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Samma arbete, nytt språk
– byte av arbetsspråk för läkare med utländsk bakgrund
Ingela Tykesson, Linda Kahlin & Mihaela Oana Romanitan
Efterfrågan på specialistläkare inom svensk sjukvård överstiger kraftigt tillgången. De närmaste
åren kommer försörjningen av specialistläkare att vara beroende av fortsatt migration av läkare
som är utbildade i andra länder, enligt Socialstyrelsen (2015). I en alltmer globaliserad värld är
människor både tätare sammanlänkade och mer mobila. En större mobilitet, inte minst på
arbetsmarknaden, har gjort språkkunskaper till en resurs som är attraktiv även kommersiellt
(Blommaert 2010), vilket bland annat kommer till uttryck i yrkesinriktade språkutbildningar.
Inom ett pågående forskningsprojekt1 följer vi några EU-läkares väg mot nyetablering i Sverige,
i en tidig fas. De har fått arbete via ett företag som på landstingens uppdrag rekryterar läkare från
olika länder inom EU och ansvarar för deras undervisning i svenska. Svenskkursen hålls i internatform i Polen under cirka tre månader. För att EU-läkare ska få svensk läkarlegitimation krävs inte
kunskaper i svenska. Däremot kräver de flesta landsting att dessa läkare har klarat språktester för
att de ska få anställning. Rekryteringsföretaget garanterar att läkarna ska ha uppnått B1-nivå efter
intensivutbildningen i Polen och B2-nivå efter ca tre månaders vistelse i Sverige. Enligt prospekten
erbjuds språkträning inriktad på professionellt, medicinskt språk och typiska situationer som
möter i den nya arbetsmiljön.
Syftet med denna studie är att undersöka processen när professionella kunskaper och
erfarenheter ska tillämpas på ett nytt språk. Vi intresserar oss för vilka kommunikativa utmaningar
nyinflyttade europeiska läkare möts av vid bytet av arbetsplats och språk, vilka kommunikativa
praktiker de själva pekar ut som mer eller mindre problematiska och vilka strategier de finner
användbara för att hantera hinder.

Teoretisk inramning
I Figur 1 visas vår modell över faktorer som samverkar när yrkeskunskaper ska överföras från ett
land till ett annat, dvs. Sverige i det här fallet. Modellen utgår från synsättet att språkliga resurser
är något som berör olika typer av kompetenser på många olika nivåer och skapar en komplex
språklig repertoar hos en individ. Hos flerspråkiga individer består den språkliga repertoaren av
resurser hämtade från olika språk (Blommaert 2010). Beträffande läkarna i vår studie gör vi
antagandet att deras erfarenheter av att använda sitt förstaspråk i vissa kommunikativa
sammanhang, t.ex. i samtal med patienter, är en resurs som är delvis överförbar till en ny
sjukvårdskontext.

1

Projektet, ”Utlandsrekryterade läkares inskolning i sjukvårdssvenska i Polen”, är finansierat av
Östersjöstiftelsen under tre år, 2015–17.
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Figur 1. Faktorer som samverkar när professionella kunskaper och erfarenheter ska tillämpas på ett
nytt språk.

Fältet Språkbehärskning innefattar språkspecifika resurser, såsom kunskaper i svenskans syntax,
lexikon och fonologi. Interaktionell kompetens är ett samlingsbegrepp för pragmatisk och samtalsgrammatisk kompetens. Det innefattar förmågan hos en individ att i interaktionella situationer
uttrycka och tolka kommunikativa handlingar kopplat till sociokulturella och psykologiska regler i
en grupp (Barraja-Rohan 2011). Interaktionell kompetens kräver alltså tillgång till en mängd
resurser och förmågor. Mycket av detta måste läras in i kontext, menar t.ex. Kasper (2006), men
det motsäger inte att flerspråkiga personer kan utnyttja en tidigare förvärvad språklig repertoar i
viss mån.
Språkliga resurser ingår även i fältet Professionskunskap, då sådan kunskap delvis är språkburen. Fältet innefattar läkarnas medicinska sakkunskap och förtrogenhet med vad läkarrollen
innebär i fråga om bl.a. anamnes, sjukdomsdiagnos och behandling. Här ingår även professionsspråket – i varierande grad, beroende på specialistområde. Detta fält har stora beröringspunkter
med vad Sarangi & Roberts kallar professional discourse, dvs. “the shared ways of knowing and
seeing which characterise the community of medical practitioners” (1999:480).
Verkliga sociala miljöer kännetecknas av en enorm komplexitet, men det vi i modellen fr.a. vill
hänföra till fältet Sociokulturella faktorer är nationella och lokala förhållanden vad gäller
sjukvårdens organisation och regelverk samt konventioner exempelvis i förhållningssätt till
patienter. Kännedom om dessa faktorer behövs för att kunna förstå och motivera vad Sarangi &
Roberts (1999) kallar institutional discourse. Att kunna samtala om erfarenheter från personliga
livsvärldar (personal discourse) ingår också här.
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Några studier av läkares migration och interaktion i arbetet
Läkares mobilitet på en global arbetsmarknad beskrivs av etnologerna Wolanik Boström &
Öhlander (2012) med den bourdieuskt inspirerade termen transnational medical field. I en studie
av polskfödda läkares erfarenheter av migration till Sverige visar de att läkares professionella
kompetens, trots yrkets transnationalitet, kräver anpassning till nya sociokulturella förhållanden
på nationell och lokal nivå. En organisatorisk skillnad är att ansvarsfördelningen i den svenska
vården beskrivs som mer horisontell än i Polen. Flertalet av de läkare som ingick i studien hade
emigrerat före EU-anslutningen 2005. Vissa av dem beskriver en problemfri resa från ett lokalt
sammanhang till ett annat, inom det medicinska fältet. Andra vittnar om språkliga problem i den
dagliga interaktionen. De uttrycker frustration över att den egna oförmågan att formulera sig utan
brytning kan försvåra möjligheterna att agera som en medicinsk auktoritet inför patienterna och
få legitimitet för sin kompetens inför kolleger.
Merparten av lingvistisk forskning om interkulturell kommunikation mellan läkare och
patienter har gällt samtal där patienten, inte läkaren, varit andraspråkstalare. Berbyuk Lindström
(2008) presenterar en metodologiskt brett upplagd studie av andraspråkstalande läkares
kommunikation med svenska patienter och kolleger. En komparativ analys av konsultationer med
dessa resp. svenska läkare visar att läkare med utländsk bakgrund ofta är mer noggranna och ger
mer utförlig återkoppling. Problem i kommunikationen visar sig däremot förekomma i samtal med
kolleger och annan personal. Ett sådant problem är småprat, vilket enligt Berbyuk Lindström kan
förklaras av “the lack of both language competence and cultural competence” (2008:115). Att
småprat har en betydelsefull funktion i arbetslivet framgår av Nelsons (2010) studie av L2-talares
vardagliga samtalande på ett svenskt företag.
I Anderssons (2009) studie av L2-talares interaktion på arbetet i sjukhusmiljö ligger fokus på
strategier som individer ur olika personalgrupper använder för att lösa språkliga problem. Analyser
av samtal mellan svenska läkare och patienter av Melander Marttala (1995) visar att läkarna styr
samtalen och dominerar ämnesintroduktionen, men också att patienter i viss mån kan styra över
topikvalen. Internationellt är läkare–patientsamtal ett välbeforskat område (t.ex. Heritage &
Maynard 2005).
Svenskkursen i Polen är inte upplagd så att kommunikationsbehov på deltagarnas blivande
arbetsplatser integreras i undervisningen, på liknande sätt som den L2-undervisning med direkt
anknytning till vård- och serviceyrken som gjorts t.ex. i Danmark och av Svendsen Pedersen (2016)
beskrivs som framgångsrik. Att verksamhetsintegrerad språkutbildning kan ha svagheter framgår
i en studie av Sandwall (2013) om sfi-studerandes språkinlärning på praktikplatser, där deltagarna
erbjöds för få möjligheter till språkutvecklande kommunikation.

Material
Materialinsamlingen inom projektet som helhet omfattar intervjuer, rollspel, fokusgruppssamtal
och observationer av lektioner i Polen samt två fallstudier i Sverige (inspelningar av två av läkarna
på resp. arbetsplats). Denna första delstudie bygger huvudsakligen på intervjuer med 16 läkare,
fem veckor efter kursstart i Polen, och senare med 5 läkare, efter att de varit mellan tre och sju
månader i Sverige. De som intervjuats i Sverige har olika specialisering. Intervjuerna, 45–60
minuter långa, var semistrukturerade, gjordes enskilt och genomfördes på svenska, undantaget
en läkare som pratade engelska vid första tillfället. De övriga valde att prata svenska. Vid intervjuer
i forskningssammanhang är det inte ovanligt att de som intervjuas förhåller sig till vad de antar är
forskningssyftet och vilken grupp de själva förväntas representera (Myers 2004). I det här fallet
kan det hända att läkarna strävar efter att visa upp sina språkkunskaper inför oss, om de tolkar in
att vi är där som representanter från Sverige t.ex. med – det av oss explicit vederlagda – syftet att
utvärdera kursdeltagarnas språkliga prestationer.
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Läkarnas erfarenheter före och efter flytten
Störst utrymme ägnas i det följande åt intervjuerna som gjordes efter att våra intervjupersoner
(hädanefter ip) börjat arbeta i Sverige. Inledningsvis beskrivs svenskkursens upplägg, följt av ett
avsnitt om ip:s föreställningar om vad bytet av arbetsplats kan komma att innebära.

Svenskkursen i Polen
Undervisningen på internatet i Polen består i huvudsak av traditionell främmandespråksundervisning, till stora delar utförd av polska lärare med bakgrund i skandinavistik. Tonvikten ligger på
vokabulär och syntax och mer på skriftspråk än på talspråk. Muntliga övningar görs mestadels med
skriftliga förlagor. Läroböckerna, Rivstart-serien (2009), används även i L2-undervisning i Sverige.
Omkring femton procent av tiden ägnas åt s.k. medicinsk svenska, då läkarna är uppdelade efter
sin specialisering. En orientering i svensk lagstiftning och sjukvårdsorganisation ingår.
Tempot på kursen är högt: lektioner hela dagen 5–6 dagar i veckan plus omfattande läxläsning.
En viktig framgångsfaktor, utöver hög motivation, är kursdeltagarnas mångåriga studievana. Tillliten till den egna studieförmågan är allmänt sett god. Alla utom några få kan dessutom engelska.
Tabell 1. Fördelningen av svar på frågan om vad som är det svåraste med svenskkursen. I6
intervjuade.
Hörförståelse

Prata själv

Uttal

”Allt” (vara elev)

Grammatik

9

2

2

2

1

På vår fråga om vad ip tycker är svårast med kursen är det bara en som svarar att det är svenskans
grammatik (se tabell 1). För flertalet är hörförståelse den största stötestenen. (Svaren är
kategoriserade i efterhand.)

Föreställningar inför flytten
”Jag hoppas jag ska bli samma läkare som jag var i Kroatien.” Detta citat från intervjuerna i Polen
pekar på en gemensam tendens att tona ner betydelsen av att behöva byta arbetsspråk. Flera ip
känner läkare från hemlandet som redan jobbar i Sverige och att andra har klarat språkbytet är
betryggande: ”Jag försöker att inte tänka på det för mycket. Jag vet att det ska ta mycket tid, men
det ska komma. Det ska komma!”
Föreställningar om vad som väntar dem när de ska utföra sitt arbete på svenska är bl.a. att
otillräckliga språkkunskaper kan skapa misstro hos patienterna, att det blir svårt att förstå vad
patienterna säger, att man måste använda en annorlunda samtalsstil gentemot svenska patienter
än man gjort i sina hemländer och att svenskar generellt är vana internetanvändare och därför
mer pålästa om sådant som sjukdomssymtom. Att prata med kolleger om annat än jobb framstår
också som bekymmersamt, men svenskars rykte om att vara bra på engelska motverkar oro, enligt
flera ip.
Drivkrafterna bakom migrationsvalet uppges vara bättre arbetsförhållanden, högre lön och
förhoppning om ökad livskvalitet (jfr Wolanik Boström & Öhlander 2012). En ip betonar i stället
att hon har det på sin ”bucket list” att jobba utomlands. Vad flera av våra ip nämner är att de
hoppas få arbeta inom en mer välfungerande och välorganiserad sjukvård än den de sökt sig ifrån.
”Jag tror att jag får mindre kaos på jobbet”, som en ip sa.

Samspelet med patienter
På plats i Sverige uppger samtliga fem ip att interaktionen med patienter i allmänhet går bra. Ingen
nämner några större problem med att förstå vad patienterna säger. Det kan vara enklare att förstå
patienter än personal, eftersom patienterna enligt en ip ”pratar lite långsamt och använder enkla
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ord”. En ip säger att det var ”lite obekvämt med patienter i början”, och att hon därför inledningsvis jobbade tillsammans med kolleger, men att det gått bra att möta patienterna ensam efter den
första månaden. Att vara ensam med patienter har den fördelen att läkaren kan styra samtalet
och använda metakommunikation för att uppnå gemensam förståelse: ”Om jag förstår inte, jag
frågar igen om patienten kan prata lite långsam eftersom jag förstår inte. Eller upprepa eller
beskriva något”. Vid vissa patientmöten är en sjuksköterska närvarande i rummet. Då kan
sköterskan gripa in och underlätta kommunikationen. I vissa rutinbetonade situationer är samtalet
med patienter inte så långt: ”Jag behöver säga bara till exempel jag ska sticka dej. Vi behöver inte
förklara allt för patienten”. Men även samtal som är rutinbetonade kan variera från patient till
patient. Det kan, som en ip uttrycker det, ”vara svårt med en patient som har en stor historia”. Att
svenska patienter i allmänhet är ”mer välutbildade” nämns också: ”De vill veta vad dopamin och
neurotransmittor är för något. Så var det inte i mitt hemland.”
Vissa specialområden innebär mer komplicerade patientsamtal. En ip pekar på svårigheterna
med att själv avgöra om något som befinns vara problematiskt i ett samtal beror på samtalsämnet
eller på brister i den egna språkförmågan:
Kanske tar det flera år innan jag kan säga okej det beror inte på språket. Innan jag är där ska
jag alltid tänka det är språket. Det finns nyanser vi har på vårt eget språk. Det ska ta lång tid på
svenska.

En annan ip vittnar om att det är intrikat att prata med en patient som inte vill prata. På sitt
modersmål hade hon flera strategier i sådana situationer, men när hon pratar svenska upplever
hon att hon bara har ”en väg”.

Samspelet med kolleger
Arbetsspråket inom svensk sjukvård är svenska, visar det sig för våra ip. Bara undantagsvis, när de
var helt nya på arbetsplatsen, har några av dem pratat engelska. Däremot finns det överförbara
resurser både från engelska och latin på lexikal nivå; t.ex. benämns instrument med internationellt
gångbara termer. ”De flesta ord är ganska lika. Det är jättebra för mej som är latin också”, menar
en ip med rumänsk bakgrund, när hon talar om hur det går att kommunicera i operationsrummet.
På frågor om hur det fungerar med det nya arbetsspråket får vi likartade svar. Generellt
fungerar det bra. I läkarrollen vet våra ip vad de vill få reda på. En aspekt som framkommer är att
det i många kommunikativt utmanande situationer är uppenbart att det som är delikat eller
komplext skulle vara svårt att uttrycka oavsett språk. Man har hanterat samma problem i arbetet
tidigare. Det kan handla om grannlaga uppgifter som att tolka röntgenbilder. Är en förändring som
är 5 mm stor något alarmerande eller normalt? Arbetet består i hög grad av samarbete, och våra
ip har kunnat notera att vissa saker är svåra att verbalisera även för de svenska kollegerna.
Att delta i flerpartssamtal har också visat sig fungera bra – så länge samtalandet är arbetsrelaterat. En ip berättar om möten där olika slags specialister går igenom fall, granskar
röntgenbilder och diskuterar om patienter bör opereras eller inte: ”Det går bra. Jag förstår det
mesta. Ibland de skojar och jag förstår inte, men jag förstår vad händer med patienter”.
Att prata i telefon uppges vara betydligt svårare än samtal ansikte mot ansikte (jfr Pryor &
Woodward-Kron 2014).
Ibland jag förstår bra, ibland jag förstår nästan ingenting, när man kan inte se gestikulation och
ansiktsuttryck eller så. Det är sjuksköterskor som ringer och de pratar då om vård för patient
före operation. De kan ringa och fråga: Patienten har inte tagit medicinen, vad ska vi göra nu?

Särskilt komplicerat är det att telefonledes med enbart verbala medel förmedla aspekter från ett
multimodalt sammanhang, vilket visas i följande citat. Ip talar om att hon ännu har vissa luckor i
sin språkbehärskning, vilket blir tydligt inom hennes område (radiologi), där det är så viktigt vad
man säger i vissa situationer.
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Ibland vi pratar i telefon med kirurgen. Och vi tar bild och tittar, och vi behöver beskriva hur
många centimeter från kanten finns tumör. Vi har klockan ett, tre, fyra. Jag behöver använda
många prepositioner. Innan operation i bröst, jag behöver säga precis vad det finns från tumör.
Det är 2 centimeter nedanför eller bara nedan eller – jag vet inte. Det finns upptill, övre, över
eller nedan, nedanför, nedtill – jag vet inte skillnad, jag tycker det är inte precis samma.

Den största utmaningen är dock, enligt våra fem ip, sociala situationer där man pratar om annat
än arbetet (jfr Berbyuk Lindström 2008). ”I början det var svårast i fikarummet eftersom alla
pratade om annorlunda saker” och ”Det är lättare med patienterna än under fika. Alla pratar och
jag förstår inte” är två citat som belyser detta. Det är svårt när samtalsämnena växlar snabbt och
man inte vet inte vad någon pratar om: ”Ord vi fortfarande saknar, är det en namn, en blomma,
en stad?”. En ip beskriver en situation i lunchkön, när en besökande överläkare pratat om en
olustig händelse, något om en stulen båtmotor. ”Men jag förstod inte vad eller var, vems motor
det var eller nånting. Ibland jag säger vad pratar du om, men jag känner ibland att det är jobbigt
för andra. Jag kan inte fråga hela tiden.”

Strategier mot språkhinder
De strategier för att överkomma språkliga hinder som ip berättar om består främst av att ta hjälp
från kolleger och annan personal. En sådan är att vända sig till kolleger från samma ursprungsland
som en själv eller med annan utländsk bakgrund. Två citat från ip belyser detta: ”De kan förstå vad
som är svårt. Vår chef, själv invandrare, har varit här i 15 år och vet hur det är” och ”Jag hade tur
att ha en AT-läkare från Bolivia. Hon kunde förstå precis vad jag har problem med”. Att fråga
sjuksköterskor och annan personal är andra sätt, alternativt att invänta spontan hjälp av sjuksköterskor: ”Sjuksköterskorna på operationsrummet är också snälla och hjälpsamma. Dom hjälper
mej med språket”. En strategi är att observera och ta efter kolleger: ”Jag försöker repetera vad
min kolleger säger, jag säger på samma sätt”. Att be samtalspartnern upprepa vad hen sagt är en
utväg som ip tillgriper men ofta undviker inför kolleger, av risk för att uppfattas som tjatig. En ip
säger att han bestämt sig för en strategi han upplever som befriande, nämligen att fokusera på
kommunikationen och bortse från sina grammatiska misstag.

Nya organisatoriska förutsättningar
Medan själva jobbet i stort sett är detsamma som i hemlandet, uppger våra ip att mycket av vad
de inte förstår i samtalen med kolleger handlar om organisatoriska förutsättningar, som de måste
sätta sig in i och anpassa sig till. Rutiner för utskrivning, eftervård och uppföljning av patienter och
olika enheters roll i vårdkedjan kan vara svårt att få grepp om. En ip berättar att hon är van vid att
ha nästan hela ansvaret för sina patienter, även socialt. På sjukhuset där hon är nu är många fler
aktörer inblandande: sjukgymnast, psykolog, kurator, socialtjänsten etc, vilket ökar hennes sociala
kontaktytor. Tydliga arbetsscheman framhålls som positivt, liksom mindre hierarkiska strukturer
(jfr Wolanik Boström & Öhlander 2012; Berbyuk Lindström 2008). Ett exempel är att sjuksköterskor i Sverige har högre status och mer avancerade arbetsuppgifter. Flera ip har tidigare
arbetat på sjukhus där rangordningen mellan olika personalgrupper är fast och ”läkaren är gud”.
Uttrycket ”svensk mentalitet” nämns ibland under intervjuerna och i samband med det något
ip inte är vana vid: det stora antalet organiserade möten. Både för- och nackdelar framkommer,
t.ex. kan utfallet av ett möte förefalla oklart: ”Ibland efter möte jag vet inte vad vi bestämde.
Ibland jag tror det är på grund av språk. Eller att det är för att vi ska prata om det mer senare”,
säger en ip. Men samma person understryker att hon gillar möten och det stöd från kolleger de
innebär.
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Sammanfattande diskussion
De intervjuade ger uttryck för en samstämmig uppfattning när det gäller hur pass utmanande olika
kommunikativa praktiker är. Arbetsrelaterad interaktion i situationer öga mot öga med kolleger
är lättast, därnäst samtal med patienter och efter det telefonsamtal med kolleger och annan
personal, vilket kan vara avsevärt svårare. Den allra största kommunikativa utmaningen är att
delta i småprat, alltså att tala om sådant som rör annat än medicinskt relaterade domäner.
Hybriditet i samtal är en speciell typ av utmaning (jfr Sarangi & Roberts 1999), vilket framgår av
exemplet med inslag av skämt under ett möte mellan specialister. För den som är språkligt driven
kan småprat vara en stund av avkoppling i arbetet, medan det för de nyanlända läkarna är det
mest utmanande av allt. Intervjuresultatet talar för att det i yrkesinriktade språkutbildningar bör
läggas större vikt på autentiskt språkbruk, däribland spontant samtalande om erfarenheter från
egna livsvärldar.
Språkförmågan beskrivs således som ett hinder i vissa situationer, men i många andra
situationer underlättar erfarenheter av liknande aktiviteter på förstaspråket, t.ex. i operationssalen. Den egna professionskunskapen är uppenbarligen en stark resurs. I exemplet där en
röntgenläkare berättar om hur komplicerat det är att i telefon beskriva var en tumör sitter, talar
hon om det som ett språkbehärskningsproblem (osäkerhet om svenska prepositioners exakta
innebörd). I den kommunikativt utmanande situationen samspelar flera av de faktorer som visas i
Figur 1, dels den del av professionskunskapen som består i att kunna verbalisera hur någonting är
placerat flerdimensionellt, dels den interaktionella kompetens som utvecklats genom situerad
språkanvändning. Båda dessa hör till röntgenläkarens redan förvärvade resurser, men nu måste
de anpassas till den nya praktikgemenskapen.
Det faktum att läkarna upplever arbetsrelaterad kommunikation som minst utmanande talar
för att man på språkkursen i Polen i praktiken gjort en rimlig avvägning mellan hur mycket tid som
används till allmänsvenska resp. medicinsk svenska. Våra intervjuer ger en inblick i hur
specialiserade olika områden är inom det medicinska fältet och vilka olika typer av språkliga
praktiker de olika läkarna deltar i, vilket ger vid handen att det är svårt att undervisa om medicinsk
svenska generellt. Institutionellt förankrad kunskap om den lokala organisationen och det egna
specialområdet utvecklas nog bäst genom möjlighet till språkträning på den aktuella arbetsplatsen. Det pekar dessutom på vikten av forskning om andraspråkstalares språkanvändning i
situerade praktiker, för att öka kunskapen om hur olika typer av resurser samordnas och hur
utmaningar tacklas situerat. Sådan kunskap är värdefull, inte minst inom sjukvården, som präglas
av stor mobilitet.
Slutligen vill vi lyfta fram det intressanta resultatet att flera av läkarna betonar hjälpen de får
av andra andraspråkstalare på arbetsplatsen med att förstå och uttrycka sig på svenska. Det visar
att flerspråkighet kan vara en värdefull resurs i sjukvårdsmiljöer.
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