 ”Jag var ju nervös, alltså man var ju jätte spänd och man vill inte göra fel.” 

 
I:4 ”..stressigt att ta in alla nya grejer, men ändå har det varit kul.” 

 

I:9 ”Först var det rädsla, att man var väldigt osäker…” 

 

Förväntningar på de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna 

En del av våra informanter upplevde introduktionen mindre bra än andra på grund utav att 

vissa i personalen förväntade sig att de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna skulle kunna 

mycket redan. De andra informanterna upplevde att personalen på den nya arbetsplatsen var 

både hjälpsamma och stödjande. 

 

I:1 ”..vissa personer tror att vi är experter…att jag kan allting från början” 

 

I:4 ”Det kändes som att de förväntade sig mycket av vad jag skulle kunna redan…” 

 

I:9 ”Jag hade mycket stöd från kollegor” 

 
Förbättringsförslag  

Majoriteten av informanterna hade olika förbättringsförslag som kan göra introduktionen lite 

bättre. Informanterna ansåg att de inte fick vara ”intro” hela introduktionsperioden, utan de 

fick vara som en utav ordinarie personalen tidigare än vad de hade förväntat sig. Informanter-

na saknade även på vissa sjukhus checklistor och tid för reflektion. Detta anser de nyexamine-

rade vara en viktig del som borde finnas med. Några av de andra förslagen var bland annat:  

 

I:8 ”Ha lite längre inlärningsperiod kanske. Gå bredvid och inte som en ordinarie”  
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I:6 ”Man ska verkligen ha en handledare som följer en och att man ska kunna gå ifrån arbe-

tet och prata lite.” 

 

I:3 ”…inte bra för varken dom eller oss som har intro att vi har hand om studenter.” 

 

Handledarnas kunskap och egenskaper 

Subkategorierna i denna kategori innehåller de nyexaminerades upplevelser av röntgensjuk-

sköterskorna de hade som handledare under introduktionstiden, om för- och nackdelar mellan 

att ha en eller flera handledare, samt även hur de önskar att en handledare ska vara. 

 

Röntgensjuksköterska som handledare 

Vilken personlighet handledarna hade och hur mycket eller lite de lät de nyexaminerade rönt-

gensjuksköterskorna att göra, påverkade informanternas inlärning. Informanter upplevde att 

de handledarna som de hade under introduktionen hade både kunskapen och viljan att hand-

leda.  

 

I:9 ”Ja absolut. Jag har bara gått med erfarna.” 

 
I:4 ”Ja, de är duktiga… de hade även viljan att lära ut… jag tycker att de flesta hade intresse 

av att lära ut.” 

 
I:8 ”Aa det tycker jag. Jag tycker alla har varit engagerade och kunniga” 
 

Antal handledare 
Huruvida man hade en handledare eller flera påverkade informanternas upplevelse av intro-

duktionen. Informanterna upplevde att det var förvirrande med flera handledare, då ett sätt att 

utföra en undersökning var rätt ena dagen men fel nästa dag, beroende på vem man jobbade 

med. De flesta av våra informanter tyckte att det då istället hade varit bättre, ifall de hade haft 

en handledare i början av introduktionen istället för flera olika. 

 

I:1 ”Det var flera handledare men man skulle helst vara med en så att det inte blev rörigt.” 
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I:3 ”…först kommer det en och säger, det är bra om du gör så här och sen dagen efter så 

bara nej men så där kan man inte göra, man måste göra så här” 

 

I:2 ”Det hade varit skönare att vara med en handledare.” 

 

Önskvärda egenskaper hos en handledare  

Informanterna fick även beskriva själva vilka egenskaper de tycker en handledare ska ha, för 

att kunna introducera en nyexaminerad röntgensjuksköterska. Handledaren skulle komma 

med bra tips och inte ta över undersökningen, utan låta den nyexaminerade göra små misstag 

som denna lär sig ifrån. En handledare ska även vara kunnig, lugn och driven enligt de nyex-

aminerade.  

 

I:3 ”Det bästa är ju om man ändå att man känner sig trygg med handledaren” 

 

I: 4 ”Handledarna får inte vara stressade utan de får ta det lugnt.” 

 

I:6 ”	  …snäll och förstående, ehh har mycket kunskap, komma med bra tips, ehh och vara lite 

kritisk” 

 

Sociala relationers betydelse och påverkan 

Denna kategori handlar om hur viktigt det är med sociala relationer på en ny arbetsplats, hur 

kommunikationen mellan arbetskollegor påverkar undersökningar och beroende på vem man 

jobbar med, hur dagen påverkas.  

 

Vikten av sociala relationer  

Samtliga av våra informanter tyckte att det är jätteviktigt med sociala relationer för att kunna 

känna sig som en del av gruppen, känna sig välkomnad och trivas på arbetsplatsen. 

 

I:2 ”Det är nog väldigt viktigt tror jag att man känner sig välkomnad och sedd” 

 

I:5 ”Det tycker jag är väldigt viktigt. Då känner man sig lite hemma direkt.”  
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I:3 ”Jo, men jag tror att det är väldigt viktigt. Att man får känna att man är en del av grup-

pen.” 

 
 
Kommunikationens påverkan 

Flera av de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna upplevde att kommunikation med arbets-

kollegorna var en viktig del. Då kommunikationen fungerade så blev det smidigare och lättare 

att samarbeta.  

 
I:3 ”jag tror att man jobbar bättre när kommunikationen funkar bättre och samarbetet funkar 
bättre då” 
 
 
I:1 ”…då blir det smidigt och lätt att göra undersökningar och tiden går fortare” 
 
 
Arbetskollegornas påverkan 

Beroende på vem man jobbar med påverkade inte hur pass bra man lärde sig under introdukt-

ionen men dagen blev roligare om man jobbade med någon som man hade en bra relation 

med. 

 
I:2 ”…att man blir på positivare stämning.” 

 

I:4 ”Om det är någon som är öppen och pratar mycket och är trevlig så blir dagen rolig” 

 

I:8 ”Det kan vara roligt med vissa typ…men med vissa jobbar man bara” 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Då denna studie hade en kvalitativ ansats, så ansåg författarna att en intervjustudie var lämp-

ligast för att fånga upplevelsen som de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna hade på bästa 

sätt (Henricson, 2012). Det blev även lättare att ställa följdfrågor till informanterna direkt om 

det var något som var oklart eller behövdes förtydligande. Anledningen till att författarna inte 

valde en enkätstudie var att de inte kunde få ut så mycket information ur informanterna. Vid 

en enkätstudie är det inte lika enkelt som vid intervjustudier, att ställa följdfrågor till infor-

manterna och kontrollera så att författarna har förstått dem rätt. 

 

Då författarna inte hade gjort en intervjustudie tidigare kan det ha påverkat datainsamlingen 

av studien. Med tidigare erfarenhet av att intervjua skulle författarna kanske varit bättre på att 

få ut lite mer information ur informanterna då de svarade kort. Därför tycker författarna att 

provintervjun de gjorde var bra, för att kunna öva på att ställa frågor samt kunna ändra och 

justera frågorna ifall det behövdes (Henricson, 2012). 

 

Båda författarna närvarade under intervjuerna, vilket de ansåg gjorde datainsamlingen mer 

trovärdig. Då den ena författaren var fokuserad på intervjufrågorna, kunde den andra författa-

ren fokusera på informantens svar och ställa följdfrågor då något var otydligt. Författarna gav 

varandra konstruktiv kritik efter varje intervju, så att de kunde förbättra deras intervjuteknik 

till nästa gång.  Informanterna tyckte att det gick bra att båda författarna närvarade under hela 

intervjun och författarna uppfattade det inte som att informanterna var obekväma (Henricson, 

2012). 

 

Att informanterna intervjuades på deras arbetsplats hade både för och nackdelar. Delvis var 

det enklare för informanterna att delta i studien och de hade chansen att gå ifrån arbetet en 

stund och då vissa sjukhus hade flera informanter blev det även lättare för författarna att ge-

nomföra intervjuerna. Författarna kunde även sitta ostört med informanterna under hela inter-

vjuerna (Trost, 2010). Enligt konfidentialitetskravet så ska deltagarna i studien vara anonyma, 

detta tyckte författarna gick lite förlorad här, då arbetskollegorna såg vilka som intervjuades 

då författarna dök upp på informanternas respektive arbetsplats. Även kontaktpersonerna 

visste vilka informanterna var, eftersom det var kontaktpersonerna som skickade vidare in-
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formationsmailet till de informanter som passade in i inklusionskriterierna. Författarna anser 

att kontaktpersonen är en viktig del i insamlingen av data, för utan kontaktpersonerna så 

skulle författarna inte kunnat komma i kontakt med informanterna (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

Då vissa av informanterna var själva som intervjuades på sjukhuset, så var de mer nervösa 

över att de skulle kunna bli identifierade utav hur de svarade på frågorna. Därför använde 

författarna citat som var allmänna och som flera informanter hade sagt. En del informanter var 

även nervösa över inspelningen av intervjun och över vilka som skulle ta del av den, vilket 

författarna förklarade tydligt att det var bara författarna som skulle lyssna på inspelningen och 

att den senare skulle raderas. Författarna upplevde inte att informanterna blev hämmade på 

något sätt utav inspelningen, utan de svarade på frågorna detaljerat. 

 

Inspelningen underlättade för författarna, då det var första gången de gjorde en intervjustudie. 

Genom att testa frågor på varandra så kunde författarna vara säkra på att ljudkvalitén var bra. 

Författarna kunde spela upp inspelningarna flera gånger ifall det var något de hade missat. 

Hade författarna skrivit ner allting för hand, så hade en del av informationen gått förlorat eller 

informanterna hade fått upprepa sig själva flera gånger för att det skulle bli rätt.  

 

Anledningen till att författarna valde röntgensjuksköterskor som tog examen år 2014, är för 

att informanterna precis avlutat sin introduktion eller var i slutskedet av den. Deras upplevelse 

kände författarna skulle vara närmast verkligheten och att de kommer ihåg mer av det som var 

bra eller dåligt. Hade författarna inkluderat röntgensjuksköterskor som hade tagit examen 

tidigare än sommaren 2014, anser författarna att studien hade blivit för stor och att dessa 

kunde glömt bort sin upplevelse av introduktionen. Tio nyexaminerade röntgensjuksköterskor 

var tillfrågade att delta i studien, men en kunde inte intervjuas den perioden författarna sam-

lade in data. Därför valde författarna att inte intervjua den informanten. 

 

 

Vissa informanter mailade författarna om möjligheten att få intervjufrågorna i förväg. Detta 

diskuterades mellan författarna och handledaren och de kom fram till att det fanns både för- 

och nackdelar med att skicka frågorna i förväg. Fördelen med att skicka frågorna i förväg, är 

att informanterna kommer förberedda sig till intervjun, men att det finns en risk att de diskute-

rar frågorna med andra informanter och bli påverkade. Genom att ha spontanare intervjuer, 
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desto livfullare svar kan informanterna ge (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför bestämde för-

fattarna att inte lämna ut frågorna i förväg.  

 

Båda författarna läste in sig noga på all data innan analysen påbörjades, detta gjorde att förfat-

tarna lärde känna det insamlade data bättre, vilket gjorde studien mer trovärdig. Författarna 

gjorde meningsbärande enheter, kondenserade enheter och koder av texterna gemensamt och 

sedan skickades detta till handledaren, för att försäkra sig om att analysen var gjord på rätt 

sätt. Meningsenheterna gjordes inte för korta i början av analysen, då detta kan leda till att 

viktiga delar går förlorade och analysen blir svårare (Henricson, 2012). Sedan skickades hela 

resultatet till handledaren igen för att styrka om resultatet var rimligt.  

 

Resultatdiskussion 

Introduktionsprogrammet 

Informanterna ansåg att själva introduktionsplanen i sin helhet var bra. Det som en del inte 

var nöjda med var att, upplägget inte motsvarade verkligheten, då de blev placerade på andra 

ställen än där de skulle vara under introduktionen. Detta anser de kan ha berott på personal-

brist och de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna fick vara till exempel på konventionella 

röntgen labbet istället som en av den ordinarie personalen. Enligt en studie av Rush et al. 

(2013) så påverkar tiden de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna får vara en ”intro”, hur 

pass mycket erfarenhet de får samt även viljan att jobba vidare.  

 

De flesta informanter upplevde att introduktionstiden var tillräcklig, men en del upplevde att 

tiden var för kort, då de inte fick vara under upplärning hela introduktionstiden. På en del mo-

daliteter fick de vara där en längre period medan på andra var det för lite tid. Det krävs or-

dentligt med introduktion för att de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna ska vara nöjda 

med deras arbete (Pineau Stam et al, 2015). 

 

Det var blandade känslor under början av introduktionstiden, då de var nya på arbetsplatsen 

och vissa var rädda, nervösa och osäkra för det nya ansvaret som en röntgensjuksköterska. 

Detta kan leda till att övergången från studierna till arbetslivet blir en stressig period (Cefa-

ratti et al. 2013; Dyess & Sherman, 2009). Därför är viktigt att ha ett introduktionsprogram 

för att göra det lättare för den nyexaminerade att lära sig (Ragsdale & Mueller, 2005). 
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Det var delad syn angående arbetskollegornas syn på de nyexaminerade röntgensjuksköters-

korna. Många av informanterna upplevde att de fick stöd från arbetskollegorna och att de var 

hjälpsamma. Ifall de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna var osäkra på något och behöv-

de hjälp kunde de fråga arbetskollegorna, men så var det inte för alla. Någon nämnde att det 

var lite jobbigt i början då arbetskollegorna hade för höga förväntningar på den nyexamine-

rade röntgensjuksköterskan och förväntade sig att denna skulle kunna mycket redan. För att 

påverka arbetskollegornas attityder om de nyexaminerade röntgensjuksköterskornas roll, ska 

det stå i introduktionsplanen vad kliniken förväntar sig utav de nyexaminerade och även en 

beskrivning utav vilka arbetsuppgifter de ska göra (Ragsdale & Mueller, 2005).  

 

Alla informanter förutom en hade flera förslag om förbättringar på introduktionsplanen till 

framtiden. Många var missnöjda med att de inte kunde gå bredvid handledarna en längre pe-

riod och lära sig. Istället upplevde många att de räknades som en av personalen rätt så snabbt. 

Flera upplevde även att det hade varit bättre med lite mer struktur i introduktionsplanen. Att 

ha en handledare i början av introduktionen är något som de flesta skulle vilja ha haft, då det 

blev lite rörigt med olika metoder. En del utav informanterna hade checklistor som de ansåg 

inte följdes och handledarna bockade av vissa punkter utan att diskutera med informanterna 

om vad de tyckte de kunde eller behövde öva mer på. Medan vissa inte ens hade checklistor 

eller tid för reflektion, vilket de tyckte kunde förbättras till framtiden.  

 

Handledarnas kunskap och egenskaper 

Informanterna upplevde att de röntgensjuksköterskor de hade som handledarna var duktiga, 

hjälpsamma samt hade kunskapen och viljan att lära ut, då de hade erfarenhet och intresse av 

att lära ut. En av informanterna ansåg att de handledare denna gick med tyckte det var roligt 

att handleda, vilket upplevdes positivt. För att påverka den nyexaminerade röntgensjukskö-

terskan på ett positivt sätt, så ska en handledare ha viljan att lära ut, annars kan det påverka 

negativt på den nyexaminerades utveckling. En handledare ska kunna hjälpa den nyexamine-

rade att tillämpa det de har lärt sig från skolan i praktiken (Haggerty et al. 2012). I kompe-

tensbeskrivningen och yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor står det att en röntgen-

sjuksköterska ska inte bara handleda och undervisa studenter, men även medarbetare (Örn-

berg & Andersson, 2012; Örnberg & Eklund, 2008).  

 

Att ha flera handledare är inte i sig något dåligt då det bidrar till att den nyexaminerade lär sig 

olika sätt att göra en undersökning. Dock i början av introduktionen upplevde de flesta infor-
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manter att det är bäst med en handledare, då det blir rörigt med flera. Zwerneman & Flanders 

(2006) anser att det behövs en specifik handledare till de nyexaminerade röntgensjuksköters-

korna och att det finns en stark relation mellan dessa är bra i början. 

 

Informanterna fick själva beskriva vilka egenskaper en handledare ska ha, för att kunna intro-

ducera. De ansåg att handledaren ska vara lugn, ge bra tips men inte ta över undersökningen 

eller göra små ändringar. Detta är enligt Zwerneman & Flanders (2006) något bra för att den 

nyexaminerade själv ska kunna lära sig från sina misstag. Samt även en känsla av trygghet 

och kunna vara kritisk, är något som de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna tycker en 

handledare ska ge. En trygg miljö leder till att den nyexaminerade kan ställa frågor och sättet 

handledare ställer frågor tillbaka är viktigt då detta skapar kritiskt tänkande hos den nyexami-

nerade röntgensjuksköterskan (Carlson et al. 2008). 

Enligt Haggerty et al. (2012) så ska en handledare vara stödjande, ha tålamod och denna ska 

även vara positiv, motiverande samt ha viljan att vara en handledare. Detta leder till att hand-

ledare får ökad respekt för sig själv, mer tillfredsställd med sitt yrke, samt en professionell 

utveckling. Handledaren måste vara nöjd i sin roll och även känna sig uppskattade, då att vara 

en handledare ökar deras arbetsbelastning och leder till att de blir stressade.  

 

Sociala relationers betydelse och påverkan 

Sociala relationer är något informanterna tyckte var väldigt viktigt. Enligt dem behövdes detta 

för att kunna komma in i den befintliga personalgruppen och för att känna att de vill jobba 

vidare på den arbetsplatsen. En studie tar upp just hur viktigt det är med sociala relationer, för 

att kunna skapa en trygg grund för den nyexaminerade röntgensjuksköterskan (Cefaratti et al. 

2013). Informanterna upplevde att personalen var trevliga och att de blev bemötta på ett bra 

sätt.  

 

Ett par utav de nyexaminerade röntgensjuksköterskorna upplevde att kommunikation med 

arbetskollegorna var viktigt och det ledde till att samarbetet mellan dem blev smidigare, samt 

att det blev lättare att göra undersökningar och tiden gick fortare. Kommunikation behövs för 

att kunna samarbeta med arbetskollegor, då detta är en viktig del inom vården (Fossum, 

2007).   

 

De flesta utav informanterna tyckte att beroende vem de jobbade med, så påverkade det upp-

levelsen av den arbetsdagen. De ansåg att dagen blev roligare med vissa, då relationen till 
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dessa var bättre än andra och samtidigt som de lärde sig kunde de prata om annat än arbetet. 

Enligt Rush et al. (2013) så ska den nyexaminerade och handledaren bygga upp en relation 

där de kan prata saker som inte berör arbetet eller introduktionen. Hur mycket den nyexami-

nerade blev påverkad berodde på personligheten hos arbetskollegan. När de var öppna och 

glada så påverkade det arbetsdagen på ett positivt sätt och ifall de var kalla eller lite intro-

verta, så kunde den nyexaminerade röntgensjuksköterskan känna sig osäker.  
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Slutsatser 
Majoriteten utav informanterna hade positiva upplevelser utav introduktionen på den nya ar-

betsplatsen. Varaktigheten utav introduktionen tyckte de nyexaminerade röntgensjuksköters-

korna var tillräckligt lång, men de var missnöjda med att de inte fick vara ”intro” under hela 

den perioden. Samt att den nya arbetsplatsen upplevdes som väldigt bra, då personalen där var 

trevliga och välkomnande.  

Det fanns vissa delar som var mindre bra och detta förmedlade informanterna till författarna 

så att klinikerna kan ta del utav dem. De nyexaminerade röntgensjuksköterskorna önskade att 

det ska finnas en specifik handledare i början av introduktionen, samt att de skulle vilja ha 

mera reflektions tillfällen. De vill inte heller räknas som en av ordinarie personalen under 

introduktionsperioden utan istället få vara en ”intro”. 

 

Författarna föreslår fortsatt forskning för att på bästa sätt kunna fånga upplevelsen av ett in-

troduktionsprogram. För att göra detta mer värdefullt så ska insamlingen av data pågå konti-

nuerligt under första året enligt Rush et al. (2013). Då författarna intervjuade informanterna i 

slutet av deras introduktion så kanske det skulle vara bättre ifall datainsamlingen pågår från 

början utav deras introduktion till slutet, med exempelvis att de får fylla i en enkät.  

Fortsatt forskning utifrån handledarnas perspektiv skulle även vara av intresse, då handledar-

na har en sådan stor del utav de nyexaminerades utveckling. 
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