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Abstract 

Andersson, Helena: 2007: Interkulturell kommunikation inom sjukvården. Den 
kommunikativa situationen för invandrare på svenska arbetsplatser 1: Intervjuer. TeFa nr 45. 
Uppsala universitet. Uppsala 

Inter-cultural communication in the Swedish health care system. The communicative situation 
of immigrants at Swedish workplaces 1: Interviews. This report presents an interview study 
involving 21 persons with immigrant background who are working in the Swedish health care 
system. The informants have a permanent employment and represent four different categories 
of employees: cleaners, midwives, nurses and physicians. The first part of the interview 
focused on background data such as the informant´s education and previous employments, 
education in Swedish and time in Sweden, while the major part focused on communicative 
aspects of the informant´s every day working life. The informants were asked how much they 
speak during their work, what languages they use and if the fact that they are second language 
speakers of Swedish poses a problem. The results show that spoken communication is 
essential to physicians, nurses and midwives. They interact with a wide range of people 
during their work day: patients, relatives, colleagues at different wards at the hospital and 
personnel at other hospitals. Good language skills are crucial for these informants as they 
communicate with many different people during work. It is important that they understand 
what the patients say to them and that they can make themselves understood and, when 
needed, reformulate difficult issues so the patients understand. The cleaners, on the other 
hand, do not have the same need to communicate at work. Although they meet a lot of people 
when they are performing their job, half of them say that they avoid contact as they are not 
sure that they will understand what is being said and be understood themselves. 

The interviews, discussed in this report, form the first part of my dissertation work on 
intercultural communication in the Swedish health care system. The second part comprises 
case studies, in which the daily communication of a selected number of the informants is tape 
recorded and analyzed. The aim of the research project, in which this study is included, is to 
find communicative factors that have a positive effect on immigrants´ integration in the 
workplace. 
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Förord 
I denna rapport, Interkulturell kommunikation inom sjukvården. Den 
kommunikativa situationen för invandrare på svenska arbetsplatser 1: 
Intervjuer, presenterar Helena Andersson en intervjustudie genomförd vid ett 
större svenskt sjukhus. 21 utlandsfödda sjukhusanställda intervjuades om sin 
kommunikativa arbetsvardag. Informanterna, som var födda i Mellanöstern, 
Afrika, Sydamerika, forna Jugoslavien och Sovjetunionen, hade alla kommit till 
Sverige som vuxna och arbetade vid intervjutillfället som läkare, sjuksköterskor, 
barnmorskor eller lokalvårdare vid det aktuella sjukhuset. 

Inledningsvis tillfrågades de om sin bakgrund vad gäller utbildning och 
yrkeslivserfarenhet i hemlandet samt hur de fått sin anställning vid det svenska 
sjukhuset och om den motsvarar deras kompetens. Huvuddelen av intervjun 
fokuserade sedan på hur mycket och med vilka de kommunicerar, om de 
upplever svårigheter på grund av att de har annat modersmål än svenska och om 
de anser att det finns kulturella skillnader mellan sjukhusmiljöer i hemlandet och 
i Sverige. Dessutom intervjuades tre svenskfödda chefer som arbetar med några 
av de utlandsfödda informanterna. 

Intervjusvaren presenteras i rapporten med en uppdelning på de olika 
yrkesgrupperna. Resultaten diskuteras vidare i relation till begrepp som 
integration och kultur och kopplas samman med observationer som gjorts i en 
senare fas av arbetet som omfattar närstudier av fem av informanterna. 

Intervjuundersökningen utgör den inledande fasen i Helena Anderssons 
doktorsavhandling i nordiska språk om interkulturell kommunikation inom 
sjukvården. Arbetet genomförs inom ramen för projektet Den kommunikativa 
situationen för invandare på svenska arbetsplatser som leds av undertecknad 
och finansieras med medel från Vetenskapsrådet. 

 

Uppsala i januari 2007 

Britt-Louise Gunnarsson 
Professor i modern svenska, ssk sociolingvistik 
Redaktör för TeFa



  





1 Inledning 
Sverige är i dag ett mångkulturellt och mångspråkigt land med invandrare från 
hela världen. Det innebär att en stor del av den arbetsföra befolkningen har 
utländsk bakgrund. Den svenska arbetsmarknaden ställs inför nya möjligheter 
med en mångkulturell och mångspråkig arbetskraft, men också inför nya 
problem. Svenskar ses som toleranta, men det är inte sällan bara på ytan. Många 
undersökningar, mer eller mindre vetenskapliga, visar att stora grupper av 
invandrare har mycket svårt att få ett arbete här i Sverige. Det är huvudsakligen 
utomeuropeiska invandrargrupper som diskrimineras och marginaliseras på 
arbetsmarknaden (Najib 1999). De som lyckas få en anställning får ofta en som 
inte motsvarar deras kompetens utan de hamnar inom mindre lönsamma delar av 
arbetsmarknaden såsom städföretag, hotell- och restaurangbranschen eller som 
buss- eller taxichaufförer (Diaz 1993, Gunnarsson 2005a, Najib 1999). 

Då invandrare generellt sett inte har lägre utbildningsnivå än vad personer 
som är födda i Sverige har kan svårigheterna att finna en anställning inte 
förklaras genom skillnader i utbildning. Rent lönemässigt är skillnaderna också 
stora mellan infödda svenskar och invandrare och klyftan har ökat. År 1974 
hade män som invandrat till Sverige i genomsnitt 3 % lägre lön än vad infödda 
män hade och 1991 hade den siffran ökat till 14 % (se vidare Gunnarsson 
2005b). 

Att det finns en sådan diskriminering – även om det sällan medges öppet – är 
naturligtvis inte bra vare sig för de enskilda individer som drabbas eller för 
samhället i stort. Det är ett oerhört slöseri med resurser att personer med högre 
utbildning inte får arbeten som motsvarar deras kompetens. 

Trots svårigheterna är det många som på ett eller annat sätt lyckas ta sig in på 
arbetsmarknaden och det gäller såväl den privata som den offentliga sektorn. Vi 
vet inte mycket om varför vissa lyckas bättre än andra. Etnisk bakgrund, 
religion, kön, ålder och utbildning är faktorer som med all sannolikhet påverkar 
individens relativa framgång på den svenska arbetsmarknaden. Också mer 
svårfångade faktorer som personlighet och social bakgrund kan antas inverka på 
hur väl man lyckas i arbetslivet. Ytterligare en faktor är behärskningen av 
svenska språket. Av många platsannonser i dag framgår det att en ”god 
behärskning av svenska i tal och skrift” är en nödvändighet för de sökande. Att 
behärska svenska kan ge möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. För att 
kommunikationen ska fungera måste man dock också besitta en funktionell 
kompetens. Det vill säga en kunskap om hur man kommunicerar i olika 
sammanhang och med olika människor samt vad som är lämpligt i olika 
situationer. Detta är något som inte har analyserats i någon större utsträckning, 
vare sig i Sverige eller utomlands (Gunnarsson 2002). 
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1.1 Syfte 

Fokus i denna rapport ligger på människor, som trots sin utländska härkomst, 
har funnit en plats i arbetslivet. Genom intervjuer har jag tagit reda på hur just 
de har fått sin nuvarande anställning och om den motsvarar deras kompetens. 
Tyngdpunkten i intervjuerna ligger på hur informanterna upplever sin 
kommunikationssituation i arbetsvardagen, det vill säga hur kommunikationen 
fungerar i olika situationer och för olika syften. Det är alltså den funktionella 
aspekten av språkbruket som lyfts fram. De intervjuade ger sin syn på och sina 
upplevelser av kommunikationen på arbetsplatsen med avseende på såväl 
professionella som mer sociala sammanhang. 

Den undersökning som redovisas består av intervjuer som jag genomförde på 
ett större sjukhus. Dels intervjuades 21 utlandsfödda med annat modersmål än 
svenska, dels intervjuades tre svenskfödda personer som arbetar med några av 
de utlandsfödda informanterna. Två frågor som är intressanta att finna ett svar 
på är hur de 21 personerna har fått sin anställning och om den motsvarar deras 
kompetens. Förutom de två frågorna ligger tyngdpunkten främst på 
informanternas kommunikativa arbetsvardag, till exempel hur mycket och med 
vilka de kommunicerar och om de upplever några svårigheter på grund av att de 
har ett annat modersmål än svenska. Utöver detta tas frågor om kulturella 
likheter och olikheter också upp. Redovisningen har sin utgångspunkt i de 
intervjusvar jag fick. Jag kommer också att koppla detta till de observationer jag 
gjorde i en senare fas av arbetet. 

Intervjuerna ingår som en del i forskningsprojektet Den kommunikativa 
situationen för invandrare på svenska arbetsplatser (KINSA). Projektet 
startades hösten 2003 vid FUMS, Institutionen för nordiska språk, i Uppsala. 
Idén med projektet är att finna diskursiva och kommunikativa faktorer som har 
en gynnsam effekt på invandrares integration i arbetsmiljön. En övergripande 
hypotes är att invandrares relativa framgång beror på det diskursiva och 
kommunikativa samspelet med de andra på arbetsplatsen. Detta i sin tur antas 
bero på det sociokulturella klimatet på arbetsplatsen och inom den närmaste 
arbetsgruppen (Gunnarsson 2002). Ett av projektets syften är att göra en analys 
av invandrares integration i den kommunikativa gemenskap man har på en 
arbetsplats. Det är till exempel av intresse att se vilket kommunikativt utrymme 
invandrarna har, hur deras inlägg bemöts och tolkas och om missförstånd 
uppstår och i så fall hur de repareras (Gunnarsson 2002). 

Projektet leds av professor Britt-Louise Gunnarsson och finansieras av 
Vetenskapsrådet. Vi är två doktorander, Marie Nelson och Helena Andersson, 
som arbetar med var sin avhandling inom projektet. Jag har samlat mitt material 
på ett sjukhus och Marie Nelson på ett företag. 

Själva arbetet är indelat i tre faser. Den första fasen består för min del av de 
intervjuer som redovisas i denna rapport. Ett av syftena med intervjuerna var att 
få en inblick i arbetsplatsen och etablera kontakt med informanter inför det 
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fortsatta arbetet med materialinsamlingen. Genom intervjufrågorna ger 
informanterna sin bild av arbetsplatsen och hur de ser på sin situation där som 
icke svenskfödda och med andra språk och andra kulturer i bagaget. För andra 
fasen valdes fem informanter ut. Jag följde dem under deras arbetsvardag och 
spelade in allt som var möjligt samt förde fältanteckningar för varje dag. 
Förutsättningen för att genomföra dessa fallstudier var naturligtvis att 
informanterna själva ville ställa upp och bli inspelade och var positivt inställda 
till projektet. Idéer och inspiration till materialinsamlingen har hämtats från 
bland annat etnografisk och antropologisk forskning där man har en lång 
tradition av fältarbete (t.ex. Kaijser & Öhlander 1999, Arnstberg 1997). Tredje 
och sista fasen består av analyser av det insamlade materialet och författandet av 
en avhandling där resultaten redovisas. 

1.2 Bakgrund 

Bakgrunden till projektet är den globalisering vårt samhälle står inför i dag. 
Globaliseringen för med sig kontakter med nya språk och nya kulturer. Arbetet 
för förståelse mellan människor från olika delar av världen blir allt viktigare för 
människor och därmed för forskare. En mångspråkig och mångkulturell 
arbetskraft öppnar nya möjligheter för arbetsgivare – möjligheter som 
arbetsgivare måste våga ta vara på. Många är rädda att det ska innebära problem 
och merkostnader att anställa människor som har ett annat modersmål än 
svenska. Det handlar då främst om språkkunskaper. Fungerar inte 
kommunikationen kan produktivitet och effektivitet påverkas i negativ riktning. 

Forskning inom området kan bidra till att öka förståelsen mellan människor 
från olika språkliga och kulturella bakgrunder. Det är viktigt att se på personer 
som har lyckats nå framgång inom svenskt arbetsliv och undersöka vad det är 
som gör att just de lyckats när så många andra inte gör det. Kunskaperna kan 
sedan användas inom undervisningen för att förbereda såväl svenskar som 
invandrare för mötet med dagens arbetsliv. Näringslivet kan också dra nytta av 
en studie där positiva aspekter av en mångspråkig och mångkulturell personal 
lyfts fram. Då kan fler invandrare få en anställning så den resurs de utgör och 
den kompetens som finns verkligen tas till vara. 

1.3 Tidigare forskning 

Ramen för det här projektet är den interaktionella sociolingvistiken. Inom den 
finns många olika inriktningar, till exempel forskning kring humor, 
institutionella samtal, språk och kön, arbetsplatskommunikation och 
interkulturell kommunikation. Då jag gjort intervjuer och fallstudier på ett 
sjukhus är forskning kring institutionella samtal, speciellt i sjukhusmiljö, högst 
relevant. Då det är informanternas integration på den aktuella arbetsplatsen som 
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undersöks är även tidigare forskning kring arbetsplatskommunikation viktig. 
Många undersökningar med den inriktningen fokuserar såväl den professionella 
som den mer sociala diskursen mellan kolleger, vilket även jag gör. Eftersom 
mina informanter har ett annat förstaspråk än svenska är naturligtvis forskning 
kring interkulturell kommunikation viktig. Översikten som följer är exempel på 
tidigare forskning som på en eller flera punkter berör min egen forskning. 

Andraspråkstalares kommunikation har varit ett intresseområde för 
forskningen främst sedan 1980-talets början. Det empiriska arbete som utförts 
har dock till stor del handlat om språkinlärning. Ett interaktionellt perspektiv där 
andraspråkstalares kommunikation studeras i verkliga situationer är ovanliga 
(Kurhila 2006). Undersökningar som studerar andraspråkstalares interaktion 
med infödda med avseende på vad respektive talare fokuserar i producerandet 
och mottagandet av yttranden, vad de korrigerar i sitt eget och andras tal samt 
hur det korrigeras kan, enligt Kurhila (s. 14), ge viktig information om hur man 
ska utforma läromedel och undervisning så andraspråkstalare blir bättre 
förberedda på de kommunikativa utmaningar de måste möta i sin vardag. 

Kurhila själv har spelat in och analyserat såväl institutionella som sociala 
samtal mellan första- och andraspråkstalare. Syftet är att undersöka hur 
samförstånd uppnås då samtalsdeltagarna inte har likvärdig tillgång till de 
lingvistiska resurser som språket erbjuder. Förståelse definieras som en 
fortlöpande, dynamisk process, som konstrueras och modifieras i och genom 
interaktion. Resultaten visar bland annat att andraspråkstalare ibland framställer 
sig själva som icke-kompetenta talare genom att visa osäkerhet och söka hjälp 
från den infödda talaren. Materialet visar också att det är många episoder som 
skulle kunna föranleda en korrektion från den infödda talarens sida, men att 
felen ofta får passera utan något ingripande. Det väcker naturligtvis frågor om 
vad infödda talare korrigerar i andraspråkstalares kommunikativa utflöde. 

Även Clyne (1994) framhåller vikten av forskning kring interkulturell 
kommunikation. Han påpekar att lyckad interkulturell kommunikation har 
sociala och ekonomiska konsekvenser för både anställda och ledning eftersom 
kommunikationskollaps kan leda till konflikter. Detta i sin tur kan påverka 
produktiviteten negativt. Clyne har i sin forskning analyserat hur människor med 
olika kulturella och språkliga bakgrunder interagerar och kommunicerar med 
varandra på olika arbetsplatser i Australien. Engelska fungerar som lingua 
franca för informanterna. Undersökningen syftar bland annat till att lyfta fram 
verbala kommunikationsmönsters roll i lyckad och misslyckad interkulturell 
kommunikation. Kategorier och drag har hämtats från de teoretiska ramarna i 
pragmatik, CA och diskursanalys. 

Clyne hävdar att framgång i kommunikation handlar om relationen mellan 
talarens kommunikativa intentioner, mottagarens förväntningar på meddelandet 
och kommunikativa effekter i meddelandet. Lyckad kommunikation innebär att 
de kommunikativa effekterna matchar intentionerna. Fem möjliga utgångar av 
kommunikativa handlingar ställs upp: (1) kommunikationen är lyckad, (2) 
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kommunikationen är potentiellt misslyckad, det vill säga en kommunikativ 
kollaps undviks genom förhandlande så att den blir lyckad, (3) 
kommunikationen är misslyckad men får en lösning och blir därigenom lyckad, 
(4) kommunikationen är misslyckad och kan inte lösas, (5) kommunikationen är 
misslyckad och inget försök till lösning görs. 

Icke-kommunikation och misskommunikation är ytterligare två begrepp som 
tas upp. Det förra avser situationer då inget meddelande kommuniceras, medan 
det senare innebär att ett oavsiktligt meddelande kommuniceras. Clyne menar att 
kommunikation har bättre förutsättningar att bli lyckad om de dolda 
implikationerna förstås av deltagarna. Samtidigt är icke-kommunikation mindre 
trolig om kulturella antaganden delas av talare och lyssnare. Analyserna visar 
bland annat att ickekommunikation och misskommunikation beror på 
pragmatiska och diskursrelaterade faktorer snarare än på morfosyntax, fonologi 
eller ordförråd. 

Inom ramen för Language in the Workplace Project, som bedrivs på Nya 
Zealand, har material från ett stort antal olika arbetsplatser på samlats in 
(Holmes 2005). Syftet med projektet är att analysera drag i effektiv 
kommunikation. Fokus ligger alltså på kommunikation som är lyckad. Frågan är 
vad som fungerar och varför det fungerar. Resultaten ska sedan användas som 
rekommendationer och en resurs för hur man får en bra kommunikation på 
arbetsplatser. 

Projektet har många medarbetare och många infallsvinklar. Holmes själv har 
bland annat analyserat småprat och humor i materialet. Humor är en högt rankad 
egenskap hos anställda som inte enbart bidrar till att upprätthålla goda sociala 
relationer på arbetsplatsen, utan också till att öka produktiviteten. För 
nyanställda kan humor också underlätta vägen in i gemenskapen med 
kollegerna. 

Holmes framhåller också vikten av att forskning baseras på autentisk 
kommunikation. Hon menar att det ger kunskaper om hur människor 
kommunicerar på olika arbetsplatser; kunskaper som kan användas för att bättre 
förbereda människor inför den interaktion som väntar dem i arbetslivet. 

Sundberg (2004) har i sin avhandling undersökt asymmetrier i 
rekryteringssamtal. Huvudmaterialet i hennes studie utgörs av fjorton intervjuer 
som en rekryterare från ett bemanningsföretag gör med arbetssökande. Ingen av 
de arbetssökande har svenska som modersmål och alla kom till Sverige först i 
vuxen ålder. Även Sundberg har utgått från det interaktionella perspektivet 
genom sitt val av material. Hennes undersökning fokuserar dock enbart 
institutionella situationer. Sundberg menar att ett institutionellt samtal som den 
här typen kan ses som en social praktik av vikt för språkinlärning och 
socialisering in i ett nytt samhälle. 

Syftet med studien är att i en sådan institutionell, och asymmetrisk, situation 
visa hur samtalsdeltagarna samarbetar för att nå tillräckligt samförstånd för att 
samtalet ska kunna gå vidare. Analyserna visar bland annat att den svenska 
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institutionella verksamhetsramen till viss del är ”kulturellt fördold” för de 
arbetssökande. Rekryteraren förväntar sig till exempel adjektiv då personliga 
egenskaper beskrivs. Om de arbetssökandes beskrivning inte innehåller adjektiv 
omformulerar hon därför yttrandet så att det kommer att innehålla adjektiv. Ett 
annat resultat är att rekryteraren sällan orienterar sig mot det språkliga uttrycket, 
trots att de arbetssökande ibland uppvisar otillräckliga språkliga resurser. 
Arbetet att uppnå samförstånd är snarare en förhandling om olika kontextuella 
ramar än en förhandling om språkliga uttryck. Förståelsen handlar om att 
orientera sig mot den sociala praktiken, till exempel hur mycket man säger, vad 
man säger och vilket perspektiv som uttrycks. 

Wodak (1996) har med diskursanalytiska redskap undersökt samtal mellan 
läkare och patienter. Hon visar bland annat att den medicinska jargongen som 
läkarna använder visar på grupptillhörighet och är ett symboliskt kapital. 
Jargongen förstås nästan aldrig av patienterna, och de vågar heller inte fråga. I 
ett samtal mellan en läkare och en patient lyfter Wodak fram tre viktiga 
kategorier: patientinitiativ, läkarens problemlösningsprocedurer och diskursiva 
förhandling samt formandet av relationen mellan läkaren och patienten. För att 
behålla auktoriteten i samtalet använder sig läkaren av knep som att ställa 
frågor, avbryta, byta ämne och rationalisera. Wodak framhåller att diskursanalys 
kan leda till bättre kvalitet i yrkesutövningen och öka patienternas välbefinnande 
(s. 62). 

I Göteborg pågår en studie om interkulturell kommunikation inom sjukvården 
(Allwood m.fl. 2005, Berbyuk 2005). Målet är att beskriva och analysera 
interkulturell kommunikation mellan ”icke-svenska läkare, deras svenska 
patienter och annan sjukvårdspersonal”. Fokus ligger på såväl de svårigheter 
som uppstår på grund av kulturella olikheter som på positiva effekter av att ha 
en mångkulturell personal. Berbyuk (2005) framhåller att forskning om 
interaktion inom vården visserligen är mycket omfattande men att fokus 
huvudsakligen legat på interaktion där patienten är den som har ett annat 
modersmål. I Göteborgsstudien däremot är det läkaren som har ett annat 
modersmål än svenska. 

Ett resultat som Berbyuk framhåller är att läkare med utländsk härkomst är 
mycket nöjda med sin kommunikation med svenskfödda patienter. De problem 
som uppstår i interaktionen är mer av språklig art än av kulturell. Läkarna 
upplever att de förstår patienterna, men att patienterna inte alltid förstår dem. 
Som läkare måste man inför patienterna kunna använda ett enkelt, vardagligt 
språk för att informationen ska förstås. Många tycker sig sakna detta instrument 
i interaktionen med patienter. Då läkarna talar med sina kolleger och kan 
använda det mer vetenskapliga och professionella språket uppstår sällan 
problem på grund av otillräckliga språkkunskaper (Berbyuk 2005). 

Min genomgång här av tidigare, och pågående, forskning är på intet sätt 
uttömmande. Den syftar till att ge en ram åt projektet i stort och en fingervisning 
om inriktningen på kommande analyser. Jag har lyft fram det som är mest 
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relevant för intervjuundersökningen samtidigt som det utgör en ram för arbetet i 
stort. 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Då man talar om personer som inte är födda i Sverige används en mängd olika 
termer och begrepp som visar att man gör en skillnad mellan ”oss” och ”dem”. 
Många begrepp används olika beroende på syfte och kontext. De används också 
så flitigt att betydelsen i många fall har glidit med följd att det inte längre finns 
någon skarpt avgränsad definition. Det är också så att en del av begreppen har 
fått en negativ laddning beroende på hur de har kommit att användas. Detta vill 
man som forskare helst undvika. I de följande avsnitten diskuteras några 
begrepp som jag använder mig av i forskningen. Jag diskuterar deras olika 
betydelser, för- och nackdelar med olika begrepp samt visar vad jag har valt att 
använda mig av. 

1.4.1 Invandrare eller andraspråkstalare? 

Att hitta en lämplig term som kan fungera som en sammanhållande och 
beskrivande ram för de aktuella informanterna är inte lätt. I projektets namn 
används ”invandrare” medan ”andraspråkstalare” använts i artiklar om projektet 
(t.ex. Andersson & Nelson 2005). Ingen av de termerna är dock riktigt adekvat 
för alla informanter. 

Ett av problemen med termen invandrare är att den i dag har en negativ 
laddning för många. Den används ibland som en nedsättande samlingsterm för 
den stora grupp människor som har ett ursprung i andra länder. Termen har 
dessutom blivit något otydlig och används ofta för såväl första som andra 
generationens invandrare. Definitionen av invandrare är enligt 
Nationalencyklopedin en utlänning som varit bosatt i Sverige i minst ett år. I 
Sveriges officiella statistik är invandrare personer som är födda utomlands 
oavsett om de är svenska eller utländska medborgare. Också personer som har 
en eller två i utlandet födda föräldrar räknas som invandrare. I Migrationsverkets 
lista ”Ord & begrepp” står det att det inte finns, eller har funnits, någon 
vedertagen definition av begreppet invandrare. Däremot gör man, enligt 
Migrationsverket, inom statistiken en indelning efter personers födelseland 
(födda i Sverige eller i utlandet) och efter medborgarskap (svenskt eller 
utländskt). Enligt allmänt språkbruk förs såväl personer som själva invandrat 
som deras barn ihop till en kategori, det vill säga man talar om första och andra 
generationens invandrare. Själv tycker jag att detta gör invandrarbegreppet 
otydligt och mindre lämpligt att använda i min undersökning. Bland mina 
informanter finns dessutom personer som kommit till Sverige på grund av krig 
eller politisk förföljelse. De har alltså sökt asyl och fått tillstånd att som 
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flyktingar bosätta sig i Sverige. Enligt det officiella språkbruket är inte dessa 
personer invandrare utan ”flyktingar”. 

Genom att använda termen ”andraspråkstalare” riktar man fokus på att 
informanterna inte har svenska som modersmål. I termen ligger också 
innebörden att andraspråket används i stället för förstaspråket. Det är dock inte 
heller en helt problemfri lösning. En del av informanterna talar flera språk och 
svenskan kan vara deras tredje, eller till och med fjärde, språk. Det ger alltså inte 
en riktigt rättvisande bild av informanternas bakgrund och språkkunskaper om 
man skulle kalla dem andraspråkstalare. Många menar dock att termen rymmer 
även dem som talar fler språk än två. Enligt Clyne (2003:4) definieras 
tvåspråkiga som personer som använder två språk, ser sig själva som användare 
av två språk och ses av andra som användare av två språk. Tre- och 
flerspråkighet har traditionellt satts under tvåspråkighet, även om det nu är allt 
vanligare med forskning kring trespråkighet. Med andraspråkstalare hamnar 
också fokus på just det talade språket. I projektet ska dock informanternas totala 
kommunikationssituation kartläggas och analyseras. Det inkluderar alltså även 
skrift och annan icke-verbal kommunikation. Just andraspråkstalare används 
dock ofta i vetenskapliga publikationer. Sundberg, till exempel, använder 
andraspråkstalare trots att de flesta av hennes informanter har flera kulturella 
och språkliga till Sverige. Den åtföljs, mig veterligen, ännu inte av några 
negativa konnotationer. Problemet med den, liksom med de övriga, är att den 
inte riktigt ringar in den grupp av människor som valts ut för just den här 
studien. Termen finns inte heller som uppslagsord varken i Migrationsverkets 
lista över ord och begrepp eller i Nationalencyklopedin. 

I engelskspråkiga publikationer används tre olika begrepp: second language 
speaker, non-native speaker och immigrant (t.ex. Kurhila 2006). Det andra 
begreppet, non-native speaker, motsvarar ”icke-infödd talare” på svenska och 
har alltså som motpol ”infödd talare”. Den dikotomin är dock inte lika spridd 
som vad andraspråkstalare-förstaspråkstalare eller invandrare-infödd är. Mig 
veterligen åtföljs inte ”icke-infödd talare” av några negativa konnotationer. 
Liksom med begreppet andraspråkstalare hamnar dock fokus på det talade 
språket om man använder det. 

Tyvärr finns ingen lämplig samlingsterm för informanterna. Lösningen blir att 
klart och tydligt definiera de urvalskriterier som använts för att hitta passande 
personer till just det här forskningsprojektet. Jag kommer att i möjligaste mån 
undvika termerna ”invandrare” och ”andraspråkstalare” och i stället referera till 
”informanterna”, eller till de fingerade namn som alla har fått. På så sätt kan 
kanske en del av associationerna till ”invandrare” och ”andraspråkstalare” 
undvikas samtidigt som mina informanter förhoppningsvis framträder som mer 
levande och verkliga. 
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1.4.2 Kultur 

Begreppet kultur har givits ett stort antal olika definitioner. Till en början 
användes kultur som ett begrepp som höll samman människor och gjorde att 
människan skilde sig från djuren. Vi människor utgjorde på så sätt en enhet. I 
dag används kulturbegreppet i stället för att skilja människor åt. Människor från 
olika delar av världen skiljer sig åt vad gäller mat, kläder, synen på kvinnor, 
kroppsspråk, musik och så vidare. Samhällsutvecklingen har dock fått 
konsekvenser för definitionen av kulturbegreppet samt för synen på gränser 
mellan kulturella grupper och för synen på individens sociala och kulturella 
identitet. Med den rörlighet vi har i dag är det svårt att definiera kultur som ett 
integrerat system av inlärda beteendemönster som delas av en väl avgränsad 
homogen grupp. 

Ehn & Löfgren (2001) definierar kultur som de koder, föreställningar och 
värden som människor, mer eller mindre omedvetet, delar och som de 
kommunicerar och bearbetar i socialt handlande. Författarna lägger ett 
handlingsorienterat perspektiv på begreppet där kultur speglas i det människor 
gör, i de inlärda handgrepp olika människor har samt i färdigheter och 
kroppsliga dispositioner. Även känslomässiga aspekter räknas in i begreppet, det 
vill säga hur känslor och sinnestillstånd får sina uttryck. Ehn & Löfgren menar 
att en sådan öppen kulturdefinition ger olika infallsvinklar på hur människor 
beter sig i olika situationer (s. 8–9). En annan viktig aspekt som lyfts fram är att 
varje individ ingår i flera olika kulturella sammanhang som delvis kan överlappa 
varandra. Även andra forskare (t.ex. Street 1993, Scollon & Scollon 2001) 
menar att kultur manifesteras i samspelet mellan människor. Kultur är ett 
redskap som innehåller kunskaper och erfarenheter som hjälper oss att skapa 
mening och i förlängningen av det ny kunskap. 

Ålund (1999) framhåller också att kulturer inte längre kan reduceras till 
homogena, åtskilda och distinkta enheter; kulturer avgränsas inte av nationer, 
regioner eller lokalsamhällen. Kultur ska i stället förstås som en symbolisk 
manifestation av interrelaterade och interaktiva nätverk, som kommer i spåren 
efter migration av människor och diffusion av livsstilar. Att inte se olika kulturer 
som åtskilda och distinkta enheter är, anser också jag, mycket viktigt. Som 
många av mina informanter påpekar kan de aldrig helt lägga ifrån sig sina 
tidigare kunskaper och erfarenheter. Dessa finns hela tiden med och påverkar det 
de gör och det de säger också när de försöker vara ”svenska” på sin arbetsplats. 
Man måste se det som att de har med sig mycket av sin tidigare kultur in i den 
situation de nu befinner sig vilket naturligtvis påverkar deras kommunikation 
och handlande och kanske också, i mer eller mindre utsträckning, hur de blir 
bemötta av kolleger och patienter. 

Scollon & Scollon (2001) tar upp begreppet kultur ur ett mer 
språksociologiskt perspektiv och räknar upp olika aspekter som de tycker är 
viktiga för att förstå olika diskurssystem: 
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• ideologi: historia och världssyn som inkluderar tro, värderingar och 
religion, 

• socialisation: utbildning, ”enculturation”, ”acculturation”, primär och 
sekundär socialisation, teorier om person och lärande 

• former av diskurs: 
språkets funktioner: information och relationer, förhandling och 
ratifikation, gruppharmoni och individuellt välmående 

• ickeverbal kommunikation: kroppsrörelser, tidsuppfattning 
• ansiktssystem: social organisation: ”kinship”, självuppfattning, ”ingroup–

outgroup relationships”, ”gemeineschaft” och ”gesellschaft”. 

Scollon & Scollons modell är framtagen för att förstå olika diskurssystem i 
förhållande till varandra, till exempel för att beskriva vad som händer då en 
japan möter en amerikan i ett affärssamtal. Mina informanter bor i Sverige och 
har tillägnat sig åtminstone en del kunskaper om den svenska kulturen. Jag tror 
dock att ovanstående modell även kan tillämpas på den typ av interkulturell 
kommunikation som jag studerar. 

1.4.3 Integration 

Som nämndes i början är idén med KINSA-projektet att finna diskursiva och 
kommunikativa faktorer som har en gynnsam effekt på invandrares integration i 
arbetsmiljön. För att nå dit ska informanternas kommunikativa arbetsvardag 
kartläggas och analyseras. Hur mycket talutrymme tar informanterna upp 
jämfört med andra, hur bemöts informanternas inlägg, hur fungerar sociala 
respektive professionella samtal och hur väl fungerar olika kommunikations-
kanaler är exempel frågor som ska leda fram till hur väl integrerade 
informanterna är i den kommunikativa gemenskapen på arbetsplatsen. 

Själva begreppet integration är dock inte helt problemfritt. Då man talar om 
invandrade personers liv i ett nytt hemland kan många olika termer användas: 
integration, adaption, absorption, ackommodation, ackulturation och 
assimilation. Vart och ett av begreppen har sin officiella definition i 
uppslagsverk, men då de används av olika människor i olika sammanhang blir 
också definitionerna olika. Jag har valt att hålla mig till integration och tänker 
lämna de övriga därhän. Anledningen är att integration är det begrepp som 
används mest i det officiella språket – vi har till exempel en Integrationsminister 
– och därför är det också allmänt spritt i övriga samhället. Alla torde åtminstone 
ha en uppfattning om vad som menas med integration, även om enskilda 
individers definition kan skilja sig åt. I begreppet ingår inte heller den negativa 
aspekten att de som invandrat helt lägger bort förstaspråket och den kultur man 
växt upp med, som är fallet med till exempel assimilation. Diaz (1993:7) har 
definierat integration på följande sätt: minoritetsgruppers kvalitativa ökning av 
deltagandet i system av social interaktion och sociala relationer i 
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majoritetssamhället. Integration innebär vidare att människor med 
invandrarbakgrund blir en arbetande del av samhället. De tar också till sig av 
och delar de attityder och uppförandemönster som finns i majoritetssamhället 
samt deltar frivilligt i olika aktiviteter. Samtidigt behåller de en del av sin gamla 
kulturella identitet och etnicitet (Diaz 1993:16). 

Även Diaz slår fast att invandrare arbetsmässigt sett är segregerade från 
svenskarna och att de återfinns i lågstatusyrken med relativt dåliga arbetsvillkor 
(1993:78). Vidare poängterar han att det ekonomiska livet och arbetsmarknaden 
är två av de mest signifikanta dimensionerna av ett organiserat socialt liv och 
där sker också invandrares integration in i samhället. 

Själva begreppet integration delas in i sju typer: 
• kommunikativ integration – kompetens i majoritetssamhällets språk 

och konsumtion av massmedia, 
• strukturell integration – deltagande i arbetslivet, vilket innebär att man 

är en del av det ekonomiska livet, 
• politisk integration – man röstar, är med i organisationer och är 

politiskt mobiliserad, 
• social integration – deltagande i den informella strukturen av sociala 

kontakter med majoritetsbefolkningen, 
• familjär integration – giftermål eller sammanboende med en person ur 

majoritetssamhället, 
• boendeintegration – segregerat boende eller inte, 
• personlig integration – den personliga tillfredsställelsen med sitt liv i 

det nya samhället (Diaz 1993:72-73). 

Den kommunikativa integrationen framhålls som ett grundläggande villkor för 
de andra typerna av integration. 

Alla Diaz punkter är inte relevanta för min studie då det är integrationen på 
arbetsplatsen som jag undersöker. I intervjuerna ingick heller inte frågor om var 
informanterna bor eller vad de gör på sin fritid. Det gör att jag inte kan bedöma 
deras integration enligt alla sju punkter. Utifrån informanternas egna utsagor 
under intervjuerna kommer jag dock i viss utsträckning att diskutera hur väl 
integrerade de är på några av de olika nivåerna som ingår i Diaz modell. 

Naturligtvis kan Diaz modell diskuteras och man kan finna svagheter i den. 
Jag anser till exempel inte att kommunikativ integration är ett grundläggande 
villkor för familjär integration. En av mina informanter flyttade till Sverige på 
grund av att han träffade en svensk kvinna. Han kunde inte någon svenska alls 
då han kom. De talade i stället swahili, som är hans modersmål, eller engelska 
med varandra. Styrkan med modellen är dock att den ger en rättvisande bild av 
hur komplext begreppet integration egentligen är. 
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1.5 Disposition av rapporten 

Rapporten disponeras så att det först följer ett teorikapitel där jag redovisar 
några av de teoretiska ramar som är relevanta för studien. Därefter kommer en 
beskrivning av materialet där jag bland annat redogör för val av arbetsplatser 
och urval av informanter. I kapitel 4 redovisas metodiska utgångspunkter för 
insamlingen av materialet till den inledande intervjustudien och till fallstudierna 
och i kapitel 5 återfinns en beskrivning av själva genomförandet av 
intervjustudien och fallstudierna. Efter det kommer fyra kapitel med själva 
resultatredovisningen. De utlandsfödda informanterna har delats in i tre grupper 
efter yrkestillhörighet och grupperna redovisas i var sitt kapitel: kapitel 6 gäller 
lokalvårdarna, kapitel 7 barnmorskor och sjuksköterskor och kapitel 8 läkare. 
Varje kapitel innehåller följande avsnitt: utbildning i svenska språket, 
kommunikationssituationen på arbetet, skriftlig kommunikation, möten, sociala 
sammanhang, problematiska situationer och kulturella likheter och olikheter. 
Sist i de tre kapitlen kommer en kort sammanfattning där jag också diskuterar 
resultaten och relaterar dem till tidigare forskning. 

I ett fjärde resultatkapitel, kapitel 9, redovisar jag mina intervjuer med tre 
svenskfödda personer som arbetar tillsammans med några av de 
andraspråkstalande informanterna. Sista kapitlet består av en sammanfattning 
och diskussion av resultaten. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
För analyserna av mina inspelade data är det många variabler att ta hänsyn till. 
För det första är det samtal på svenska mellan icke infödda och infödda talare. 
På så vis är samtalen asymmetriska eftersom alla talare inte har samma tillgång 
till de kulturella och lingvistiska koderna. Samtalen är också asymmetriska 
genom att de ibland riktas ”uppåt” och ibland ”nedåt”, till exempel samtal 
mellan en icke infödd lokalvårdare och en infödd läkare eller mellan en icke 
infödd läkare och en infödd sjuksköterska. Ytterligare en variabel att ta hänsyn 
till är relationen professionell kontra lekman. Det gäller informanterna som är 
sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som i sin yrkesroll interagerar med 
patienter och deras anhöriga. Samtalen är då asymmetriska genom att 
informanterna besitter den medicinska kunskapen och det medicinska språket, 
medan patienter och anhöriga inte gör det. Asymmetrin går dock åt andra hållet 
också genom att patienterna ofta är svenskfödda, vilket gör att de har en större 
språklig resurs till sitt förfogande än läkarna och sjuksköterskorna. Mina 
inspelade data omfattar vidare såväl professionella som mer sociala samtal. För 
min undersökning krävs det således en bred teoretisk ram och den utgörs, som 
nämndes tidigare, av den interaktionella sociolingvistiken. 

Denna ganska vida forskningsinriktning har sitt ursprung inom såväl 
lingvistik som etnografi, antropologi och sociologi. Antropologen John 
Gumperz brukar anses som en av upphovsmännen till denna inriktning. Han är i 
sin tur inspirerad av Dell Hymes kommunikationsetnografiska arbete. 
Gemensamt för Gumperz och Hymes är att de ser språk och kultur som 
kommunikation och situerat meningsskapande snarare än fasta, idealiserade 
strukturer som inom sociolingvistiken traditionellt kopplats till i förväg 
definierade sociala kategorier. 

En av hörnstenarna i den interaktionella lingvistiken är synen på diskurs som 
den plats där språk och kontext samverkar på olika nivåer: samhällelig, 
situationell och lokal. Språkbruk studeras med fokus på den lingvistiska och 
kulturella mångfalden och man intresserar sig för variationen i samhället. 

Genom mikroanalys, grundad i etnometodologins samtalsanalys, visar 
Gumperz hur språk och kultur ömsesidigt konstituerar varandra i situerad social 
praktik. Såväl den lokala kontexten som situationskontexten och den sociala och 
kulturella bakgrundskontexten medverkar till tolkningen av det som sägs. 
Kontext ska inte ses som ett statiskt begrepp. Den kontext som 
samtalsdeltagarna grundar sin tolkning av samtalet på framkallas kontinuerligt 
under interaktionen (Gumperz 1982, 1999). 

I samtal används också hela tiden verbala och icke-verbala kontextua-
liseringssignaler (Gumperz 1982:131, Auer 1992:24). Det är till exempel tonfall, 
pauser och lexikala val som signalerar hur samtalsbidragen ska tolkas av 
mottagaren. Alla sådana signaler, tillsammans med de grammatiska och lexikala 
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signaler som används, bidrar till att konstruera den kontextuella ramen för 
tolkningen av meddelandet. Med hjälp av kunskap om social och kulturell 
kontext samt lokal kontextuell information har kontextualiseringssignaler 
betydelse för hur samtalsdeltagare tolkar varandra under ett pågående samtal. 
Förmågan att använda och tolka olika signaler är en del av den kommunikativa 
kompetensen. Om samtalsdeltagarna har olika bakgrund och olika förväntningar 
kan kulturellt bestämda diskursstrategier och kommunikativa stilar användas 
omedvetet. Missförstånd kan då uppstå eftersom signalerna inte alltid tolkas på 
samma sätt av de olika samtalsdeltagarna. 

Gumperz arbete har kritiserats av bland andra Sarangi för att samtalen inte 
sätts in i en tillräckligt bred social och kulturell ram. Gumperz utgår enbart från 
den kontrastiva analysen och fokus ligger endast på problematiska sekvenser i 
samtalen. Risken är, enligt kritikerna, att det kan tolkas som om etnicitet och 
kulturell bakgrund är orsaken till de missförstånd som uppkommer. Sarangi 
(1994:422) menar att man måste sätta in det interkulturella mötet i en vidare 
samhällelig, institutionell och diskursiv ram för att spåra även andra förklaringar 
till missförstånd. Missförstånd kan bero på samhälleliga strukturer, situationen 
eller personliga drag. 

Shea (1994), som också kritiserat Gumperz, menar också att diskursen måste 
ses som en gemensamt skapad interaktion. Enligt Shea ger Gumperz i sina tidiga 
arbeten enbart andraspråkstalarna skulden för att samtal inte fungerar. Han tar då 
inte hänsyn till det faktum att tolkning konstrueras i samspel och att 
andraspråkstalarens yttranden delvis är en funktion av övriga deltagares bidrag. 

Inom diskursanalys och sociolingvistik ligger fokus ofta på institutionella 
samtal. Till exempel har samtal mellan läkare och patienter fått stor 
uppmärksamhet. Wodak (1996) använder begreppet disorders in discourse. Hon 
betonar därmed det gap som ofta skapas i institutionella samtal beroende på 
deltagarnas olika kognitiva världar, till exempel det som skapas mellan patienter 
och läkare beroende på deras olika bakgrund. Ett sätt att närma sig 
problematiska samtal är att använda sig av discourse sociolinguistics, menar 
Wodak (1996:3). Inom den inriktningen ges text och kontext lika mycket vikt 
och det gör att man kan identifiera och beskriva underliggande mekanismer som 
bidrar till att missförstånd och andra problem uppstår. Man kombinerar flera 
metoder av både kvantitativ och kvalitativ natur för analyserna. 

Wodak framhåller att institutioner har sitt eget ”liv”, sina egna regler, skämt 
och historier som berättas om och om igen. Detta bidrar till att upprätthålla 
status quo inom institutionen. Samtidigt karakteriseras vardagslivet inom 
institutionen av konflikter, motsägelser och disorders in discourse (1996:9–10). 

Diskurs definieras av Wodak som en form av social praktik. Det innebär ett 
dialektiskt förhållande mellan en diskursiv händelse och situationen, 
institutionen och den sociala strukturen som inramar det hela. Den diskursiva 
händelsen formas av dessa, men formar också i sin tur händelser, situationer, 
institutioner och sociala strukturer. Diskurs är alltså socialt konstituerat och 
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samtidigt konstituerande för situationer, kunskap, social identitet, relationer 
mellan människor samt mellan grupper av människor. Diskursen bidrar också 
till att upprätthålla staus quo. Diskurser ses vidare som mångfacetterade, verbala 
och icke-verbala samt regelbundna. Reglerna är antingen manifesta eller latenta 
och bestämmer handlingar. Wodak framhåller också att personer med makt 
bestämmer interaktionens förlopp, till exempel vilka ämnen som ska behandlas 
och vilket ordval som ska användas. De har också rätten att avbryta och 
bestämmer när man ska börja och sluta samtalen. 
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3 Material 
Insamlingen av materialet till studien har skett dels genom intervjuer, dels 
genom fallstudier. Till fallstudierna hör inspelningar, observationer och löpande 
fältanteckningar. I de följande avsnitten beskrivs val av arbetsplatser, urval av 
informanter för såväl intervjuerna som fallstudierna och materialets omfattning. 

3.1 Arbetsplatser 

Datainsamlingen till projektet har gjorts på två olika arbetsplatser: ett större 
teknikföretag och ett större sjukhus. En av tankarna bakom detta var att 
arbetsplatserna skulle representera både den offentliga sektorn och det privata 
näringslivet. Jag refererar i fortsättningen till arbetsplatserna genom att använda 
”Företaget” respektive ”Sjukhuset”. 

En annan tanke som låg bakom valet var att organisationen inom den 
offentliga sektorn lyder under andra regler än organisationen inom den privata 
sektorn (Gunnarsson 2002). Ganska snart visade det sig också vara andra stora 
skillnader mellan de båda arbetsplatserna. På Sjukhuset är lite drygt 80 % av de 
anställda kvinnor medan det på Företaget är det omvända. Det är alltså en starkt 
kvinnodominerad arbetsplats och en mansdominerad. 

Sjukhuset är vidare en öppen arbetsplats där människor ständigt kommer och 
går. Man möter till exempel anställda från olika avdelningar, patienter, anhöriga 
och vänner som är på besök, vaktmästare, leverantörer av medicin och 
utrustning samt reparatörer av teknisk utrustning. Visserligen finns det en del 
avdelningar som är mer slutna på grund av infektions- och smittorisker, men 
som helhet måste Sjukhuset betraktas som öppet. På Företaget släpps däremot 
ingen utomstående in i byggnaderna. Där är det låsta dörrar och man måste ha 
passerkort för att ta sig fram. Det är alltså en mycket mer sluten arbetsplats där 
de anställda inte möter lika många olika personer under en arbetsdag som de 
anställda på Sjukhuset gör. 

På Sjukhuset är arbetsspråket nästan uteslutande svenska. Det används för den 
interna kontakten mellan kolleger och till patienter och anhöriga samt med dem 
man har kontakt med utanför Sjukhuset, till exempel apotek, andra sjukhus och 
andra vårdinrättningar. Undantaget är vissa läkare som ibland författar texter på 
engelska till internationella tidskrifter. På Företaget används engelska i högre 
utsträckning, i såväl den muntliga som den skriftliga kommunikationen. 
Företagets koncernspråk är amerikansk engelska (Nelson & Andersson 2005). 
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3.2 Informanter 

Ett urvalskriterium vi utgick ifrån var att informanterna skulle ha kommit till 
Sverige först i vuxen ålder. Det innebär att alla informanter har någon form av 
skolgång i hemlandet bakom sig. De flesta har också arbetslivserfarenhet från 
sina forna hemländer och ibland också från andra länder. Ett annat kriterium 
gällde informanternas födelseland och förstaspråk. Urvalet begränsades på så 
sätt att vi endast utgick från personer som invandrat från något annat land än 
våra nordiska grannländer och som hade ett annat förstaspråk än engelska, tyska, 
eller franska (Gunnarsson 2002). Informanterna skulle vid intervjutillfället ha en 
fast anställning och ha haft sitt arbete i minst ett par år. De kan då förväntas vara 
någorlunda inarbetade i arbetsplatsens rutiner och känna sina kolleger. 

Vid sökandet efter informanter, och senare vid urvalet till fallstudierna, 
eftersträvades en så jämn könsfördelning som möjligt. En ambition var också att 
få med olika yrkesgrupper. Att få lika många manliga som kvinnliga informanter 
visade sig dock vara svårt på Sjukhuset. Till viss del kan detta förklaras av att 
sjukvården är så pass kvinnodominerad. Det är helt enkelt flest kvinnor man 
träffar. Jag sökte fler manliga anställda och skickade brev, bland annat till ett 
antal manliga läkare som jag fick tips om via personalcheferna på olika 
avdelningar. Tyvärr svarade inte en enda, trots att jag skickade breven tre 
gånger. Jag träffade också en del manliga anställda då jag var ute och samlade 
material som visade intresse för projektet, men ingen var villig att själv ställa 
upp. De kunde tänka sig en intervju, men ville inte bli inspelade hela 
arbetsdagar. En manlig sjuksköterska nekade för att han var rädd att göra bort 
sig och ville därför inte bli inspelad. Kanske är det så, vilket också framkom 
under nästan alla intervjuer, att många är rädda för att göra ”fel” då de talar 
svenska. Rädslan kan accentueras då man frågar om man får spela in dem. Jag 
poängterade att jag inte var ute efter att bedöma deras uttal eller grammatiska 
korrekthet, men det verkar vara just det de är rädda för. Trots nekandet till att 
själva vara med som informanter fick jag många pratstunder med manliga 
anställda. De var alltid glada och tillmötesgående då jag var spelade in deras 
kolleger och ville gärna dela med sig av sina erfarenheter av att jobba i Sverige. 
Att få personer på olika positioner att ställa upp innebar dock inga problem och 
bland mina informanter återfinns såväl lokalvårdare som sjuksköterskor, 
barnmorskor och läkare. 

Totalt intervjuades 21 informanter med utländsk bakgrund. Fördelningen över 
de olika yrkesgrupperna är följande: sju lokalvårdare, två barnmorskor, sju 
sjuksköterskor och fem läkare. Intervjuerna varade i genomsnitt 45 minuter. Jag 
har också intervjuat tre svenskfödda personer inom Landstinget. De tre arbetar 
tillsammans med några av de utlandsfödda informanterna. Två av dem är 
områdeschefer där de intervjuade lokalvårdarna arbetar. Den tredje arbetar som 
biträdande avdelningschef och sjuksköterska på en av Sjukhusets avdelningar. 
Även dessa intervjuer varade i genomsnitt i 45 minuter. 
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Alla informanter var vid materialinsamlingen anställda av Landstinget. För 
lokalvårdarnas del har dock detta förhållande kommit att ändras och ansvaret för 
lokalvården har numera lagts ut på en privat entreprenör. 

Under arbetet med intervjuerna märktes det ganska snart att olika 
yrkesgrupper gav olika svar på de frågor jag ställde. Samtidigt var 
samstämmigheten inom de olika grupperna ganska stor. För presentationen har 
jag därför valt att presentera informanterna i tre grupper: lokalvårdare, 
barnmorskor/sjuksköterskor och läkare. På så sätt tydliggörs skillnaderna mellan 
yrkesgrupperna. 

Det var ett mycket tidskrävande arbete att hitta ”rätt” informanter. Min första 
kontakt var med personaldirektören som var mycket tillmötesgående. Hon lät en 
av sina personalchefer ta sig an uppgiften att finna namn på lämpliga personer. 
Det visade sig dock att de inte har sådana uppgifter om sina anställda att det 
framgår om de är födda i Sverige eller i något annat land. Personalchefen tog då 
saken i egna händer. Hon kopierade och skickade ut mitt brev (se bilaga 1) till 
ett, för mig okänt, antal avdelningar. Det tog inte många dagar förrän jag började 
få telefonsamtal från personer som ville delta i studien. Att många tog kontakt 
själva ledde till att jag bland dem som intervjuades har ett par personer som inte 
uppfyller de kriterier som ställt upp för urvalet. Det visade sig under 
intervjuerna att en läkare och en sjuksköterska kom till Sverige redan som 
tonåringar. De uppfyller alltså inte kravet på att informanterna ska ha kommit 
till Sverige först i vuxen ålder. 

Urvalet av informanter till de efterföljande fallstudierna begränsades av olika 
faktorer. De två, en läkare och en sjuksköterska, som kom i tonåren valdes bort 
liksom en läkare som vid intervjutillfället endast hade arbetat några månader på 
Sjukhuset. Urvalet begränsades ytterligare genom att de två barnmorskorna hade 
slutat sina anställningar då jag började med materialinsamlingen till 
fallstudierna. Svårigheten att finna manliga informanter påverkade naturligtvis 
också urvalet till fallstudierna. En ambition var också att få informanter från 
olika delar av världen. Då emellertid mer än en tredjedel av dem som 
intervjuades kommer från Iran bidrog även det till begränsningen av urvalet för 
fallstudierna. Ett viktigt kriterium vid urvalet var också att informanterna var 
positivt inställda till studien och till att bli inspelade under sin arbetsvardag. 

Fem informanter valdes slutligen för fallstudierna. Under fallstudierna 
spelades informanternas muntliga kommunikation in på band. Jag var själv 
närvarande under inspelningsdagarna och förde fältanteckningar över 
informanternas arbetsdag. I de flesta fall gick bandspelaren hela tiden. Vid några 
tillfällen valde informanterna att inte spela in på grund av de aktuella 
patienternas hälsotillstånd. En gång stängdes bandspelaren av då en anhörig inte 
ville bli inspelad. Totalt är det tolv dagar som har spelats in och det uppgår till 
cirka 75 timmar på band. Till detta hör fältanteckningarna som varierar från fem 
till 18 handskrivna sidor per dag. 
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metodiska utgångspunkterna för de båda delstudierna: 
intervjuerna och fallstudierna. 

4.1 Intervjumetod 

Inom många olika forskningsområden har man en lång tradition av att använda 
intervjuer som en källa till kunskap. Inom etnologin till exempel, ses intervjuer 
som en av de väsentligaste och mest etablerade källkategorierna för forskningen. 
Genom intervjuer kan verkligheten beskrivas och gestaltas då människor 
berättar om sina liv och erfarenheter, sina tankar och upplevelser samt ger sina 
versioner och tolkningar av skeenden (Fägerborg 1999:55). 

Kvale (1997) ser intervjun som ett samtal som har en struktur och ett syfte. 
Det är dock inte ett samtal mellan likställda parter eftersom det är forskaren som 
definierar och kontrollerar situationen. 

Forskningsintervjuer delas vanligen in i tre typer: öppna, halvstrukturerade 
och strukturerade. Den halvstrukturerade typen kallas också för kvalitativ 
intervju. Kännetecknande för den kvalitativa forskningsintervjun är att den utgår 
från en intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman med tillhörande 
frågor (Kvale 1997:32). Intervjumetoden ger också forskaren möjligheten att 
ändra ordningsföljden på frågorna under intervjuns gång och att komma med 
följdfrågor till informanternas svar. 

Då ett av syftena med min inledande intervjustudie var att få ta del av 
informanternas erfarenheter och upplevelser av sin arbetsvardag valdes just den 
kvalitativa, halvstrukturerade forskningsintervjun. Utgångspunkten var 30 frågor 
som kan inordnas under tre teman. Det första temat består av frågor som handlar 
om informanternas bakgrund, till exempel födelseland, språkkunskaper och antal 
år i Sverige. Frågorna fungerar både som en ”uppvärmningsdel” för att få igång 
informanterna och som ett sätt att få bakgrundsfakta. Det andra temat behandlar 
det nuvarande arbetet och informanternas kommunikationssituation. Fokus 
ligger bland annat på hur mycket, och med vilka, informanterna talar under sin 
arbetsvardag, samt vilket eller vilka språk som används. Även skriftlig 
kommunikation tas upp och informanterna får frågor om hur mycket de måste 
skriva och/eller läsa i sitt arbete. I tredje temat behandlas erfarenheter och 
svårigheter. Frågorna gäller hur informanterna löser eventuella situationer då de 
inte förstår vad som sägs till dem, eller inte själva kan finna rätt ord på svenska 
för att uttrycka sig. Även frågor om kultur finns med liksom om de har upplevt 
några problem på grund av skilda normer eller värderingar. 

Ser man till första delen av intervjufrågorna är den mer hemmahörande i den 
strukturerade intervjuformen. Det är enkla frågor som endast kräver korta och 
enkla svar. De två andra delarna innehåller däremot mer öppna frågor där 
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informanterna delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Informanterna 
gavs utrymme att prata ganska fritt kring frågorna och jag ställde ofta följdfrågor 
till deras svar. Då frågorna till största delen är av den mer öppna typen räknar 
jag intervjumetoden som halvstrukturerad och kvalitativ, trots den mer 
strukturerade inledningen. 

De här intervjufrågorna hade tidigare utarbetats och prövats i en pilotstudie 
omfattande 13 informanter (Nelson 2002). Inför den större intervjustudien 
gjorde vi dock några smärre ändringar och tillägg för att få fram ytterligare 
information om hur informanterna ser på sin arbetsvardag. Frågeformuläret finns 
i sin helhet i bilaga 2. 

4.2 Fallstudier 

Fältarbete har länge varit ett sätt att samla forskningsmaterial inom såväl 
etnologin som antropologin. Genom fältarbete befinner sig forskaren mitt i den 
verklighet som studeras. Det gör bland annat att arbetet sällan går att genomföra 
som det från början var planerat och att nya, oväntade empiriska insikter ofta 
tillkommer. De frågeställningar som forskaren från början slagit fast kan behöva 
omformuleras och/eller kompletteras under processens gång (Öhlander 
1999a:9). 

En viktig grund för vetenskaplighet är systematik och medvetenhet om 
kunskapens tillkomst, det vill säga hur och vad man gör samt varför, i 
kombination med möjligheterna till intuition, improvisation och kreativitet. 
Denna kombination benämns metodiskt sett som pragmatisk systematik 
(Öhlander 1999a). 

Vanliga metoder inom fältarbete är intervjuer, observationer, deltagande och 
fotografering. Genom fältarbete får man en kunskap som tar fasta på hur 
enskilda människor eller sociala grupper upplever sin verklighet. Fältarbete kan 
till exempel visa hur etablerade tänkesätt omvandlas och hur kulturella mönster 
sätts på prov i vardagen. Kaijser (1999) framhåller också att en fältarbetare 
kontinuerligt måste ställa frågor om vilken typ av resonemang och diskussioner 
det empiriska materialet möjliggör. Exempel på sådana frågor är: vad materialet 
representerar, vilka frågor materialet kan respektive inte kan svara på, om 
iakttagelserna är allmängiltiga eller om de berör ett snävt sammanhang. 
Forskaren måste också kontextualisera de händelser som studeras. Det innebär 
att kunskapen ska relateras till det sammanhang där den är giltig. 

Många forskare skiljer på observation och deltagande observation. 
Deltagande observation innebär att forskaren interagerar med de människor som 
studeras. Genom deltagande observation lär man känna människorna och det ger 
också möjligheten att ställa frågor till dem under arbetets gång. Öhlander 
(1999b:74) framhåller att forskaren kan vara deltagande observatör ibland, för 
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att ibland enbart vara observatör. Graden av deltagande kan varieras efter 
situation. 

Merriam (1994) behandlar fallstudien som forskningsmetod. Hon framhåller 
att det inte råder någon enighet om vad en fallstudie egentligen är. Det beror 
bland annat på att metoden ofta jämställs med bland annat fältarbete, etnografisk 
metodik, deltagande observation, kvalitativ intervju och fenomenologisk teori. 
Merriam beskriver i sin bok kvalitativt inriktade fallstudier som ett vetenskapligt 
förhållningssätt som kan särskiljas från övriga metoder. 

Fallstudiens styrka är, enligt Merriam, att man som forskare får en 
djupgående insikt om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar 
denna. Det är ofta den bästa metoden för att tackla de problem där man måste ha 
en förståelse innan man kan förbättra praktiken. Genom att man kombinerar 
kvantitativa och kvalitativa metoder inom ramen för en fallstudie får man 
dessutom en triangulering som förbättrar både validiteten och reliabiliteten av en 
studie. Kunskapen från en fallstudie skiljer sig från annan vetenskaplig kunskap 
i fyra avseenden: kunskapen är mer konkret, kunskapen är mer kontextuell, 
kunskapen är mer utvecklad genom forskarens tolkning och kunskapens baseras 
i större utsträckning på en viss referenspopulation som forskaren bestämmer 
(Merriam 1994:28–29). 

Enligt Merriam har inte fallstudien inmutat några speciella metoder för att 
samla in eller analysera material. Forskaren får i stället utifrån sina egna 
frågeställningar avgöra vad som är centralt. De möjligheter som fallstudierna ger 
i fråga om val av materialinsamlings- och analysmetoder är i sig en styrka hos 
fallstudien, påpekar Merriam. Forskaren har friheten att använda sig av flera 
olika metoder vilket kan göra kunskapen såväl djupare som bredare. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel beskriver jag genomförandet av intervjuerna (5.1) och 
fallstudierna (5.2). 

5.1 Genomförande av intervjuerna 

Alla intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats. Innan intervjuerna 
startade informerade jag informanterna om syftet med forskningsprojektet och 
de fick möjlighet att ställa frågor till mig. Cheferna på de aktuella avdelningarna 
var informerade om projektet och hade givit sitt samtycke till min närvaro. I 
vissa fall var det till och med så att det var genom cheferna jag fick kontakt med 
lämpliga informanter. 

Intervjuerna spelades in på band om informanterna gav sitt samtycke. Det 
skedde i alla fall utom ett. Vid inspelningarna och bearbetningen av materialet 
har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om konfidentialitet, samtycke, information 
och nyttjanderätt följts. 

Intervjuerna varade i genomsnitt i 45 minuter. Den allra kortaste är endast 23 
minuter lång vilket kommer sig av att informanten och jag i ett fall hade mycket 
svårt att förstå varandra. Hon svarade alltid snabbt och med korta svar, men av 
svaren märktes det att hon ibland inte förstått frågan. Jag omformulerade då 
frågorna och gjorde dem syntaktiskt och innehållsligt enklare, men vid någon 
fråga fick jag helt enkelt ge upp. På det stora hela fungerade dock 
intervjufrågorna mycket bra. Många informanter uttryckte sin glädje över att 
någon kom och pratade med just dem om deras situation och hur bra det kändes 
att få prata om dessa saker. Det gjorde att många intervjuer mer kändes som ett 
socialt samtal än det professionella samtal de egentligen är. I de fallen blev 
också intervjuerna längre. Den längsta är lite drygt 80 minuter. 

Då det väsentliga är innehållet i det informanterna säger, har ingen 
transkription av intervjuerna gjorts. Jag har i stället sammanställt varje intervju 
för sig genom att använda en loggbok (Merriam 1994:98). Det innebär att jag i 
en kolumn citerat viktiga utsagor som informanterna gjort, i en annan antecknat 
vilken fråga eller vilket område utsagan hör till. I loggboken har jag också 
skrivit in egna associationer och uppfattningar. Genom detta tillvägagångssätt 
har jag åstadkommit en sammanfattning över det jag ansett som viktig 
information för studiens syfte. Samtidigt har uppställningen givit mig en god 
överblick över likheter och olikheter i informanternas svar. 
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5.2 Genomförande av fallstudierna 

Av de 21 informanter som intervjuades valdes fem ut för de följande 
fallstudierna. Det viktigaste kriteriet var naturligtvis att personerna var villiga att 
bli inspelade under sina arbetsdagar. Vid urvalet strävade jag efter att få 
informanter ur olika yrkesgrupper, från olika delar av världen och såväl män 
som kvinnor. Trots att urvalet begränsades av orsaker som nämndes tidigare har 
jag informanter från tre olika yrkesgrupper och fem olika länder: en manlig 
lokalvårdare från Tanzania, två kvinnliga sjuksköterskor varav en kommer från 
Iran och en från Libanon samt en kvinnlig läkare från Ungern och en kvinnlig 
läkare från Litauen. Vistelsetiden i Sverige sträcker sig från fyra till 18 år, så 
även där har jag en bra spridning. Att det endast blev en manlig informant av 
fem speglar verkligheten väl då 80 % av de anställda inom sjukvården är 
kvinnor. 

De dagar jag genomförde fallstudierna, tre till fyra per informant, var 
informanterna utrustade med bandspelare. De hade själva möjligheten att slå av 
bandspelaren om de ansåg att någon situation inte var lämplig att spela in. Det 
kunde till exempel handla om patienter som på grund av sin sjukdom eller 
medicinering inte kunde räknas som helt tillförlitliga. Det var alltså 
informanterna själva som gjorde bedömningen att patienterna kanske inte 
förstod vad som sades till dem och att man därför inte kunde räkna med att de 
var medvetna om vad som hände runt omkring dem. 

Under inspelningarna höll jag mig hela tiden i informanternas närhet. Då 
informanterna träffade många olika personer under sina arbetsdagar var jag ofta 
tvungen att presentera mig, förklara min närvaro och be om tillåtelse att spela in. 
Jag höll min muntliga kommunikation så kort som möjligt för att inte inverka 
för mycket på informanterna arbete. De personer jag kom i kontakt med fick, om 
de ville, i stället en mer utförlig presentation av projektet i skriftlig form. 

Jag förde fortlöpande fältanteckningar under inspelningarna där klockslag, 
situation, samtalsdeltagare, fysisk miljö och så vidare antecknades. Dessa 
anteckningar fungerar dels som ett stöd vid analyserna av inspelningarna, dels 
som en grund för att beskriva informanternas arbetsvardag och fysiska 
arbetsmiljö. 

Under inspelningarna pendlade jag mellan att vara observatör och deltagande 
observatör. Jag höll mig så långt som möjligt till observatörsrollen för att inte 
inverka på informanternas arbete och kommunikation. Som fältarbetare är det 
dock omöjligt att göra sig osynlig, och det hände att såväl patienter och anhöriga 
som informanternas kolleger drog in mig i samtalet. Min närvaro gjorde också 
att en del skämt och metaspråkliga kommentarer om inspelningarna gjordes, 
även om det inte sker i någon större utsträckning. Vid tillfällen då jag var ensam 
med respektive informant ställde jag också frågor – om jag ansåg situationen 
lämplig – om olika händelser under dagens lopp. Naturligtvis blev det också 
samtal av mer social karaktär vid sådana tillfällen. 
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6 Lokalvårdare 
Sett ur lokalvårdarperspektiv är Sjukhuset indelat i områden. Varje område har 
ett nummer och i området ingår till exempel avdelningar, entréhallar, trapphus 
och cafeterior, För varje område finns en eller två chefer som vardera har cirka 
20 anställda lokalvårdare. De sju lokalvårdare jag intervjuade arbetar alla inom 
samma område – jag kallar det nummer 6 – men är uppdelade i två grupper. Den 
ena gruppen består av 20 personer och den andra av 25 och de har var sin chef. 
Varje lokalvårdare har sina bestämda delar att städa inom detta område och de 
rör sig ofta över stora ytor på Sjukhuset. 

Lokalvårdarnas egna omklädningsrum och gemensamma fikarum ligger i 
källaren. Deras två områdeschefer, som är svenskfödda, har också sitt arbetsrum 
i anslutning till lunchrummet. Utanför lunchrummet finns ett rum med 
tvättmaskiner och torktumlare, och lokalvårdarna hämtar där nya arbetskläder 
varje morgon och tar med sig så många moppar de behöver. Annan utrustning 
som behövs för arbetet finns också där. Som lokalvårdare på Sjukhuset rör man 
sig ofta över stora ytor. 

Totalt sju lokalvårdare intervjuades och tabell 1 visar en uppställning över 
dem. Kön, födelseland, modersmål, antal år i Sverige och ålder vid ankomst är 
de variabler som finns med. Jag har också givit varje informant ett kodnamn 
som återges i tabellen och sedan används för att referera till de olika 
informanterna. Det antal år som respektive informant varit i Sverige räknas från 
intervjutillfället, vilket för alla är 2003. Kvinna förkortas med ”K” och man med 
”M”. För att lätt kunna referera till informanterna har jag numrerat dem från 1–
7, vilket också är den ordning jag intervjuat dem i. 

Tabell 1 Bakgrundsvariablerna kön, namn, födelseland, modersmål, år i 
Sverige och ålder vid ankomst för lokalvårdare 

Nr Kön Namn Födelseland Modersmål År i Sverige Ålder vid ankomst 
1 K Sahar Iran farsi 14 46 
2 K Zemlja Turkiet turkiska 15 27 
3 K Ilijana Bosnien- serbo-   8 35 
  Hercegovina kroatiska 
4 K Marva Bolivia spanska 21 30 
5 K Hiba Eritrea asmera 14 26 
6 M Mustafa Tanzania swahili   5 25 
7 M Pedro Chile spanska 11 44 
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Lokalvårdarna utgör en mycket heterogen grupp och här finns människor som 
flytt till Sverige på grund av krig, till exempel nummer 3 och 5, eller på grund 
av politiskt förföljelse som nummer 7. Andra har kommit hit på mer frivillig 
basis, till exempel nummer 6. 

Alla har en fast anställning som lokalvårdare och de har hittat jobbet tack vare 
kontakter. Det kan till exempel ha varit en vän eller en släkting som redan 
arbetade på Sjukhuset och som tipsade om att det fanns arbete att få. Kvinnan 
från Iran, Sahar, hamnade inom städyrket genom en omplacering. Hon arbetade 
först i köket på Sjukhuset, men genom en del omstruktureringar hamnade hon 
som lokalvårdare i stället. Jobbet i köket fick hon genom en vän som berättade 
att det behövdes fler anställda där. Likadant är det för kvinnan från Bolivia. Hon 
blev också omplacerad från köket till städjobb. Tre av informanterna säger att de 
sökt många andra arbeten genom arbetsförmedlingen, men att de aldrig fått 
något svar från de arbetsgivare de skickat sina ansökningar till. 

De sju lokalvårdarna har alla någon form av skolgång bakom sig och flera har 
arbetat med andra saker innan de kom till Sverige. De två informanterna från 
Afrika, Hiba och Mustafa, är de som har den kortaste utbildningen. Kvinnan 
från Eritrea gick fem år i skolan och har inte läst något mer (förutom Sfi) sedan 
dess. Hon har heller inte arbetat trots att hon var 26 år då hon kom till Sverige. 
Orsaken är situationen i det forna hemlandet. Hon uttrycker det så här: ”30 år av 
krig det finns inga jobb”. Mannen från Tanzania gick sju år i skolan och 
arbetade sedan med att reparera båtmotorer och andra maskiner. Då han kom till 
Sverige lyckades han först inte få något arbete och började då hjälpa till på ett 
snabbmatställe. Han fick inget betalt eftersom det inte fanns utrymme för 
ytterligare en anställd, men han arbetade ändå för att få träffa människor och 
känna att han gjorde någon nytta. Efter ett par år i Sverige lyckades han få ett 
arbete i en större livsmedelsbutik där han arbetade under ett drygt år. Under en 
period arbetade han till och med dubbelt: först städade han på sjukhuset och 
sedan gick han till livsmedelsaffären. Det blev dock för mycket med två arbeten 
eftersom han är småbarnsfar. Nu arbetar han bara som lokalvårdare. 

Kvinnan från Turkiet, Zemlja, avslutade gymnasiet bakom sig i det forna 
hemlandet. Efter det vikarierade hon som lärare, och hon hade egentligen tänkt 
utbilda sig till det om hon inte varit tvungen att lämna landet. I Sverige har hon 
ingen annan arbetslivserfarenhet än den som lokalvårdare. Kvinnan från Bolivia, 
Marva, gick också i gymnasiet, men avslutade inte studierna på grund av att 
hennes far dog. Hon började i stället arbeta och var en period serviceassistent på 
en privatklinik. Sedan arbetade hon i tre år som receptionist på ett sjukhus. I 
Sverige påbörjade hon en grundutbildning för kockar men avslutade den inte 
utan började arbeta. Först var hon sju år i köket men blev omplacerad till 
lokalvårdare och har arbetat som det under sju år också. 

Tre av informanterna har såväl gymnasie- som universitetsutbildning bakom 
sig. Informant nummer 1, Sahar från Iran, läste sociologi och matematik vid 
universitetet under fyra år. Efter studierna arbetade hon för ett flygbolag, där 
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hon fungerade som kanslist och sekreterare. Det var ett mycket bra arbete, 
poängterar hon. Utöver detta är hon också utbildad massös, ett arbete som hon 
har vid sidan om. När hon kom till Sverige fick hon först ett arbete som 
lokalvårdare på ett hotell men blev efter ett tag arbetslös. Sedan fick hon tips om 
att Landstinget behövde personal. Hon fick en plats i köket men blev senare 
omplacerad till lokalvården. På fritiden arbetar hon extra som massös och tar 
emot kunder i sitt hem. Det är mest vänner och bekanta som utgör kundkretsen. 

Informant nummer 3, Ilijana från Bosnien-Hercegovina, har två års 
universitetsstudier. Hon läste matematik och fysik. Efter det arbetade hon som 
försäljerska tills hon var tvungen att lämna landet. I Sverige har hon inte haft 
något annat arbete än det hon har nu. Hon framhåller dock att hon är ganska 
nöjd: hon har ett arbete så hon slipper sitta hemma och få socialbidrag. 

Pedro från Chile, nummer 7, gick efter gymnasiet en 2-årig konstskola vid 
universitetet. Han säger att han har arbetat som konsthantverkare i läder i mer än 
30 år. Utöver det har han rest runt mycket i Chile och tagit säsongsarbeten där 
han hittat det, till exempel som fruktplockare på landsbygden. Han har också 
bott några år i Frankrike och då arbetat som byggnadsarbetare. I Sverige har han 
inte haft någon annan anställning än den han har nu. Han har dock gått en 
tvåårig utbildning till sadelmakare här, och helst skulle han vilja är arbeta med 
detta och med sitt konsthantverk. Han försökte starta eget men säger att det var 
för svårt då han inte hade några tillgångar att ta av. Därför är hantverket numera 
bara en fritidssysselsättning. 

6.1 Utbildning i svenska språket 

Alla sju lokalvårdare har genomgått Sfi-kurser i svenska språket. Tiden varierar 
dock från fem månader till ett år. Informanten från Turkiet, Zemlja, började läsa 
svenska först efter sex år i Sverige på grund av att hon var hemma med barnen. 
Först efter att de blivit större satsade hon på sig själv. Hon läste Sfi:s 
grundläggande kurs i svenska och parallellt med det läste hon samhällskunskap. 
Kvinnan från Bolivia, Marva, läste svenska genom AMU innan hon gick en Sfi-
kurs på sex månader. Hon är den som läst mest svenska av de sju. 

Informanterna nummer 1, 2 och 7 säger att de lärt sig mycket svenska på egen 
hand. Nummer 1, Sahar från Iran, har släktingar som bor i Sverige och hon har 
lärt sig mycket med deras hjälp. Hon säger också att hon läser böcker för att lära 
sig mer. Zemlja, som var hemma med sina barn innan hon började läsa själv, 
berättar att hon till en början lärde sig mycket svenska tack vare sin man. 
Mannen från Chile, Pedro, var gift med en svensk kvinna under tolv år och lärde 
sig då mycket av språket. Informant nummer 6, Mustafa från Tanzania, är gift 
med en svensk kvinna och har därför goda chanser att lära sig svenska med hjälp 
av henne. Språket hemma blir dock ofta swahili eftersom hans fru talar det 
flytande. Han medger att han är ganska lat av sig och använder helst swahili 
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eller engelska eftersom han behärskar de språken mycket bättre än svenska. Han 
framhåller att han lär sig mest genom att vara ute och arbeta. 

Fyra av informanterna säger att de skulle vilja läsa mer svenska. Det är främst 
ordförråd, uttal samt läs- och skrivförmågan som de säger sig vilja förbättra. Två 
av dem, Zemlja och Mustafa, önskar att det skulle ordnas svenskundervisning 
genom arbetet. De framhåller båda att man lär sig mycket genom att arbeta och 
att man är mer motiverad att läsa mer svenska om man samtidigt har ett arbete. 

De tre andra, Ilijana, Marva och Hiba, tycker inte att de har något behov av att 
lära sig mer svenska. Alla tre tycker att de klarar sig på arbetet med den svenska 
de kan. De säger sig vara nöjda med situationen som den är. 

Då jag frågar om vilket eller vilka språk som används i privatlivet säger alla 
sju att de i stor utsträckning använder sig av sina förstaspråk. Umgängeskretsen 
består av människor de delar förstaspråket med: familj, släkt och vänner. 
Undantaget är mannen från Tanzania, Mustafa, som är gift med en svenska. Han 
har genom henne kontakt med andra svenskar och hänvisas då till att använda 
svenska. Han säger dock att han ofta växlar till engelska eftersom han tycker att 
det är svårt med svenska. Han kan inte riktigt uttrycka vad han vill. För 
informanterna i den här gruppen är det alltså så att den svenska de använder på 
arbetstid i stort sett är den enda svenska de kommer i direkt kontakt med. 
Informanterna nummer 1 till och med 5 säger att de tar hjälp av sina barn eller 
släktingar om de behöver ha kontakt med till exempel banken eller 
försäkringskassan. De berättar också att de ber cheferna på avdelningen om 
hjälp med saker av mer privat natur, såsom att beställa tid hos läkare eller ringa 
till någon myndighet. De har alltså svårt att klara av sina vardagliga liv själva 
och behöver hjälp med många frågor. Trots det säger tre av dem att de inte vill 
läsa mer svenska. 

Informanterna nummer 6 och 7 klarar sig bättre. Mustafa säger att han låter 
sin fru sköta de nödvändiga officiella kontakterna, så han behöver inte ens 
försöka. Pedro har numera så pass goda kunskaper i svenska att han inte behöver 
någon hjälp. Han säger att han inte har några större problem att förstå svenska 
oavsett vilken situation det är. 

Jag frågade också vad de fick lära sig på Sfi-kurserna. Alla sju påpekar att de 
läste mycket grammatik och fick öva mycket uttal. Ilijana, kvinnan från 
Bosnien-Hercegovina, framhåller att de bara fick lära sig det viktigaste på 
kursen: ”jag heter …, jag kommer från …”, och önskar att det hade varit mer 
förankrat i livet, som hon säger. På arbetet lär hon sig många nya ord varje dag 
och hon tycker att det är bättre att få vara ute och arbeta och lyssna och prata 
själv. Tre av de andra informanterna uttrycker också sådana tankar. Man måste 
vara ute bland människor för att lära sig ett språk. Ingen av informanterna anser 
att de fick lära sig så mycket de har nytta av i sina vardagliga liv. De efterlyser 
kunskaper om praktiska företeelser och händelser i vardagen. Ingen av 
informanterna tycker heller att de fick lära sig mycket om svenskarnas kultur 
och samhällsliv och tror att sådana kunskaper skulle ha hjälpt dem i många 
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lägen. De efterlyser alltså mer praktiska kunskaper i svenska språket och om 
svenskarna själva. 

6.2 Kommunikationssituationen på arbetet 

Nationaliteterna bland lokalvårdarna är många och därmed också språken. Inom 
detta område med 45 anställda är de med svenska som modersmål i minoritet. 
Det är en mångspråkig och mångkulturell arbetsgrupp där svenska fungerar som 
lingua franca. 

Under själva arbetet, då informanterna är ute och städar sina respektive ytor 
som de är tilldelade, är det svenska som används. Alla sju som intervjuades 
påpekade att de inte behöver använda så mycket muntlig kommunikation i 
arbetet. Det är till och med så att fyra av dem säger att de försöker undvika att 
prata med människor då de städar. Det beror på att de är rädda att inte förstå vad 
som sägs till dem och att inte själva bli förstådda. Det är helt enkelt lättare att 
undvika kommunikation. Den här rädslan att inte förstå, och inte göra sig 
förstådd, är det många som pratar om. Inte bara dem jag intervjuat, utan många 
av dem jag pratade med då jag var ute och samlade materialet. Kvinnan från 
Eritrea, Hiba, säger i intervjun att hon aldrig pratar med folk hon möter. På sin 
höjd blir det ett ”hej” om någon hälsar på henne. Även bland dem som inte 
uttryckligen säger att de försöker undvika att kommunicera med människor 
märks en viss tendens att de inte gärna pratar så mycket. Ett par säger dock att 
visst pratar de ibland med till patienter på avdelningarna eller med annan 
sjukhuspersonal. Enligt informanterna är det vanligt att människor är nyfikna på 
varifrån de kommer och hur de hamnat här, så det kan bli en del småprat om 
sådana saker. Men då är det inte informanterna själva som tar initiativet till ett 
samtal. 

Informant nummer 6, Mustafa från Tanzania, påpekar att man inte är dum 
bara för att man inte kan språket, men att man känner sig som ett barn. Han 
säger också att han ofta blir ledsen över att han inte kan förstå och inte uttrycka 
sig som han vill. Han berättar att det händer att både personer med 
invandrarbakgrund och infödda svenskar skrattar åt dem som har svårt med 
språket. Denna informant säger dock att han gärna – trots språksvårigheterna – 
pratar med människor han möter på arbetsplatsen och han är inte rädd för att ta 
egna initiativ till samtal. 

Under själva arbetstiden, då de är ute och städar, är lokalvårdarna tillsagda att 
de måste använda svenska. Alla informanter påpekar detta och jag fick också 
höra det av cheferna då jag intervjuade dem. Cheferna berättar att det har hänt 
att sjukhuspersonalen ute på avdelningarna har klagat då lokalvårdare har använt 
sina modersmål ute bland övrig personal och patienter. Det har, enligt cheferna, 
känts obehagligt för vissa att inte kunna förstå vad människor som ofta är i ens 
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närhet pratar om. Därför är lokalvårdarna tillsagda att de bara får använda 
svenska då de är ute och städar. 

På rasterna i det gemensamma lunchrummet kunde jag dock notera att det är 
mycket lite svenska som används. Vid frukost- och lunchtid fylls det på med 
folk eftersom. Alla har sina bestämda platser som de går till för att sitta och äta. 
De allra flesta sätter sig med sina landsmän och använder sina respektive 
förstaspråk. Det sker mycket lite interaktion över gränserna. Man kan beskriva 
det som att det bildas en mängd språköar i lunchrummet som hålls isär just på 
grund av språksvårigheter. De som har spanska som förstaspråk, men kommer 
från olika länder, talar lite med varandra eftersom de ändå har ett gemensamt 
språk. Pedro från Chile talar, som nämnts, även franska, vilket han får 
användning av eftersom han brukar prata med en fransman som också arbetar i 
samma områdesgrupp. 

Mannen från Tanzania, Mustafa, är undantaget från detta. Han är den ende på 
denna arbetsplats som har swahili som förstaspråk och han har därför ingen att 
tala det med. Han är hänvisad till att använda svenska om han vill umgås på 
rasterna. Jag såg att han ofta sätter sig med ett par andra manliga lokalvårdare 
som kommer från Eritrea. Han försöker samtala med dem, till exempel om 
någonting som sägs på tv-n som ständigt står påslagen, men får inte mycket till 
respons. Någon kort kommentar, en huvudnickning eller -skakning är det 
vanligaste. Han säger själv också att han känner sig ganska isolerad på 
arbetsplatsen eftersom han inte har någon arbetskamrat med samma modersmål. 

Kvinnan från Iran, Sahar, säger att hon pratar svenska med alla. Hon tycker 
att de som bara pratar sina förstaspråk är oartiga mot de andra. Även informant 
nummer 3, Ilijana från Bosnien-Hercegovina, använder en del svenska på 
rasterna. Jag noterade att hon ibland sätter sig vid det bord där de infödda 
svenskarna samlas, och ibland vid det bord där de två hon delar sitt förstaspråk 
med sitter. Ett par av de anställda är alltså lite mer ”öppna” och pratar svenska 
trots språksvårigheterna. 

Då jag frågade om de tycker att de klarar sig med den svenska de kan svarade 
alla sju informanter ja. Då jag gick vidare med detta och ställde följdfrågor 
visade det sig dock att vissa situationer och ämnen upplevs som svårare än 
andra. Det som har med arbetet att göra och socialt prat om vardagliga 
företeelser som familjen och vädret tycker alla att de klarar av. Fem av 
informanterna säger att telefonsamtal är mycket svårt. De framhåller att 
eftersom de inte ser den andra personen vid telefonkontakt kan de inte ta hjälp 
av ansiktsuttryck eller kroppsspråk för att tolka meddelandet. Har den de talar 
med dessutom en dialekt de inte är vana vid, blir det naturligtvis ännu svårare att 
förstå. I arbetet behöver lokalvårdarna inte tala i telefon, men det händer att de 
måste ringa och sjukanmäla sig. Då är det både arbetsgivaren och 
försäkringskassan som ska kontaktas. Ett par av dem säger att de, om det är 
möjligt, låter någon familjemedlem som behärskar svenska bättre ringa för deras 
räkning. Tre av dem säger att de ofta har svårt att förstå vad människor de träffar 
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på städrundor säger till dem. Orsakerna till det varierar. Det kan till exempel 
hända att det är en dialekt som informanterna inte förstår, eller så pratar 
personen för snabbt vilket gör det svårt för informanterna. Det kan också vara 
innehållet som vållar problemet. 

6.3 Skriftlig kommunikation 

I sina arbeten som lokalvårdare säger informanterna att de inte själva behöver 
producera någonting skriftligt. Utöver semester- eller ledighetsansökan där de 
måste fylla i datum och sedan skriva under är det inget skriftligt de producerar. 

Det krävs inte heller att de läser så mycket på arbetet. Cheferna lägger ibland 
ut information på borden i lunchrummet, men det är få som bryr sig om att läsa 
den. Sex av informanterna uttrycker också att de tycker att det är svårt att läsa på 
svenska. Ett par av dem säger språket är svårt i den information som kommer då 
den är skriven på ”högre ort”, så de orkar inte ens försöka förstå. 

Då jag genomförde materialinsamlingen hos lokalvårdarna var ett 
arbetsgivarbyte nära förestående. De skulle gå från att vara landstingsanställda 
till att bli privatanställda. Det innebar att ovanligt mycket skriftlig information 
hade förekommit på arbetsplatsen under en tid. Få av alla de 45 personer som 
arbetar där brydde sig om att läsa denna information för att få reda på vad 
arbetsgivarbytet skulle medföra. Många var dock oroliga för vad som skulle 
hända. Under intervjuerna var arbetsgivarbytet ingenting jag frågade om. Alla 
sju, och många av de övriga anställda, passade dock på att ventilera sin oro för 
mig, eftersom jag visat mig vara en villig lyssnare till allt. Att inte få behålla 
jobbet var en stor oroskälla för många. De trodde att den nya arbetsgivaren 
skulle ge varje lokalvårdare större ytor att städa och därmed inte behöva lika 
många anställda. Speciellt de som var lite äldre var mycket oroliga för att inte få 
stanna kvar. När vi pratade om detta frågade jag om de hade läst informationen 
men det var få som hade gjort det. 

6.4 Möten 

Möten förekommer enligt informanterna ganska sällan. Detta bekräftades under 
intervjuerna med cheferna som berättade att de bara kallar till möten då det är 
någonting mycket viktigt. Cheferna säger att de vet att många av informanterna 
inte tycker om möten på grund av sina språksvårigheter och vill därför inte ha 
möten i onödan. Då det är möten är dock alla tillsagda att de ska vara 
närvarande. Enligt informanterna, och cheferna, är det oftast cheferna som 
behöver förmedla ny information till sina anställda och då kallas det till möte. 

På frågan om informanterna är med på de möten som förekommer på 
arbetsplatsen svarar alla ja. Kvinnan från Eritrea svarar visserligen först ”nej”, 
men säger sedan att hon måste vara med. Hon säger att hon inte vill vara med, 
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men är det eftersom cheferna säger att hon ska det. Även ett par av de andra 
säger att de egentligen inte vill delta i möten, men är det för att cheferna säger åt 
dem. Fem av informanterna, och många andra av de anställda som jag pratade 
med, framhåller att de är närvarande på möten bara för att de blir tillsagda att 
vara det. Kvinnan från Iran, Sahar, säger att hon inte vill vara med på möten 
eftersom hon då bara tänker: ”jag kan inte prata som dom”. 

Att förstå det som sägs på möten upplevs som svårt för de intervjuade. Ett par 
av dem säger att de brukar fråga direkt om det är något de inte förstår, men de 
flesta berättar att de sitter tysta och försöker förstå så mycket som möjligt. De 
frågar någon av kollegerna eller cheferna efter själva mötet, eftersom de inte 
gärna själva yttrar sig på svenska i en sådan mer formell situation där åhörarna 
dessutom är många. Kvinnan från Bolivia säger att det bara är de som kan 
språket bra som yttrar sig under möten. De andra är tysta. Ilijana, från Bosnien-
Hercegovina, berättar att hon aldrig ställer frågor eller yttrar sig eftersom hon 
tycker att hon blir stressad om hon måste säga någonting på svenska inför 
många människor. 

På grund av arbetsgivarbytet som var nära förestående då jag gjorde 
intervjuerna hade det varit ovanligt många möten under en tid. Alla informanter 
uttryckte att de var trötta på möten. Sex av de sju informanterna förklarade detta 
med att de har svårt att förstå den information som förmedlas, och då de heller 
inte vågar fråga, tycker de inte att de får ut någonting av att vara med på möten. 
Fyra av dem säger också att de ofta känner sig stressade på arbetet och att möten 
tar upp tid som de hellre vill lägga på att utföra sitt arbete. 

6.5 Sociala sammanhang 

Under intervjuerna frågade jag om det brukar anordnas gemensamma aktiviteter 
för de anställda. Enligt svaren anordnas det åtminstone ett par gånger om året 
gemensamma fester. Man träffas och äter middag tillsammans och har det 
trevligt. Alla som intervjuades berättade att de brukar gå på sådana 
tillställningar. Då jag frågade dem om vilket eller vilka språk som används blir 
svaren lite olika. Fem säger att det är svenska som gäller vid gemensamma 
fester, men säger också att det blir både svenska och förstaspråket då vi talar lite 
mer ingående om detta. Fyra av dem påpekar att cheferna uppmanar alla att 
använda svenska så att det verkligen blir en gemensam aktivitet där alla umgås 
med alla. Man försöker bryta det mönster som finns under rasterna då många 
bara pratar med dem de delar modersmålet med. Enligt de fyra brukar det börja 
ganska bra då de flesta försöker prata svenska och vara med. Allt eftersom tiden 
går blir det dock mer och mer så att folk sätter sig med sina landsmän och 
övergår till förstaspråket. Mannen från Tanzania säger att han alltid ser till att 
sätta sig bland dem som pratar svenska eftersom han annars inte skulle ha någon 
att prata med. 
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Fem av informanterna säger att de i privatlivet bara träffar släkt och vänner 
som kommer från samma land. De har inget umgänge med andra. Det gör att 
många nästan bara talar sina förstaspråk i privatlivet också. De som har barn i 
skolåldern som växer upp här har en ganska stor språkblandning i hemmen. 
Informanterna berättar att barnen oftast använder svenska eftersom det blir deras 
vardagsspråk genom skolan, medan föräldrarna använder förstaspråket. De sex 
informanter som har barn säger också att barnen är mycket duktigare på svenska 
än vad de själva är. Därför ber informanterna ofta sina barn om hjälp, till 
exempel med att läsa och förstå viktiga papper som kommer hem och att fylla i 
blanketter av olika slag. 

Alla informanter tycker att de klarar av sociala sammanhang ganska bra om 
samtalsämnena är vardagliga och vanliga, till exempel barnen, hemmet, vädret 
eller ens eget allmäntillstånd. Går ämnena utanför detta, säger sex av 
informanterna att de ofta får svårare att vara med i konversationen. 

6.6 Problematiska situationer 

Alla sju som intervjuades säger att de ibland hamnar i situationer då de inte 
förstår vad som sägs till dem eller själva inte blir förstådda. Då gäller det förstås 
att försöka lösa situationen så alla inblandade blir nöjda. Jag frågade dem om 
hur de går till väga då de inte förstår eller själva inte blir förstådda. 

En väg till förståelse, som alla nämner, är att be om en upprepning av det nyss 
sagda. På så sätt får man en andra chans att höra, och förstå, det som sägs. En 
annan väg är att be om en omformulering genom att be den andra säga det på ett 
annat sätt. Ibland är det bara ett ord som vållar problemet och informanterna kan 
då be om en förklaring av just detta. Fem informanter säger att de frågar på en 
gång om det är något de inte förstår. Det förefaller dock vara lite olika 
tillvägagångssätt beroende på vilken situation problemet uppstår i. Då jag 
frågade informanterna om möten var det fyra som uppgav att de inte gärna ber 
om upprepningar eller förklaringar under ett möte. 

Ett par av de intervjuade säger att de ibland tar släktingar till hjälp då de inte 
förstår. Kvinnan från Bolivia har sin dotter och hennes sambo på samma 
arbetsplats och de båda får ofta rycka in och förklara olika saker. Kvinnan från 
Bosnien-Hercegovina säger att hon brukar ta med sig frågor hem från jobbet och 
be sina barn om hjälp med sådant hon inte själv förstår. Barnen har växt upp i 
Sverige och behärskar svenska språket mycket bra, enligt informanten. 

Fem av dem tillstår också att de ibland säger att de förstår fast de inte alls gör 
det. Det kan till exempel bli så att de tycker att de frågat så många gånger och 
säger till slut att de förstått för att inte framstå som dumma genom att fortsätta 
fråga. Mannen från Tanzania säger också att han ibland helt enkelt inte orkar bry 
sig – det är lättare att låtsas förstå än att be om upprepningar eller förklaringar.  
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För att göra sig förstådda är det vanligt, precis som vid tillfällen då de själva 
har svårt att förstå, med upprepningar och omformuleringar. De som kan fler 
språk säger också att de tar till dessa kunskaper som en resurs för att göra sig 
förstådda. Mannen från Chile säger att han ibland tar in såväl spanska som 
franska ord för att försöka nå fram med sitt budskap. Likadant är det för mannen 
från Tanzania. Han använder ofta engelska ord, eftersom han säger att det är mer 
som ett andraspråk för honom än vad svenskan är. En man från Iran, som inte 
finns med bland de intervjuade, använder tyska då svenskan inte räcker till. Alla 
informanter säger att de också använder kroppsspråket som en väg för att uppnå 
förståelse. De kan till exempel använda gester och olika ansiktsuttryck för att 
illustrera och understryka det de vill ha sagt eller helt enkelt peka på det de 
menar. Ett par av informanterna säger att de ibland också tar till papper och 
penna för att försöka rita fram sitt budskap då varken svenskan, kroppsspråket 
eller något annat språk räcker till. 

6.7 Kulturella likheter och olikheter 

Kulturella skillnader kan göra det svårt för en individ att anpassa sig till och 
integreras i det sociala livet på en arbetsplats. Därför fick informanterna också 
frågan om de tycker sig ha stött på några problem på grund av kulturella 
olikheter mellan Sverige och deras forna hemländer. 

Informanterna nummer 1 och 3 tycker sig inte ha upplevt några svårigheter på 
grund av olikheter i kulturer. Kvinnan från Iran, Sahar, säger att hon fick mycket 
erfarenheter av olika kulturer då hon arbetade för flygbolaget. Hon tycker inte 
att det var någonting som var konstigt eller svårt i den svenska kulturen. 
Informanterna nummer 2 och 6 tar båda upp att man hälsar annorlunda i Sverige 
än vad de är vana vid från sina forna hemländer: Turkiet respektive Tanzania. 
Kvinnan från Turkiet, Zemlja, tycker att det är svårt att vänja sig vid att till 
exempel grannar och arbetskolleger bara säger ”hej” och inget mer då man möts. 
Hon saknar den sociala kontakten med människor. Mannen från Tanzania säger 
att han har fått lära sig av med att krama kompisar, framför allt andra män, när 
han träffar dem. Från Tanzania var han van vid att alla kramar varandra då man 
träffas. Informanten från Chile, Pedro, har inte upplevt att kulturolikheter vållar 
några problem i arbetslivet. Han berättar att det i privatlivet har hänt att det 
blivit missförstånd på grund av att han inte förstått sig på ”hur man gör i 
Sverige”, som han säger. 

Ett par av informanterna, nummer 4 och 5, säger båda att allt är svårt. Ingen 
av dem kan dock säga exakt vad de menar. Kvinnan från Eritrea säger bara: ”det 
är svårt”. Jag ställde följdfrågor och försökte uppmuntra henne att berätta mer, 
men hon höll fast vid det korta, enkla yttrandet. Kanske är det så, speciellt för 
informant nummer 5 som kommer från Eritrea, att språket inte riktigt räcker till 
att berätta om tankar, känslor och upplevelser. 
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Jag frågade också om det fanns någon person att vända sig till på arbetet om 
det skulle uppstå problem eller frågor med kulturell anknytning. Alla sju svarar 
att det inte finns det. Då jag tog upp frågan tyckte alla informanter att det vore 
bra med en sådan person, speciellt för den som är ny på arbetet och inte känner 
någon. Kanske vill eller vågar man då inte prata med chefen om det uppstår 
något problem. 

6.8 Sammanfattning 

Alla sju informanter i den här gruppen har fått sina anställningar genom 
kontakter. Ett par av dem har visserligen omplacerats till lokalvårdare från andra 
arbetsuppgifter, men vägen till Landstingsanställda har gått genom släkt och 
vänner. Enligt Franzén (1999:160–161) är den vanligaste vägen till en 
anställning för invandrare att de tar kontakt med arbetsgivaren själva och frågar 
efter arbete. Dessutom beror den kontakten oftast på att en eller flera landsmän 
redan finns anställda hos arbetsgivaren. Detta mönster stämmer överens med hur 
lokalvårdarna jag intervjuat fått sina anställningar. Franzén framhåller vidare att 
en rad undersökningar visar att nära 70 % av alla tillsättningar sker genom 
direktkontakt med arbetsgivare och tips från släkt, vänner och bekanta (s. 161). 

Av de sju som intervjuats är det tre stycken som har läst vid universitet: 
kvinnan från Iran, Sahar, läste matematik och sociologi under fyra år, kvinnan 
från Bosnien-Hercegovina, Ilijana, läste matematik och fysik under två år och 
informanten från Chile, Pedro, gick en tvåårig konstskola vid universitetet. Han 
har dessutom utbildat sig till sadelmakare sedan han kom till Sverige. De här tre 
informanterna måste anses vara överkvalificerade för sina arbeten som 
lokalvårdare. Övriga fyra informanter har inte genomgått lika mycket 
utbildning. De två som kommer från Afrika, Hiba och Mustafa, har endast 
kortare skolgång bakom sig. Kvinnan från Bolivia, Marva, påbörjade gymnasiet 
men avslutade det inte medan kvinnan från Turkiet, Zemlja, har avslutad 
gymnasieutbildning. 

Sin utbildning i svenska har alla sju fått genom Sfi. Längden på utbildningen 
varierar dock mellan fem månader och ett år. Kvinnan från Bolivia, Marva, är 
den som läst mest svenska. Hon gick en kurs på AMU innan hon började en Sfi-
kurs på sex månader. Ingen av de övriga har läst svenska någon annan stans än 
genom Sfi. Mannen från Chile, Pedro, som har gått en tvåårig utbildning till 
sadelmakare i Sverige har dock lärt sig mycket genom detta eftersom 
utbildningen var på svenska. Informanterna efterlyser mer praktiska kunskaper i 
Sfi-utbildningen. De tror att de skulle ha haft nytta av att få lära sig mer om 
svenskarnas kultur och samhällsliv och att få träna på det språk de faktiskt möter 
i samhället. Alla sju anser att kursernas innehåll kretsade för mycket kring 
grammatik och uttal. Carlsons (2003) resultat från intervjuer med invandrare 
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inom Sfi-utbildningen visar också att stor vikt läggs vid just grammatik i 
kursinnehållet. 

Alla sju informanter tycker att de klarar sig med den svenska de kan. Trots det 
säger fyra av dem att de försöker undvika att prata med folk de möter då de är 
ute på sina städrundor. Den förklaring de är att de är rädda att inte förstå vad 
som sägs till dem och att inte själva kunna göra sig förstådda. Jag tror att rädslan 
till stor del beror på att de känner sig dumma – och naturligtvis också är rädda 
att bli betraktade som dumma – då svenskan inte räcker till för att förstå eller 
göra sig förstådd. Carlson (2003) intervjuade för sitt avhandlingsarbete 
invandrare som deltog i Sfi-utbildning. Även de kursdeltagarna uttrycker sin oro 
över att bli betraktade som dumma eller mindrevärdiga på grund av att de inte 
behärskar svenska språket. Att andraspråkstalare undviker att tala med 
människor har även andra forskare funnit. Gass & Veronis (1991) kallar detta 
undvikande för nonengagement eller talk avoidance. 

Under intervjuerna visade alla informanter i gruppen att de är språkinlärare 
genom att använda fraser som ”jag vet inte hur man säger det”, ”hur säger man” 
och ”vad heter det”. Det här sättet att öppet verbalisera sin otillräcklighet i 
språket är vanligt förekommande hos andraspråkstalare som ännu inte nått så 
långt i sin språkfärdighet (Kurhila 2004). Ibland verkar de här frågorna mest 
fylla en funktion för talaren själv, att han eller hon får lite extra betänketid. I 
andra fall är det en direkt begäran om hjälp och den som lyssnar kan då avbryta 
och komma med förslag. Genom frågorna signalerar talaren också en osäkerhet 
och garderar sig därmed för eventuella missförstånd – att man kanske inte riktigt 
lyckas uttrycka det man vill. 

I mötessituationer förefaller bristande svenskkunskaper vara ett större 
problem för dem än under själva arbetets gång eller i mer sociala situationer där 
man småpratar om vardagliga saker. Detta torde medföra att informanterna 
missar mycket, ibland kanske viktig, information eftersom de inte förstår allt 
och heller inte vågar fråga. De får heller inte uttrycka sina egna tankar och 
åsikter eftersom de drar sig för att använda svenskan i sådana sammanhang. 
Kvinnan från Turkiet säger också att hon ser det som ett handikapp att inte förstå 
och inte våga yttra sig eftersom språket inte räcker till. 

Då informanterna inte förstår vad som sägs är begäran om upprepning det 
vanligaste sättet att försöka nå förståelse. De kan också be om en omformulering 
eller en förklaring av yttrandet. Fem informanter berättar också att de ibland 
säger att de har förstått fast de inte har gjort det. Att ge sken av att man har 
förstått fast man inte gjort det kan vara en strategi för att inte förlora ansiktet och 
framstå som dum (Lindberg 2004). Man kan också låtsas förstå för att samtalet 
inte ska kollapsa utan kunna föras framåt. Utöver detta visar intervjuerna att 
man också kan signalera förståelse av ren lathet, vilket informanten från 
Tanzania säger att han gör. 
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7 Barnmorskor och sjuksköterskor 
I den här gruppen återfinns två barnmorskor och sju sjuksköterskor. Jag valde att 
föra ihop de två yrkesgrupperna till en, dels för att barnmorskorna endast är två, 
dels för att intervjusvaren uppvisade stora likheter mellan de båda grupperna. 
Intervjuerna är gjorda på åtta olika avdelningar. De två barnmorskorna arbetar 
på samma avdelning, men i övrigt är det olika avdelningar för varje informant. 
Efter informanternas nummer i tabellen står en bokstav som visar deras 
respektive yrke: ”S” för sjuksköterska och ”B” för barnmorska. 

Tabell 2 Bakgrundsvariablerna yrke, kön, namn, födelseland, modersmål, år i 
Sverige och ålder vid ankomst för barnmorskor och sjuksköterskor 

Nr Kön Namn Födelseland Modersmål År i Sverige Ålder vid ankomst 
8S K Saida Iran persiska 17 24 
9S K Oksana Kurdistan kurdiska 13 23 
10B K Zafi Iran persiska 14 34 
11B K Fatime Iran persiska 15 36 
12S K Zamira Iran persiska 18 16 
13S K Milena Jugoslavien rumänska 32 17 
14S K Dinah Iran persiska 18 32 
15S K Mitra Iran persiska 18 22 
16S K Nairi Libanon armeniska 17 31 

Alla nio har i dag en fast anställning. Två av informanterna, Mitra och Nairi, 
fick sina arbeten då de gjorde sin praktik på de respektive avdelningarna. 
Kvinnan från Kurdistan, Oksana, fick sitt arbete genom att en kompis som redan 
arbetade på den aktuella avdelningen höll utkik efter lediga platser och tipsade 
henne då det dök upp något. Fem av informanterna fick sina anställningar 
genom att de ringde runt till olika avdelningar själva och frågade om det fanns 
några lediga jobb. Endast en av informanterna, Saida, har fått sitt nuvarande 
arbete via arbetsförmedlingen genom att lämna in en ansökan till en ledig tjänst. 

Sex av informanterna framhåller att de tror att anledningen till att de i dag har 
arbete är att det är brist på sjukvårdspersonal. Under mitten och slutet av 1990-
talet var bilden helt annorlunda, enligt informanterna. Fem av dem berättar att de 
skickat ansökningar till varenda ledigt jobb de hittat och ringt runt till olika 
avdelningar på olika sjukhus utan att få ett arbete. En informant säger att hon 
under en tvåårsperiod skickade runt 100 ansökningar, men inte fick något svar. 
Informant nummer 10, Zafi, påpekar att man som invandrare måste visa sitt 
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intresse och gå ut och leta efter jobben själv. Det går inte att gå genom arbets-
förmedlingen. ”Man måste kämpa på alla sätt”, säger hon. Hon tycker dessutom 
att man som invandrare får börja under noll här i Sverige. Man kan inte förvänta 
sig att få samma jobb och samma position som i hemlandet utan måste börja från 
början och jobba sig fram – visa att man kan och att man duger. Hon anser att 
man som invandrare måste visa sig dubbelt så duktig som alla andra för att över 
huvud taget få ett jobb. Fyra av informanterna framhåller också vikten av att ha 
kontakter. Utan dem är det mycket svårt att få ett jobb. 

Även i denna grupp har alla informanter utbildning i olika omfattning från 
sina forna hemländer. Fyra har också arbetat som sjuksköterskor innan de kom 
till Sverige. Zamira och Milena, som kom hit som tonåringar, har inte någon 
högre utbildning bakom sig i sina gamla hemländer. Kvinnan från Iran, Zamira, 
påbörjade gymnasiestudier, men hann inte avsluta dem innan hon lämnade 
landet. Hon har utbildat sig till undersköterska och sedan till sjuksköterska här i 
Sverige. Hennes nuvarande arbete är en praktikplats som hon måste ha för att 
kunna läsa vidare till narkossköterska. Hon har dock fast anställning på en annan 
av Sjukhusets avdelningar. Nummer 13, Milena från Jugoslavien, har åtta års 
grundskola från sitt gamla hemland och läste inte något mer förrän hon kom till 
Sverige. Efter ett år i Sverige fick hon jobb på en fabrik och jobbade där från 
1972 till 1979 då hon fick barn. Efter barnledigheten fick hon arbete som 
städerska men började efter ett tag att läsa vidare och utbildade sig då till 
undersköterska. 

Informant nummer 9, Oksana, gick först grundskolan i Iran och påbörjade 
sedan en naturvetenskaplig utbildning på gymnasiet. När familjen var tvungen 
att lämna landet måste hon avbryta dessa studier. Hon fortsatte dock sina studier 
i Holland, där hon bodde innan hon kom till Sverige. Här gick hon först en 15 
månader lång utbildning till undersköterska. När hon var färdig undersköterska 
sökte hon in till Vårdhögskolan och läste upp sig till sjuksköterska. Informant 
nummer 14 har också bott på flera håll innan hon flyttade till Sverige. Hon 
avslutade sina gymnasiestudier i Iran och bedrev sedan högre studier i konst i 
både Frankrike och England. Då hon kom till Sverige började hon redan efter en 
och en halv månad i landet att arbeta på ett dagis. Hon ville helst av allt arbeta 
fastän hon inte kunde språket. Hon säger också att barnen lärde henne otroligt 
mycket. Efter åtta månaders arbete på dagis gick hon till arbetsförmedlingen. 
Hon berättar att hon förklarade för dem att hon inte kunde språket men ville ha 
någonting att göra. Hon tänkte också att en konstnär inte kan försörja sig i 
Sverige och började därför läsa till undersköterska. Efter den utbildningen läste 
hon vidare till sjuksköterska. Informant nummer 15, Mitra från Iran, gick efter 
gymnasiestudierna i hemlandet vidare till universitetet som ekonomistudent. I 
Sverige läste hon först till vårdbiträde och sedan till undersköterska. Efter det 
kompletterade hon sin utbildning med en tvåårig sjuksköterskeutbildning. 

De övriga fyra, nummer 8, 10, 11 och 16, har alla läst till sjuksköterska vid 
universitet i sina respektive hemländer och har också arbetslivserfarenhet som 
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sådana därifrån. Två av dem, Saida och Fatime, har gått fyraåriga utbildningar 
för att bli sjuksköterskor. Informant nummer 11, Fatime, har dessutom läst 
vidare till barnmorska sedan hon kom till Sverige. Zafi, nummer 10, har läst fem 
år: först en tvåårig utbildning till barnmorska och sedan tre år till för att också 
bli sjuksköterska. Kvinnan från Libanon studerade under tre läsår och över två 
somrar för att bli sjuksköterska. Då hon kom till Sverige arbetade hon först i en 
kiosk under några år. På det sättet lärde hon sig mycket svenska, enligt vad hon 
säger. Då hon tyckte att hon lärt sig den svenska kulturen och språket, läste hon 
sjukvårdssvenska för att kunna ta upp sitt gamla arbete igen. 

7.1 Utbildning i svenska språket 

Fem av informanterna, nummer 8-11 och 14, har läst Sfi-kurser. Tiden varierar 
från två till sex månaders utbildningar. Informant nummer 11, Fatime, gick 
endast två månader, och valde därefter att börja arbeta i stället. Hon säger att 
hon inte lärde sig så mycket av att gå en kurs. Det är mycket bättre att vara ute 
och arbeta så att man tvingas använda språket i konkreta situationer, menar hon. 
På det lär man sig mycket mer. Hon lyckades få ett beredskapsjobb som 
undersköterska, och då hon lärt sig mer svenska läste hon en kurs i svenska för 
sjukvårdspersonal vid Folkuniversitetet. Genom detta fick hon svensk 
sjuksköterskelegitimation. 

Zafi, som kommer från Iran, arbetade efter avslutade Sfi-studier som 
undersköterska i fyra-fem år. Det gjorde hon för att lära sig mer svenska, tills 
hon kände sig redo för att göra kunskapsprovet för utomnordiska sjuksköterskor. 
Efter avklarat kunskapsprov läste hon en ettårig utbildning som fungerade som 
en kompletteringskurs. Den första terminen ägnades åt språket inom vården och 
den andra åt medicinstudier. Efter detta läste hon ett år i Göteborg och fick efter 
det sin svenska sjuksköterskelegitimation. I slutet av 90-talet läste hon sedan 
vidare till barnmorska. Hon säger att hon har lärt sig mycket svenska på egen 
hand eftersom hon verkligen ville komma in i samhället och få ett jobb. Hon och 
hennes familj har alltid bott i områden med många ”svenskar” och hon säger att 
hon har lärt sig mycket om både språk och kultur tack vare det. 

Kvinnan från Kurdistan, Oksana, läste efter genomgången Sfi-kurs en 
påbyggnadskurs vid Folkuniversitetet under tre månader. Hon framhåller att hon 
var mycket intresserad av att lära sig språket så snabbt som möjligt och läste 
därför barnböcker till en början för att lära sig mer. Efter Folkuniversitetet gick 
hon en 15 månader lång utbildning till undersköterska och läste samtidigt 
svenska och engelska på Komvux. 

Informant nummer 8, Saida, började efter Sfi på Komvux men avslutade 
aldrig de studierna. Hon kompletterade i stället sin iranska utbildning, dels med 
en 20-poängskurs för att bli svensk sjuksköterska, dels med en utbildning för att 
bli röntgensköterska. Hon satsade också hårt på att lära sig svenska språket 
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snabbt och läste tidningar och böcker. Hon tycker att hon lärde sig mycket av 
svenskans struktur genom detta. Även tv-n har varit till hjälp, säger hon, då hon 
valt att titta på svenskspråkiga program med svensk text. Hon påpekar att hon 
haft en mycket stark motivation att lära sig för att få ett arbete och bli en del av 
samhället. 

Dinah, nummer 14, läste en Sfi-kurs men arbetade sedan på dagis under åtta 
månader. Hon tycker att hon lärde sig mycket svenska genom att arbeta och 
poängterar att hon helst ville arbeta. Hon berättar att hon gick till 
arbetsförmedlingen och förklarade att hon ville ha någonting att göra, men att 
hon inte kunde så mycket svenska. Hon fick hjälp att komma in på 
undersköterskeutbildningen och arbetade samtidigt med studierna på ett 
ålderdomshem för att lära sig mer svenska. Efter undersköterskeutbildningen 
läste hon vidare till sjuksköterska. 

Informanterna nummer 12 och nummer 13 var mycket unga då de kom till 
Sverige, 16 respektive 17 år, och de har därför gått en annan väg. Kvinnan från 
Jugoslavien, Milena, har ju också varit i Sverige i över 30 år och hennes 
utbildning i svenska är därför annorlunda. Informant nummer 12, Zamira, läste 
först svenska vid AMU-center och fortsatte sedan med ITK – introduktionskurs 
för invandrare. Efter det läste hon svenska på Komvux och kunde sedan 
tillräckligt bra svenska för att söka till vårdlinjen. Det var en 20-veckorskurs 
speciellt för invandrare och hon säger att det var en mycket bra utbildning. Då 
den kursen var avslutad gick hon en 40-veckorskurs för att bli undersköterska. 
Där fick de också läsa svenska som var inriktad mot vården. Hon ville läsa 
vidare till sjuksköterska men var tvungen att komplettera sina studier. Hon läste 
då först en Sfi-kurs och började sedan på Komvux för att lära sig mer svenska. 
Efter att ha fått bra betyg i svenska språket från Komvux kunde hon söka till 
sjuksköterskeutbildningen. 

Milena från Jugoslavien, nummer 13, som varit i Sverige i 32 år fick 160 
timmars undervisning i svenska då hon kom. Efter det läste hon in grundskolan 
på Komvux, där hon naturligtvis lärde sig mycket svenska. 

Informant nummer 15, Mitra, har förutom en förberedelsekurs för invandrare 
också läst svenska vid ABF och Komvux. Allt som allt blev det fyra års studier. 
Efter det läste hon till vårdbiträde och därefter till undersköterska. För att kunna 
bli sjuksköterska kompletterade hon sin utbildning med att läsa svenska och 
engelska vid Komvux. Hon säger också att hon hade en stark motivation att lära 
sig språket och läste böcker och tittade på tv för att lära sig så snabbt som 
möjligt. Hon har heller aldrig varit rädd för att be om hjälp och berättar att hon i 
början ofta gick till grannfrun för att fråga om saker hon inte förstod. 

Inte heller informanterna i den här gruppen tycker att de lärde sig speciellt 
mycket svenska på Sfi-kurserna. De fem som gått Sfi framhåller att en mycket 
stor del av undervisningen var inriktad på grammatisk korrekthet och på uttal. 
De efterlyser mer av praktiska övningar så att man är förberedd på 
kommunikationssituationer man måste klara av i samhället samtidigt som de 
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önskar att de hade fått lära sig mer om kultur och samhällsliv. En av 
informanterna uttryckte det så här: ”vi fick höra om fika med kanelbullar och 
om kräftskivor – mer var det inte”. 

7.2 Kommunikationssituationen på arbetet 

Centralt för informanterna i den här gruppen är den muntliga kommunikationen. 
Som barnmorskor och sjuksköterskor säger informanterna att de har kontakt 
med många olika personer varje dag. Det handlar naturligtvis om patienter och 
kolleger på avdelningen, men också om anhöriga och andra besökande, personal 
på andra avdelningar inom Sjukhuset, vaktmästare, telefonkontakt med andra 
sjukhus och vårdinrättningar samt med tandläkare och kuratorer för att nämna 
några exempel. 

Informanterna berättar att de ofta vid samtal med patienter och anhöriga 
handlar om att förmedla information om till exempel mediciner: vad som ges, 
hur de verkar och vad som händer då patienten tar dem. Ofta är det också frågan 
om att informanterna vill ha information om hur patienterna mår och hur de har 
reagerat på eventuella behandlingar och mediciner. Patienterna själva, och 
ibland deras anhöriga, har naturligtvis frågor kring behandling, mediciner och 
vad de kan vänta sig av framtiden. Samtalen syftar alltså både till att få fram 
nödvändig information för att se om behandlingen fungerar eller om ytterligare 
åtgärder behövs och till att ge information så att patienten blir lugnad och förstår 
hur han eller hon ska sköta sin medicinering på rätt sätt. 

Utöver detta säger informanterna att de ofta småpratar med såväl patienter 
som anhöriga. Det fyller naturligtvis en social funktion – träffar man en patient 
under en längre period, som informanterna gör, så utvecklas en relation som går 
utöver rollerna som vårdtagare och vårdgivare. Som ett par av informanterna 
påpekar kan småpratet också fungera som en distraktion när de, till exempel 
måste sticka en nål i patienten för att ta blodprov eller sätta dropp. Småpratet gör 
att situationen avdramatiseras något. 

Mellan kolleger på samma nivå gäller samtalen ofta olika patienter. Kolleger 
diskuterar och utbyter åsikter om patienternas tillstånd, medicinering och 
eventuella åtgärder. När informanterna i den här gruppen talar med läkare gäller 
det ofta rapportering och uppdatering. Sjuksköterskorna och barnmorskorna är, 
enligt dem själva, de som vet hur patienterna mår för tillfället och hur de 
reagerar på behandlingen. Läkarna kan då besluta om någonting ska ändras i 
behandlingen. Informanterna säger att ibland diskuterar läkarna patienterna med 
dem, så att de också får framföra sina åsikter, men andra gånger tar läkarna 
besluten utan vidare samtal. 

På frågan om de måste tala i telefon mycket i sina arbeten svarar alla 
informanter ja. De får ta emot samtal från anhöriga till patienterna och de måste 
ibland själva ta den kontakten. Personalen på Sjukhuset ringer också mycket 
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mellan olika avdelningar. Det handlar till exempel om provtagningar och 
provsvar, konsultationer av specialistläkare som inte finns tillgängliga på den 
egna avdelningen och tidsbeställningar på operations- eller röntgenavdelningar. 
Informanterna berättar att om de får hand om patienter som tidigare varit på en 
annan avdelning, händer det ofta att de tar kontakt med personalen på den 
avdelningen för att få ytterligare information. Anteckningarna i patient-
journalerna är mycket knapphändiga, menar informanterna. Vid behov gör de 
också tidsbeställningar åt patienterna hos till exempel tandläkare, pedikyrist, 
kurator, psykolog med mera. Det händer också att personalen ringer mellan 
olika avdelningar för att låna medicin eller annan utrustning om de egna 
förråden tagit slut. Informanterna får både ta emot och göra sådana samtal 
själva. 

Ingen av informanterna säger att de har några problem med kommunikationen 
via telefon. Sex av dem påpekar dock att de i början tyckte att det var mycket 
svårare men att de i dag behärskar svenskan så pass bra att det sällan uppstår 
problem. 

Arbetsspråket kolleger emellan och det som används med patienter är 
svenska. Alla påpekar att man måste kunna språket mycket bra för att kunna 
uttrycka sig på olika sätt så att man verkligen når en förståelse med patienterna 
och kollegerna. Ett par av informanterna säger att många med 
invandrarbakgrund slutar sina jobb på grund av att det är mycket stressigt och 
slitsamt. Har man dessutom kommunikationsproblem på grund av bristande 
svenskkunskaper, är det så många som helt enkelt inte orkar. 

Jag frågade också om de har glädje av sina respektive modersmål i arbetet. 
Alla informanter svarar ja på den frågan. Det händer ofta att det kommer in 
patienter från andra länder och då kan de som är två- eller flerspråkiga vara till 
stor hjälp. Tre av informanterna, Oksana, Zafi och Dinah, säger att de ibland 
rycker in som tolkar om det behövs. Det kan till och med hända att de får gå 
över till någon annan avdelning än den egna för att hjälpa till. De tre framhåller 
att de gärna rycker in på det här sättet eftersom patienterna blir lugnare och 
tryggare då de får träffa någon som de delar kultur och språk med. Dessutom 
påpekar de att det innebär att sjukhuset inte behöver tillkalla en tolk utifrån och 
betala för tjänsten. I många fall är det dock inte frågan om att informanterna 
behöver tolka. De kan ombes vara med för att läkaren, eller övrig personal, får 
en extra säkerhetskontroll av att patienten har förstått allt och också fått chansen 
att uttrycka allt han eller hon själv vill även om svenskan inte riktigt räcker till. 
Sex av informanterna menar också att det ofta inte behövs att man delar 
förstaspråket med patienten. Det räcker att man är invandare själv för att 
patienten ska känna sig lugnare. 
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7.3 Skriftlig kommunikation 

På frågan om hur mycket informanterna måste läsa och skriva i sina arbeten blir 
svaren lite olika. Ett par av dem, Oksana och Zamira, säger att de måste skriva 
mycket i patientjournaler. De övriga skriver naturligtvis också i journaler, men 
säger att det inte är så mycket de behöver producera. Mitra, till exempel, 
framhåller att det mest handlar om att skriva siffror och medicinska termer. 
Ibland blir det också någon kort kommentar om den aktuella patienten. Ingen av 
informanterna uppger sig producera någon annan typ av texter. 

Då det gäller att läsa texter ser det ut på samma sätt: Oksana och Zamira säger 
att de måste läsa mycket text i patientjournalerna, medan de övriga inte tycker 
att det är så mycket att läsa i arbetet. Undantaget är informant nummer 8, Saida, 
som arbetar på en röntgenavdelning. De patienter hon kommer i kontakt med har 
fått remisser dit och dessa kan vara omfattande, uppger hon. Hon skriver dock 
mycket lite själv. Det är, enligt henne, läkarna som tolkar röntgenbilderna som 
skriver in resultaten i journalerna och skriver eventuella remisser efteråt. 
Förutom patientjournaler så säger alla att de läser den information som 
förekommer på arbetet. De måste hålla sig uppdaterade med nya rön om 
sjukdomar och behandlingar. 

Det språk som gäller vid skriftlig kommunikation är svenska. Någon gång kan 
latinska termer för olika kroppsdelar eller organ förekomma, men aldrig något 
annat språk. Ingen av informanterna säger att de har några problem med att läsa 
eller skriva på svenska. Om de är osäkra på något ord eller någon formulering, 
vänder de sig till sina arbetskamrater för att få hjälp. Alla säger att de har 
åtminstone en eller ett par kolleger som de kan be om hjälp med språket när det 
behövs. Som en följdfråga undrade jag om de hade tillgång till några hjälpmedel 
på avdelningen om de till exempel skulle behöva slå upp hur ett ord stavas. Bara 
två av informanterna säger att de finns en ordbok på avdelningen. De övriga 
säger att det inte finns något hjälpmedel alls. Ett par av dem var dock inte helt 
säkra på sin sak, men de sade att de i vart fall inte hade sett eller hört talas om 
något hjälpmedel. 

Då jag var ute och samlade materialet till fallstudierna visade det sig att de två 
sjuksköterskor jag följde inte skrev i någon större utsträckning. Deras skriftliga 
produktion gällde till stor del skrivandet av siffror, klockslag för medicinintag, 
antal tabletter eller milliliter av medicinen, kroppstemperaturen etcetera, samt 
medicinska termer, som ofta skrivs i form av förkortningar. På en avdelning 
visade det sig att det finns färdigformulerade kommentarer att använda sig av till 
patientjournaler. Den som ska skriva behöver bara ange ett kortkommando på 
datorn så kommer en färdig kommentar fram. På den avdelningen behöver de 
alltså inte formulera sig själva i text. 
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7.4 Möten 

På en del av avdelningarna har man, enligt informanterna, möten med 
avdelningschefen och de anställda en gång i veckan, på andra varannan vecka. 
De som arbetar förväntas delta i mötena, men de som är lediga behöver inte 
komma. Eftersom många inom sjukvården arbetar oregelbundna tider, ibland 
kvällar eller nätter och ibland helger, är det ingen av informanterna som deltar 
speciellt ofta i de möten som äger rum. Och även när de är på arbetsplatsen, 
händer det ibland att de är upptagna av en patient just då mötet är och av den 
anledningen inte kan vara med. Ett par av informanterna säger också att de helst 
undviker möten, eftersom det alltid är så mycket att göra. De tycker helt enkelt 
inte att de har tid. 

De flesta möten är, enligt informanterna, korta. Det är mest avdelnings-
cheferna som ger information om olika saker. Alla förväntas dock vara aktiva 
och komma med egna frågor som de vill diskutera. 

Fem av informanterna tycker sig inte ha några problem att förstå eller göra sig 
förstådda under möten. De andra fyra säger att det ibland händer att det dyker 
upp något ord de inte förstår. Då frågar de oftast någon som sitter bredvid om 
det eller så väntar de tills mötet är slut och frågar en kollega då. Informant 
nummer 11, Fatime, säger dock att hon ibland låter bli att yttra sig under möten 
om hon känner att svenskan inte riktigt räcker till för att uttrycka det hon vill ha 
sagt. De övriga säger att de har skaffat sig självförtroende och inte är rädda att ta 
ordet, även om de vet att de inte uttrycker sig riktigt korrekt. 

Då jag gjorde materialinsamlingen till fallstudierna upptäckte jag att 
sjuksköterskornas dagar till stor del består av många små möten. De som 
kommer på morgonen för att börja sitt pass sätter sig ned med dem som har 
jobbat natten och pratar om vad som hänt med patienterna. Då all nödvändig 
information förmedlats, går nattpersonalen hem. Dagpersonalen sitter då kvar 
och diskuterar patienterna och beslutar vem som ska ta ansvar för vilka patienter 
under dagen. Då eftermiddagspersonalen börjar blir det samma procedur igen. 
En av informanterna refererade till de här mötena som ”överlämningsmöten”. 
Sjuksköterskorna har också möten med sina patienters respektive läkare. 
Sjuksköterskorna letar upp den läkare, eller de läkarna, till de patienter som är 
deras ansvar och gör en så kallad ”rond”. Det innebär att de sätter sig i ett rum 
någonstans på avdelningen och går igenom patienternas aktuella tillstånd och 
vad som behöver göras. Oftast är det sjuksköterskan och en läkare som ”rondar”, 
men ibland är det två läkare. När man är färdig med den första patienten, går 
man och letar upp nästa läkare och tar ”ronden” med den. 
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7.5 Sociala sammanhang 

På alla avdelningar finns ett gemensamt utrymme där personalen äter sina 
måltider och emellanåt fikar. Landstinget bjuder på frukost, och de i personalen 
som har tid hjälps åt att duka fram den runt nio på morgonen. Informanterna 
berättar att de flesta försöker hålla tiderna så att man äter tillsammans med 
kollegerna. Ofta är det dock svårt för personalen att få en stunds social samvaro 
tillsammans. Patienterna, eller deras anhöriga, kan behöva hjälp när som helst, 
vilket gör att personalen ständigt måste vara beredd att gå i väg även om det är 
mitt i en fika- eller lunchpaus. 

Informanterna berättar att det under rasterna blir en hel del prat om olika 
patienter, men de menar att de också hinner med ämnen av mer privat och social 
natur. Informanterna säger att de pratar om allt möjligt och att de skämtar och 
skrattar mycket. Fem av informanterna berättar att de som ingår i arbetslaget går 
ut och äter tillsammans, och ibland bjuder de hem varandra på middagar. 
Förutom det är det ibland fester på avdelningen, och alla informanter säger att de 
deltar i de gemensamma aktiviteter som ordnas. 

Jag frågade om de anser att deras svenska räcker till även för sådana mer 
sociala sammanhang. Sju av informanterna svarar ja på den frågan. De säger 
dock att det var svårt då de var nya på arbetsplatsen. Språket räckte inte riktigt 
till för alla ämnen som togs upp under rasterna och de förstod heller inte alla 
skämt som förekom. Informant nummer 15, Mitra från Iran, tycker att det är 
väldigt trevligt med fester, eftersom folk då dricker och blir mer pratsamma, 
vilket tar bort avståndet som svenskar gärna håller: ”man är inte längre 
invandrare, de blir också intresserade av en”. Endast informant nummer 8, 
Saida, tycker att det är svårt med mer sociala sammanhang på arbetet. Hon säger 
att det då kan vara många ord som hon inte känner igen och inte förstår. Ibland 
handlar samtalen om någon typisk svensk tradition vilket också gör det svårare 
att förstå. Hon säger att hon inte är så väl förtrogen med sådana företeelser. När 
samtalen är av mer social natur frågar hon inte gärna dem som pratar om hon 
inte förstår eftersom hon inte vill avbryta. I sociala sammanhang tycker hon inte 
att det är nödvändigt att förstå allt. I arbetsrelaterade samtal däremot, säger hon 
att det är mycket viktigt att hon förstår allt. Hon säger också att hon ibland 
känner sig utanför när hon inte förstår det som sägs. Det är mycket jobbigt, 
tycker hon. 

Något som alla informanter lyfter fram som lite svårare att uttrycka är 
känslor. De säger också att det kan vara svårt med skämt. När de till exempel 
blir riktigt upprörda, ledsna eller arga finner informanterna att de saknar ord på 
svenska för att riktigt kunna uttrycka vad de känner. Informanterna säger också 
att det fortfarande kan vara svårt att förstå om en person menar allvar eller om 
det är ett skämt. 

I privatlivet umgås alla informanter utom en med såväl infödda svenskar som 
släkt och vänner som kommer från samma länder. Alla säger sig blanda 
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svenskan med sina respektive förstaspråk väldigt mycket. De som har barn har 
låtit dem växa upp med två språk hemma. De vill att barnen ska lära känna den 
kultur och det språk som familjen lämnade bakom sig. Informant nummer 12, 
Zamira från Iran som kom till Sverige redan som sextonåring, tillhör undantaget. 
Hon berättar att hon haft det mycket jobbigt sedan hon kom hit. Då hon läste till 
undersköterska var de bara två med utländsk härkomst på kursen, och hon säger 
att de blev mobbade av resten i klassen. De två försökte få hjälp av lärare och 
rektor men det hände ingenting. Då hon gick sjuksköterskeutbildningen var de 
tre stycken från Iran, medan 57 stycken var svenskar. Hon säger att de tre blev 
mobbade även där, vilket gjorde att helt enkelt slutade att prata svenska på 
rasterna och bara umgicks med varandra. I arbetet måste hon använda svenska, 
men i privatlivet använder hon bara persiska eftersom hon då endast umgås med 
folk från sitt forna hemland. Hennes barn behärskade bara persiska då de 
började på dagis men har nu lärt sig svenska också. Hon har helt enkelt inte lust 
att ”vara svensk” eller umgås med svenskar i privatlivet eftersom hon tycker sig 
ha fått så dåliga erfarenheter av det. 

7.6 Problematiska situationer 

Alla informanter i den här gruppen behärskar svenska mycket bra och säger att 
det sällan uppstår problem på grund av språket. Ibland händer det dock att de 
inte förstår vad som sägs till dem eller att de själva inte blir förstådda. 

Om samtalet är arbetsrelaterat, säger alla att de frågar med en gång om det är 
så att de inte förstår. De framhåller att det är mycket viktigt att de förstår allt 
som patienterna eller kollegerna säger. Begäran om upprepning är den 
vanligaste vägen om de inte förstår. Oftast är det bara något ord som är 
problemet och då ber de personen om en förklaring av just det. Informant 
nummer 8, Saida, tar upp ordet ”vessla” som exempel. En kollega sa att 
patienten skulle hämtas med en ”vessla”, och informanten förstod inte vad det 
var. Hon kände till ordet i betydelsen att det är ett djur men inte något annat. 
Eftersom sammanhanget var klart för henne frågade hon inte på en gång utan lät 
det vara till senare. Hon fick då höra att personalen brukar kalla de truckar som 
används för att köra patienterna mellan olika avdelningar för ”vesslor”. Alla 
informanter framhåller att de varken är rädda för att fråga patienter eller kolleger 
om det är något de inte förstår. Sju av informanterna tycker att det är svårare att 
förstå personer som pratar med någon dialekt som de inte är riktigt vana vid. Då 
ber de ofta om upprepningar. Fyra av informanterna gör också skillnad på 
sociala och arbetsrelaterade samtalssituationer. I mer sociala sammanhang frågar 
de inte alltid då de inte förstår, eftersom de tycker att det är mindre viktigt att 
hänga med i sådana samtal. Informant nummer 12, Zamira, säger vidare att hon 
ibland i sociala situationer låtsas förstå, fast hon inte gör det, för att slippa fråga. 
Ett par av informanterna menar att kollegerna har lärt sig att se när de inte riktigt 
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förstår och kommer med upprepningar eller förklaringar utan att de behöver be 
om det. 

Om informanterna själva inte blir förstådda är omformuleringar den 
vanligaste lösningen. De säger att de försöker förklara på olika sätt. Det händer 
också att de frågar patienterna en extra gång om de har förstått, eftersom det är 
viktigt att informationen går fram som den ska. Jag frågade också om de någon 
gång använder kroppsspråk för att göra sig förstådda. Ingen säger sig i dag 
behöva göra sig det. De kommer dock ihåg att de ibland använde sig av det i 
början. 

Sju informanter framhåller att de förstår mer svenska än de själva kan 
producera. Det är speciellt i situationer där starka känslor kommer fram som de 
finner att orden inte riktigt räcker till. Ett par av dem väljer då att vara tysta, 
medan de övriga säger att de försöker uttrycka sig så gott det går. De påpekar att 
det är mycket jobbigt att inte riktigt kunna framföra det man vill. 

Alla tar upp och pratar om grammatik och uttal under intervjuerna, trots att 
jag inte frågat om det. De är väl medvetna om att de ibland uttalar ord fel och 
inte alltid har till exempel rätt ordföljd eller böjer ord rätt. Informant nummer 
11, Fatime, uttrycker det så här: ”säkert pratar jag ju fel, omvänt med 
grammatik, huvudsaken att dom förstår vad jag säger och jag förstår vad dom 
säger”. De säger också att de ber sina kolleger rätta dem då de gör misstag 
eftersom de vill bli bättre på svenska. 

7.7 Kulturella likheter och olikheter 

Två av de åtta informanterna i den här gruppen, Fatime och Mitra, har inte 
upplevt att olikheter i kulturen har vållat några problem. Fatime, som kommer 
från Iran, säger att hon kommer från en mycket ”open minded” familj, vilket 
medfört att hon inte haft några svårigheter att anpassa sig efter förhållandena i 
Sverige. Hon tycker inte heller att det är så stora skillnader mellan den iranska 
och den svenska kulturen. 

Hälsningsfraser och tilltal skiljer sig ofta mellan olika kulturer, och fem av 
informanterna berättar att de haft, eller fortfarande har, lite svårt att anpassa sig 
efter svenska förhållanden. Informant nummer 9, Oksana från Kurdistan, och 
nummer 13, Milena från Jugoslavien, har båda växt upp med att man tilltalar 
högt uppsatta och äldre personer med ”ni”. I Sverige används i stället ”du” vilket 
varit svårt att vänja sig vid. Kvinnan från Kurdistan berättar att har mycket svårt 
att säga ”du” till en person som har samma bakgrund som hon själv och att det 
då oftast blir ”ni”. Till svenskfödda personer försöker hon dock använda ”du”. 
Även kvinnan från Jugoslavien säger att hon fortfarande använder ”ni” ibland, 
trots att hon varit i Sverige i 32 år. 

Informant nummer 10, Zafi från Iran, säger att hon är van vid att man hälsar 
på alla då man kommer till sitt arbete. Hon framhåller att det är en ”regel” där, 
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medan man i Sverige bara kan gå förbi varandra utan att ens säga ”hej”. Även 
Saida, Zamira och Dinah tar upp detta och säger att medan man i Sverige bara 
säger ”hej” till varandra, så stannar man i Iran upp ett tag och tar sig tid att prata 
med den man träffar. Även informant nummer 9, Oksana som kommer från 
Kurdistan, påpekar detta. Alla fem tycker att svenskar är svåra att få kontakt 
med och att de själva, på grund av sin bakgrund, är mer öppna. Informant 
nummer 10, Zafi, säger att arbetskamraterna inte ser på andra personer hur de 
mår och att man helst inte heller ska visa om man till exempel är ledsen. I Iran är 
man mer öppen med sina känslor och, säger hon, mer känslig gentemot andra. 
Ser man att någon är ledsen, frågar man om det i stället för att inte låtsas om det. 
Hon säger att hon saknar den här öppenheten och tycker att det kan vara jobbigt 
att människor inte ser hur man mår. ”Var och en bryr sig om sig själva ser inte 
andra”, säger hon. Hon framhåller dock att hon har några arbetskamrater som är 
lite mer känsliga och att hon med dem har mycket bättre kommunikation. 

Både Saida och Zamira, som också kommer från Iran, framhåller att de tycker 
att det är svårt att få kontakt med sina arbetskamrater. De säger också att de är 
vana vid att människor är mer öppna och pratar mer än vad svenskar gör. 
Informant nummer 12, Zamira, var bara 16 år då hon flyttade till Sverige, men 
hon tycker ändå att det är svårt att anpassa sig efter det ”svenska”. 

Iraniernas mer öppna sätt togs också upp av informanterna då jag frågade om 
hur kommunikationen fungerar med patienter. Nummer 8 och nummer 12 
berättar att deras svenska kolleger tycker att det kan vara jobbigt då en patients 
rum fylls av släktingar och vänner. Så gör man i många andra kulturer, men inte 
i Sverige och svenskfödd personal har, enligt informanterna, svårare att förstå 
och acceptera det. Informant nummer 12 säger att det i Iran är fult att inte hälsa 
på någon som ligger på sjukhus. Det gör att alla i den sjukes umgängeskrets 
kommer på besök åtminstone en gång. 

Enligt informanterna skriker såväl patienter med utländsk härkomst som deras 
anhöriga lite oftare och lite högre än vad svenskfödda gör. Informanterna tycker 
att de har större tolerans mot detta än vad de svenskfödda kollegerna har. 
Nummer 8, Saida, berättar att det i Iran var gråt och skrik och allehanda 
känsloyttringar, medan allt går väldigt lugnt till här i Sverige. Hon säger också 
att hon hade väldigt svårt att vänja sig vid den svenska akutsjukvården. Patienter 
kan få sitta och vänta i flera timmar på att få vård, medan allt i Iran hände 
väldigt snabbt. Kommer man till akuten är det på grund av att man har ont och 
behöver omedelbar hjälp och det fick man i Iran, menar hon. 

Informant nummer 12, Zamira, berättar också att man i Iran inte berättar för 
en patient att han eller hon är dödssjuk. Det är, enligt henne, väldigt viktigt att 
inte göra det. I Sverige är det precis tvärt om, vilket hon tycker är märkligt. Hon 
har mycket svårt att förstå svenskarnas hållning, speciellt då det gäller unga 
patienter. Hon säger att det har föranlett en del diskussioner med kollegerna, 
men att hon inte fått något medhåll för sitt sätt att se på saken. 
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Även informanterna i den här gruppen tycker att det vore bra om det fanns 
någon att vända sig till med kulturella frågor. Ingen av de nio anser sig vara i 
behov av någon att vända sig till i dagsläget, men säger att det vore bra för 
nyanställda. Ett par av dem säger att de skulle ha behövt sådan hjälp då de var 
nya på sina arbeten. 

7.8 Sammanfattning 

Vägen till en fast anställning är lite mer varierad i den här gruppen. En av 
informanterna sökte en ledig anställning via arbetsförmedlingen och fick på så 
sätt sitt nuvarande arbete. Två har fått anställning genom att de gjorde sin 
praktik på de aktuella avdelningarna. De övriga sex har själva tagit kontakt med 
arbetsgivaren och frågat om det finns lediga platser. En av de sex tog kontakt 
sedan en vän tipsat henne om att det fanns jobb, medan de andra fem ringde runt 
till olika avdelningar på olika sjukhus tills de fick en anställning. 

Alla nio har en anställning som motsvarar deras kompetens. De är utbildade 
sjuksköterskor och barnmorskor och arbetar som sådana. Fyra av dem var redan 
utbildade till sjuksköterskor då de kom till Sverige. Två, Zamira och Milena, 
som kom till Sverige redan som tonåringar har genomgått både gymnasiestudier 
och studier till sjuksköterskor här. Övriga tre har bedrivit högre studier vid 
universitet i sina forna hemländer, och ibland i andra länder, men läst till 
sjuksköterskor först då de kom till Sverige. 

Gemensamt för alla i denna grupp är att de har satsat hårt på att lära sig 
språket för att komma in i samhället. Om man bortser från de två som kom redan 
som tonåringar, har alla läst mycket svenska. De har, förutom grundläggande 
kurser, också läst svenska vid till exempel Folkuniversitetet, ABF och Komvux. 
Vissa kurser har varit direkt inriktade på sjukvårdssvenska medan andra varit 
påbyggnadskurser i svenska språket. Flera av informanterna har också läst upp 
sig i Sverige, till exempel från undersköterska till sjuksköterska eller från 
sjuksköterska till barnmorska. Det har funnits en stark vilja att lära sig språket 
för att kunna få ett arbete och bli en del i samhället. Detta påverkar naturligtvis 
inlärningen på ett positivt sätt. 

De fem som gått Sfi i den här gruppen uttrycker också visst missnöje med 
utbildningen. De säger att undervisningen är för inriktad på grammatik, och att 
man inte får tillräckligt med praktiska kunskaper. Enligt Carlson (2003), som 
intervjuat såväl lärare som kursdeltagare inom Sfi-utbildningen, kan grammatik 
betraktas som en central kunskap i utbildningen. Sfi-lärarna är överens om att 
det är grammatik som kursdeltagarna vill ha. Deltagarna talar själva om vikten 
av att lära sig grammatik, men inte med den intensitet som lärarna återger 
(2003:128). Informanterna talar under intervjuerna mycket om grammatisk 
korrekthet, och de vet att de gör fel, till exempel med ordföljden. Kanske är det 
Sfi-utbildningen som har gjort att de är så medvetna och ofta påpekar sina egna 
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fel och brister. Då jag samlade mitt material till fallstudierna märkte jag dock 
aldrig att någon gick in och rättade rent grammatiska fel. Däremot rättade man 
om informanterna använde ord på fel sätt eller hittade på egna ord. Förmodligen 
är det så att grammatiska fel inte påverkar förståelsen av det som sägs, medan 
felaktig användning av ord eller påhittade ord kan göra att man inte är riktigt 
säker på vad som avses. 

De nio informanterna behärskar svenska mycket bra och säger att det sällan 
uppstår problem på grund av brister i svenskkunskapen. Det händer dock att de 
måste begära upprepning eller att de själva får upprepa eller omformulera det de 
sagt. Upprepningar och omformuleringar tas upp som den vanligaste vägen att 
nå förståelse, vilket stämmer överens med det lokalvårdarna berättade. Sju av 
informanterna säger dock att språket inte riktigt räcker till för att uttrycka starka 
känslor. De menar att deras ordförråd inte räcker till för att beskriva vad de 
känner. Ett par av dem väljer att vara tysta i sådana situationer, medan de övriga 
säger att de försöker uttrycka sig så gott det går. Under intervjuerna använde 
informanterna ibland fraser som ”hur säger man” och ”vad heter det”, vilket 
visar att de är språkinlärare. Detta förekom dock inte i någon större utsträckning. 

Informanterna i den här gruppen har ofta användning för sina modersmål i 
arbetet eftersom många patienter har andra modersmål än svenska. De som 
behärskar fler språk kan hjälpa till vid samtal för att säkerställa en ömsesidig 
förståelse. Tre av informanterna säger att de till och med rycker in som tolkar 
ibland. En flerspråkig personal förefaller alltså vara mycket positivt och en 
tillgång för såväl patienter som kolleger och sjukhusen i allmänhet. 

Fem av informanterna säger att de haft, eller fortfarande har, svårt att vänja 
sig vid hur man tilltalar varandra i Sverige. De är vana vid att säga ”ni” till äldre 
och högre uppsatta personer, medan man i Sverige använder ”du” till alla. Flera 
undersökningar har visat att den låga maktdistans vi har i Sverige kan vara svår 
för personer med utländsk härkomst att vänja sig vid. 
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8 Läkare 
Fem läkare på lika många olika avdelningar intervjuades. Tabell 3 visar en 
sammanställning över dem med bakgrundsvariablerna kön, namn, födelseland, 
modersmål, antal år i Sverige och ålder vid ankomst. Numreringen av 
informanterna fortsätter från gruppen med barnmorskor och sjuksköterskor. 

Tabell 3 Bakgrundsvariablerna, kön, namn, födelseland, modersmål, år i Sverige 
och ålder vid ankomst för läkare 

Nr Kön Namn Födelseland Modersmål År i Sverige Ålder vid ankomst 
17 K Katarina Ungern ungerska   4 33 
18 K Alice Litauen ryska   5 33 
19 K Laleh Iran persiska 14 18 
20 K Hilja Litauen litauiska   4 31 
21 K Freiwot Sudan arabiska 19 29 

Fyra av de fem läkarna har i dag en fast anställning, men vägen dit är lite olika. 
Kvinnan från Sudan är en mycket välutbildad specialistläkare. Hennes 
utbildning är sådan att hon handplockades till Sverige för. Informant nummer 
18, Alice som kommer från Litauen, svarade på en annons i Läkartidningen och 
fick genom detta sitt nuvarande arbete. Då hon sökte sin nuvarande tjänst höll 
hon på med sin ST-tjänstgöring, men avbröt den för att börja den nya 
anställningen. Kvinnan från Iran, som bara var 18 år då hon kom till Sverige, har 
genomgått hela sin utbildning till läkare här i Sverige. Som sista led i 
utbildningen sökte hon en AT-tjänst och det är den hon har nu. Förutom det är 
hon också doktorand inom sitt område och har på så sätt dubbla arbeten. Hon 
räknar med att vara färdig med båda utbildningarna ungefär samtidigt. Den 
andra kvinnan från Litauen, Hilja, har ännu så länge ingen fast anställning. Hon 
berättade att hon sökt många jobb på många olika sjukhus utan att få något 
positivt svar. Till slut lyckades hon få en provtjänstgöring och har nu haft den i 
fem månader. Informant nummer 17, Katarina som kommer från Ungern, har 
också haft svårt att finna en anställning. För att ”visa upp sig” och lära sig 
rutinerna här i Sverige gick hon under en period som auskulterande läkare. Det 
innebar att hon då inte utförde något egentligt läkararbete, utan endast fick 
utföra uppgifter som att skriva in och ut patienter. Hon hade inget betalt som 
auskulterande läkare eftersom hon inte var anställd utan hade ”tjatat” sig till att 
få göra detta. Hennes mål var naturligtvis att få in en fot på arbetsplatsen och 
visa att hon ville och kunde arbete. Det ledde också så småningom till en 
provanställning och hon är numera fast anställd. 
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De båda läkarna från Litauen har sexåriga läkarutbildningar bakom sig i 
Litauen. Informant nummer 18, Alice, arbetade under tio år som läkare i Litauen 
innan hon kom till Sverige. Först var hon allmänläkare, men sedan började hon 
arbeta på ett sjukhuslaboratorium. Nummer 20 gjorde efter sin AT-tjänstgöring 
två års specialisttjänstgöring i hemlandet som vidareutbildning för att kunna bli 
specialist. Efter det flyttade hon till Sverige. Hon har, vilket nämndes tidigare, 
ingen annan arbetslivserfarenhet i Sverige än den tjänst hon har nu. Informant 
nummer 19, Laleh, påbörjade gymnasiet, men lämnade Iran under sista året. 
Resten av utbildningen har hon gjort här. Informant nummer 21, Freiwot, gjorde 
sin läkarutbildning i Sudan och arbetade också några år där innan hon flyttade 
till London. I London arbetade hon också som läkare men vidareutbildade sig 
samtidigt för att fördjupa sig i sin specialitet. Efter tiden i London har hon bara 
haft den tjänst hon har nu. Hon är den som har längst arbetslivserfarenhet av de 
fem. Kvinnan från Ungern, Katarina, läste sex år på universitetet i hemlandet för 
att bli läkare. Efter sin utbildning arbetade hon som husläkare under ett år och 
sedan som internmedicinare under ett år. I Sverige kom hon först in som 
oavlönad auskulterande läkare. Det ledde till provtjänstgöring på en 
hjärtavdelning under åtta månader. Hon flyttade sedan över till en annan 
avdelning och hade provtjänstgöring på den under åtta månader också. På den 
avdelningen fick hon till slut en fast anställning. 

8.1 Utbildning i svenska språket 

Tre av dem fem läkarna har läst Sfi. Nummer 17, Katarina från Ungern, gick en 
två månader lång Sfi-kurs. Efter det läste hon en fem månader lång kvällskurs. 
Hon började också läsa sjukvårdssvenska men säger att hon inte var närvarande 
vid så många tillfällen. Hon gjorde ändå provet i slutet av kursen och klarade 
det. Då hon först kom till Sverige gick med sina barn till öppna förskolan och 
hon säger att hon lärde sig mycket genom att vara där. Det gjorde, menar hon, 
att hon hade det ganska lätt på Sfi-kursen. 

Informant nummer 20, Hilja som kommer från Litauen, läste Sfi under två år. 
Efter det gick hon den 20-veckorskurs i sjukvårdssvenska som hon var tvungen 
att ha för att kunna arbeta i Sverige. Hon säger att hon lärt sig mycket svenska 
genom sin man som har arbetat i Sverige under många år. 

Kvinnan från Iran, Laleh, har också läst Sfi, men en lite mer annorlunda 
variant. Hon fick delta i ett pilotprojekt inom Sfi som kallades Delta. Deltagarna 
fick lära sig ”svenskhet” till exempel genom att vara ute i naturen och identifiera 
växter och djur, lyssna på Bellman och sjunga julsånger. Hon tycker att det var 
ett mycket bra sätt att lära sig svenska på och säger att alla som deltog i den 
kursen hade roligt och lärde sig mycket. Hon berättar att hon satsade på att lära 
sig svenska snabbt och tränade därför ofta själv. Radion fick alltid stå på hemma 
för att hon skulle höra på uttal och intonation och själv upprepade hon ofta det 
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som sades. Hon satt ofta framför spegeln och tränade på svåra vokaler, som y 
och u, för att få ett korrekt uttal. Hon läste också böcker och tidningar för att lära 
sig svenskans struktur. Då jag intervjuade henne kunde jag inte märka på hennes 
uttal att hon inte vuxit upp i Sverige, så hennes hårda träning har verkligen givit 
resultat. 

Informant nummer 18, Alice som också kommer från Litauen, gick en fyra 
månader lång intensivkurs för invandrare på Folkuniversitetet. Sedan läste hon 
sjukvårdssvenska under fyra månader, också det vid Folkuniversitetet. Hon 
säger att hon har lärt sig mycket själv genom att läsa tidningar och titta på tv. 
Framför allt är det då uttal och meningsbyggnad hon på så sätt lärt sig. Hennes 
sambo är svensk och eftersom de två talar svenska med varandra hemma har hon 
lärt sig mycket genom honom. 

Kvinnan från Sudan, Freiwot, har också läst intensivkurs under fyra månader 
och därefter sjukvårdssvenska. Hennes tjänst innebär både forskning och 
utövande av läkaryrket och tycker att hon lärt sig mycket genom att arbeta. 

Då jag frågar informanterna om de vill lära sig mer svenska svarar alla utom 
nummer 19, Laleh, ja. Det är främst ordförrådet som lyfts fram. Alla säger att de 
ibland saknar ord för det de vill säga och att de skulle vilja ha förmågan att 
variera sitt språk mer. De saknar nyanser att välja mellan och tycker att det kan 
vara svårt att finna rätt ord för att beskriva till exempel känslor och 
sinnesstämningar. Informant nummer 19, som svarar nekande på frågan, talar så 
pass bra svenska att hon inte anser sig behöva lära sig mer. Däremot säger hon 
att hon skulle vilja lära sig fler andra språk eftersom hon ofta möter patienter 
med andra modersmål. Hon tycker att samtal genom tolkar är högst 
otillfredsställande och att läkaren missar information från patienten då alla 
nyanser inte kommer fram. Det tar dessutom mycket längre tid att samtala 
genom tolkar, påpekar hon. 

8.2 Kommunikationssituationen på arbetet 

Liksom för sjuksköterskor och barnmorskor är den muntliga kommunikationen 
central för läkarna. Man talar naturligtvis mycket med patienter, dessas anhöriga 
och med kolleger på avdelningen. Det blir också en hel del kontakt med personal 
på andra avdelningar i samband med att många patienter behöver röntgas eller 
provtas. Undantaget från detta är informant nummer 18, Alice, som arbetar på 
ett laboratorium. Hon behöver sällan ha kontakt med patienter, men 
kommunicerar desto mer med läkare, sjuksköterskor och barnmorskor som 
beställer analyser av prover. Ibland måste hon, per telefon, förtydliga svaren och 
hjälpa till att göra en tolkning av dem eller förklara varför de ännu inte fått något 
svar. 

För de läkare som har patientkontakt gäller samtalen naturligtvis till stor del 
den aktuella situationen. Läkarna vill ha information om tillståndet, vilka 
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åtgärder som vidtagits, sjukdomshistoria och ofta vill man få fram patientens 
egna funderingar och känslor. Läkarna har också en hel del kontakt med 
anhöriga. Ibland sker samtalen med de anhöriga tillsammans med patienten. 
Ganska ofta vill någon eller några anhöriga prata med läkaren enskilt också för 
att få ytterligare information om tillståndet och vad som händer. Detta verkar 
speciellt gälla då patienterna är barn eller mycket gamla personer. Inför barn kan 
läkarna lämna en del information utanför. Det beror på att vissa saker kan verka 
skrämmande eller helt enkelt för att ett barn inte har möjlighet att förstå allt. 
Såväl läkare som sjuksköterskor är dock måna om att få kontakt med sina 
mindre patienter och försöker förklara så gott det går. Med äldre patienter 
uppstår ofta problem eftersom de kan höra dåligt eller vara senila och inte är 
riktigt tillräkneliga. I sådana fall är det naturligtvis mycket viktigt att de 
anhöriga får all information så att de också kan försöka hjälpa till att förmedla 
den till den som är sjuk, menar läkarna. 

Utöver patienter och anhöriga har läkarna mycket muntlig kommunikation 
med andra läkare och sjuksköterskor på den avdelning de arbetar. De har också 
en hel del kontakt med andra avdelningar eftersom det kan behövas utlåtanden 
från specialistläkare som finns där. Då det gäller kortare konsultationer väljer 
läkarna, enligt vad de säger, ofta att ringa själva till den aktuella läkaren och 
ställa sina frågor. Om patienten ska skickas i väg, är det däremot 
sjuksköterskorna som ringer och beställer tid på den aktuella avdelningen och 
sedan ringer efter en vaktmästare som får transportera patienten dit och tillbaka 
igen. 

Telefonsamtal är inte lika vanliga för läkarna som för sjuksköterskorna. Det 
händer att anhöriga som ringer insisterar på att få tala med den ansvariga 
läkaren. Enligt läkarna är det dock vanligen sjuksköterskorna som tar hand om 
telefonsamtal från anhöriga och berättar om patientens tillstånd. I vissa fall 
behöver man också, som nyss nämndes, ringa specialistläkare på andra 
avdelningar för att få ett utlåtande. Ibland händer det då också att läkarna själva 
ringer för att få mer information. Om patienten tidigare legat på en annan 
avdelning, läser läkarna visserligen journalen men informationen i dessa är ofta 
så kortfattad och knapphändig att läkarna måste ringa för att få reda på mer. 
Detta görs naturligtvis för att de vill vara säkra på att de fått reda på alla åtgärder 
som vidtagits så att rätt beslut om den fortsatta behandlingen kan fattas. 

Arbetsspråket är även för den här gruppen svenska och man behöver inte 
några kunskaper i andra levande språk. Läkarna behärskar förstås de latinska 
benämningarna på kroppsdelar och organ, men det är sällan dessa används, 
enligt läkarna. Informant nummer 17, Katarina från Ungern, säger att det är bra 
att kunna engelska, eftersom det kommer många patienter som inte har svenska 
som modersmål och då är det bra att kunna använda något annat språk. Hon, 
liksom Laleh och Freiwot, säger att de ibland får användning av sina modersmål 
då det kommer patienter med samma modersmål som de har. Informant nummer 
19, Laleh, säger att hon skulle vilja kunna fler språk eftersom hon tycker att 
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samtal där en tolk behövs för att läkare och patient ska förstå varandra är mycket 
otillfredsställande. Det tar mycket längre tid och alla nyanser kommer inte fram, 
menar hon. De båda läkarna från Litauen, nummer Alice och Hilja, säger att de 
aldrig har haft användning för sina modersmål i arbetet. 

8.3 Skriftlig kommunikation 

De läkare som bara arbetar med patienter, Katarina och Hilja, säger att de 
skriver mycket lite under arbetet. Remisser är det enda läkaren från Ungern 
skriver, och dessa är, enligt vad hon säger, mycket kortfattade och informationen 
är standardiserad. Hon berättar vidare att hon dikterar alla patientjournaler. En 
sekreterare hämtar sedan banden och skriver ut dem. Informant nummer 20, 
Hilja som är underläkare, säger att hon ännu inte har sådana uppgifter som 
kräver att hon skriver till exempel patientjournaler och remisser. Dessa tar någon 
överläkare eller annan ansvarig läkare hand om. Ingen av informanterna säger 
sig läsa särskilt mycket i sina arbeten. De försöker dock hålla sig uppdaterade 
med vad som händer inom sina respektive områden och läsa om det. Det är då 
främst artiklar i olika tidskrifter om forskning och medicin. Språket i dem är så 
gott som uteslutande engelska, enligt informanterna. 

Informanterna nummer 19 och 21, Laleh och Freiwot, arbetar inte hela tiden 
med patienter. Ungefär hälften av deras tid används till forskning och för dem 
blir det mer skriftlig produktion. Det mesta skrivs dock på engelska, eftersom de 
försöker publicera sig i internationella tidskrifter. Informant nummer 19, Laleh, 
säger att svenskan är arbetsspråk, medan engelskan är vetenskapsspråk. Då de 
arbetar med patienter skriver de inte alls mycket. De använder sig också av 
diktafon om de måste ”skriva” i patientjournaler och låter sekreteraren skriva ut 
det. De berättar också att de i sina roller som forskare läser en hel del 
vetenskaplig text. Det är mycket sällan den är på svenska, utan det är artiklar på 
engelska i internationella tidskrifter. 

Informant nummer 18, Alice som arbetar på ett laboratorium, behöver heller 
inte skriva mycket i sitt arbete. Hon säger att överläkarna skriver mycket mer. 
Ibland måste hon kommentera provsvaren om det är något som är avvikande, 
men då använder hon sig av en mall som finns. Hon behöver bara trycka in ett 
kortkommando på datorn så kommer en färdigformulerad kommentar. Hon 
behöver alltså mycket sällan själv formulera sig på svenska. Skriftspråket är 
svenska, men det händer att engelska begrepp används om det inte finns något 
motsvarande på svenska. Hon säger att hon läser en del i sitt arbete och det är 
vetenskaplig text i form av artiklar och rapporter. Det mesta är skrivet på 
engelska, men det förekommer även svensk text. 

 60 



8.4 Möten 

Alla fem informanter säger att de är med på de möten som är på avdelningarna. 
Det är personalmöten för hela avdelningen en gång i veckan eller varannan 
vecka, beroende på vilken avdelning man arbetar på. Liksom för 
sjuksköterskorna och barnmorskorna är det dock så att arbetet kan hindra dem 
från att vara med många gånger. Alla säger att de tycker att det är bra att vara 
med och få information om vad som händer. 

Ingen av dem säger att de har några problem med att förstå det som sägs i 
sådana här mer formella situationer. De framhåller också att de inte är rädda att 
yttra sig nu för tiden, men ett par av dem berättar att de drog sig lite för det då de 
var nya på arbetet. Informant nummer 17, Katarina, säger att hon numera känner 
sig som en i ”teamet” och inte har några problem att yttra sig eller ställa frågor 
om det skulle vara något hon inte riktigt förstår. Hon säger dock att hon helst är 
tyst och lyssnar för att lära sig mer. 

Även läkarnas arbetsdagar innehåller många små möten med endast några få 
deltagare. Ibland är det en läkare och en sjuksköterska som ”rondar” en eller 
flera patienter, ibland är det ytterligare någon läkare som deltar så att man är tre 
eller fyra personer som samtalar. Läkarna har också möten sinsemellan där de 
diskuterar patienterna. Syftet med dessa möten är att informera den ansvariga 
överläkaren om patienternas tillstånd och vilka åtgärder som vidtagits. Samtidigt 
kan överläkaren ge sina åsikter om behandlingen och svara på eventuella frågor 
från de övriga läkarna. Överläkaren har ju genom sin yrkesroll det övergripande 
ansvaret och dessutom längre erfarenhet. Det händer också att läkarstudenter 
som är ute på praktik är närvarande men de är sällan aktiva vid sådana tillfällen 
utan nöjer sig med att lyssna om de inte blir direkt tilltalade av någon av läkarna. 
Mötena går till på samma sätt som beskrevs för sjuksköterskorna och 
barnmorskorna: det handlar till största delen om information vad gäller 
patientens aktuella tillstånd och vad som ska göras. 

8.5 Sociala sammanhang 

Fyra av de fem informanterna tycker att kommunikationen fungerar bra även i 
mer sociala sammanhang. De fikar och äter sin lunch tillsammans med 
kollegerna på avdelningen och pratar då om allt möjligt. Informant nummer 19, 
Laleh, tycker till och med att det är lättare med sociala situationer, eftersom hon 
då kopplar av och inte tänker på språket så mycket. I arbetet är hon mer 
medveten om sitt språkbruk och funderar mer på hur hon ska uttrycka sig för att 
det ska vara korrekt och för att hon ska få med all information. Informant 
nummer 17, Katarina från Ungern, är den som tycker att sociala situationer är 
svårare än arbetsrelaterade situationer. Hon menar att taltempot är högre i 
sociala situationer och att hon då får svårt att hänga med. Sammanhanget förstår 
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hon ofta, men hon säger att hon missar många ord. Hon tycker över huvud taget 
att det är svårare med svenska språket i vardagslivet än i arbetet. Hon säger att 
hon har lärt sig arbetsspråket, men i vardagslivet måste hon fråga mycket då det 
är många ord och uttryck hon inte förstår än. 

På alla avdelningar ordnas gemensamma fester för de anställda och 
informanterna säger att de deltar om de har möjlighet. Informant nummer 19, 
Laleh, berättar att de brukar ha ”internationella” fester där alla ska ta med sig 
något som är typiskt för deras hemland. Även om man har någon kollega som 
man delar förstaspråket med, så är det svenska som används vid sådana här 
tillfällen. Tanken är ju, som informanterna framhåller, att alla ska umgås och 
lära känna varandra under lite mer trevliga och avslappnade former än vad det 
kan bli under arbetstid. 

Då jag frågade om vilket eller vilka språk de använder i privatlivet säger alla 
fem informanter att de blandar språken. De umgås både med personer som delar 
deras respektive förstaspråk och med infödda svenskar. Informant nummer 19, 
Laleh från Iran, som kom hit som mycket ung säger att hon har skaffat sig 
många vänner med svenska som förstaspråk. Med familjen och andra vänner 
som behärskar persiska använder hon dock sitt förstaspråk. Informanterna 
nummer 17, 20 och 21 har alla familj och berättar att de i hemmet talar sitt 
förstaspråk med barnen. Barnen växer alltså upp med flera språk. De tre 
bedömer själva att de använder ungefär lika mycket av förstaspråken som av 
svenskan i privatlivet. För informant nummer 18, Alice, är situationen lite mer 
speciell. Hon bor tillsammans med en svensk man och pratar därför mycket 
svenska hemma. Hon vill dock att hennes son ska lära sig ryska, som hon räknar 
som sitt förstaspråk, och försöker därför använda det så mycket som möjligt 
med honom. Då hon hälsar på släkt och vänner i Litauen – eller om hon får 
besök därifrån – säger hon att det mest är lettiska som används. Förutom ryska 
och lettiska kommer också litauiska till användning då hon åker till Litauen 
eftersom det är det språket som talas ute i samhället. 

8.6 Problematiska situationer 

Alla informanter behärskar svenska mycket bra, trots att tre av dem bara varit i 
Sverige i fyra–fem år. På frågan om det uppstår problem på grund av att språket 
inte räcker till svarar alla fem att det inte händer så ofta. Vissa ämnen eller 
situationer framhålls dock som svårare än andra och informanterna berättar om 
olika vägar för att nå förståelse. 

Liksom för sjuksköterskorna och barnmorskorna är det mycket viktigt att som 
läkare förstå vad patienterna, och annan sjukvårdspersonal, säger till dem. Alla 
fem läkare säger att de frågar på en gång om det är någonting de inte förstår i ett 
arbetsrelaterat samtal. Om det bara gäller enstaka ord eller ett uttryck, så ber de 
om en förklaring av just detta. Ett par av informanterna säger att de tycker att det 
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är svårare att förstå vad som sägs då de pratar med någon i telefon eftersom de 
inte ser den de pratar med. Informant nummer 20, Hilja, berättar att hon brukar 
be den som är i andra änden av telefonen att tala långsammare eller så ber hon 
om en upprepning av det som sagts. Informant nummer 17, Katarina, arbetar 
mycket med äldre patienter och hon tycker att äldre människor kan vara svårare 
att förstå än yngre. Om hon inte förstår vad patienterna säger, ber hon dem 
upprepa vad de sagt. Ibland fungerar inte det och då ber hon sjuksköterskorna 
om hjälp med att förstå. De kan då försöka förklara vad patienten säger på andra 
sätt så att informanten kan förstå. Informant nummer 19 brukar, då hon inte är 
riktigt säker på att hon förstått vad patienten säger, upprepa det som nyss sagts 
och avsluta med en fråga i stil med ”stämmer det?”. Något som alla informanter 
tycker är svårt är då någon talar med en dialekt som de inte är vana vid att höra. 
Då säger de att de måste begära upprepningar oftare eller be den andra tala lite 
långsammare. 

På frågan vad de gör när de inte själva blir förstådda nämner de 
omformuleringar som den vanligaste vägen för att nå förståelse. Ett par av 
informanterna säger att de också kan använda kroppsspråk för att göra sig 
förstådda och understryka det som sägs. Läkaren från Ungern, Katarina, berättar 
att hon ibland tar hjälp av sjuksköterskorna om en patient inte förstår vad hon 
säger. Då hon började arbeta på avdelningen, vände hon sig till den 
sjuksköterska som var med och sa: ”hjälp mig med språket, snälla!”. Nu har 
personalen lärt sig detta och det räcker, enlig henne, med att hon tittar på 
sjuksköterskorna för att de ska hjälpa till och förklara för patienten. Enligt 
informanten händer det alltmer sällan att hon behöver be om hjälp för att 
förklara saker. Hon är den enda av de fem som säger sig ta in engelska i sitt tal 
ibland. Det händer när hon inte hittar rätt ord på svenska och speciellt om hon är 
lite stressad och inte hinner tänka efter riktigt. Det händer till och med att hon tar 
in ord från ungerskan då. Samma informant tycker också att det är svårare att 
tala i telefon eftersom hon inte har ögonkontakt då. Hon blir mer medveten om 
språket och blir då lite nervös och försöker prata snabbt, vilket inte underlättar 
för den hon pratar med. Hon berättar att hon ganska ofta måste upprepa sig då 
hon talar i telefon just på grund av detta. 

Tre av informanterna tycker att det är svårt att uttrycka sig i mer kritiska 
situationer. De säger att de saknar nyanser i språket för att kunna variera sig och 
säga saker på olika sätt då de talar med patienter och anhöriga. De försöker 
variera sig så gott det går och tar ibland hjälp av sjuksköterskorna för att finna 
rätt ord och uttryck. 

Informant nummer 20, Hilja, säger att det är mycket svårare att tala med 
patienter än med kolleger. I samtal med patienter måste hon använda ett 
vardagligt och enkelt språk för att patienten ska kunna förstå till exempel hur en 
blodpropp bildas, medan hon med kollegerna använder ett mer medicinskt språk. 
Om patienterna inte förstår henne, försöker hon förklara på ett annat sätt och 
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hitta andra ord för att beskriva det hon menar. Hon säger att hon aldrig tar in ord 
från andra språk utan försöker klara sig med den svenska hon kan. 

Något som alla tycker är svårt är skämt och ironi. Ibland tar informanterna 
sådant som är menat som skämt på allvar. De själva blir också emellanåt tagna 
på allvar då de försöker skämta eller vara ironiska. Enligt informanterna brukar 
de här missförstånden bli uppenbara ganska snabbt, och den som försökt vara 
rolig får då förklara att det inte var allvarligt menat. Tre av dem säger också att 
det är svårare med språket i situationer då de vill uttrycka känslor. Ord och 
nyanser i svenskan saknas för de ska kunna beskriva vad de känner. De får då 
försöka beskriva sina känslor med de ord de kan eller ta ord från engelskan till 
hjälp. Det händer naturligtvis också att de inte får fram exakt vad de vill 
eftersom språket inte räcker till. Informant nummer 18, Alice, säger också att 
hon har mycket svårt att ge kritik på svenska. Hon uttrycker sig mycket rakare 
än vad infödda svenskar gör, dels på grund av kulturella olikheter i sättet att 
uttrycka sig, dels på grund av att hennes kunskaper i svenska inte riktigt räcker 
till för att linda in saker på det sätt som svenskar gör. Hon tror att hon ibland kan 
uppfattas som lite argare och elakare än vad hon är på grund av detta. 

8.7 Kulturella likheter och olikheter 

Informanterna 18, 19 och 20 har inte upplevt att det är några större skillnader 
mellan den svenska kulturen och den kultur de växt upp med. Nummer 19, 
Laleh från Iran, kom hit som tonåring och har ingen erfarenhet från någon 
arbetsplats i det forna hemlandet. Hon kan därför inte göra några jämförelser 
mellan hur det är att arbeta i Sverige jämfört med i Iran. De båda läkarna från 
Litauen, Alice och Hilja, säger att det fungerar i stort sett på samma sätt i 
Litauen och i Sverige. Nummer 18, Alice, berättar att man pratar mer om privata 
saker på arbetet i Litauen än vad man gör i Sverige. Det är både på gott och på 
ont, tycker hon. Nummer 20, Hilja, säger att det är lite mer hierarkiskt i Litauen 
än vad det är i Sverige. I Litauen visar man större respekt för äldre, och högre 
uppsatta, personer. 

Kvinnan från Ungern, Katarina, tycker däremot att det är ”massor med 
konstigheter” i Sverige. Hon berättar bland annat att man i Ungern är lite 
snällare mot varandra. I Sverige tycker hon knappt att folk hejar på varandra. 
Hon anser att det är mycket viktigt att vara snäll. Därför fogar hon alltid in ett 
”snälla du” eller ”var snäll” då hon ber en kollega om någonting. De övriga ger 
bara order, tycker hon. Skillnader i kroppsspråk är ytterligare en aspekt hon tar 
upp. Hon själv sätter sig till exempel aldrig med ryggen mot någon, vilket enligt 
henne svenskar ofta gör. Då hon är med patienter undviker hon att prata med 
sina kolleger om dem. Det är bättre att kollegerna diskuterar när patienten inte är 
närvarande, menar hon. 
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I Ungern uppfostras människor till att vara ”arbetshästar”, enligt informanten, 
medan svenskarna tar det lite lugnare. Som ungrare jobbar man mycket mer, 
säger hon. Efter arbetet går man i Ungern hem och läser för att hålla sig 
uppdaterad med allt det senaste som kommit. I Sverige behöver man inte läsa 
allt, utan det är en mer avslappnad attityd. Det är heller inte riktigt accepterat att 
arbeta dygnet runt i Sverige, säger hon. 

Nummer 21, Freiwot från Sudan, tycker att det är ganska stora skillnader 
mellan kulturen i Sudan och i Sverige. Respekt och artighet är två aspekter hon 
lyfter fram. I Sudan visar man mycket mer respekt för äldre, mer erfarna 
kolleger och för äldre patienter än vad man gör här, menar hon. Där är det också 
viktigt att man hälsar ordentligt på folk man möter, medan man i Sverige knappt 
hälsar alls. Hon har också stött på problem då det gäller kontakten med 
patienter. Det händer att patienter har svårt att acceptera en svart, kvinnlig läkare 
som också är muslim och bär huvudduk. Då hon väl har träffat patienterna och 
pratat med dem så går det dock oftast bra. Hon tror att det ligger en hel del 
fördomar bakom patienternas reaktion, men att de accepterar henne då hon visat 
att hon kan såväl svenska språket som sitt yrke. Hon berättar dock att hon i ett 
fall fick lämna över en patient till en annan läkare. Det var en äldre svensk man 
som vägrade att bli behandlad av henne. 

8.8 Sammanfattning 

Alla fem informanterna i den här gruppen har en anställning som motsvarar 
deras kompetens. Vägen till en anställning är dock lite mer varierad. Två av dem 
har sökt lediga tjänster via annonser och fått sina arbeten den vägen. En, 
kvinnan från Sudan, har handplockats för sin tjänst och har inte behövt söka 
arbete på vanlig väg. Katarina och Hilja berättar att de sökt många lediga 
anställningar utan att få något svar. En av informanterna från Litauen, Hilja, har 
numera en provtjänstgöring som hon fick genom att själv ta kontakt med 
arbetsgivaren. Nummer 17, Katarina, kom in på arbetsplatsen genom att arbeta 
som oavlönad auskulterande läkare. Då hon visat att hon kunde och att hon ville, 
som hon uttrycker det, fick hon en provtjänstgöring och är numera fast anställd. 

I artikeln Vänta och se versus låtsas inte förstå om du inte gör det! skriver 
Allwood med flera (2005) bland annat om läkare med utländsk bakgrund. 
Författarna skriver där att det är en skillnad mellan utlandsfödda läkare och 
andra invandrargrupper. Författarna framhåller att läkaryrket på flera plan är 
universellt och läkare som yrkeskår bemöts med respekt och har generellt sett en 
hög social status. Dessutom är läkare eftertraktade inom den svenska sjukvården 
eftersom det råder läkarbrist. Enligt författarna är därför vägen till en anställning 
som motsvarar kompetensen lättare för läkare än till exempel för ingenjörer eller 
ekonomer som invandrat till Sverige. Ser man dock till de läkare som jag 
intervjuat, stämmer inte den bilden riktigt. En av dem är visserligen rekryterad, 
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men både kvinnan från Ungern och en av läkarna från Litauen har varit tvungna 
att kämpa hårt och länge för att finna ett arbete. Då jag var ute och samlade mitt 
material, träffade jag också personer som är utbildade läkare, men inte har 
lyckats få en anställning där de kan få användning för sin utbildning trots att de 
försökt under många år. De arbetar nu som lokalvårdare i stället. Alla 
informanter som kommer från Iran i gruppen sjuksköterskor/barnmorskor 
berättar också om personer i sin närmaste omgivning som inte lyckas finna en 
anställning som läkare i Sverige. Informant nummer 14, till exempel, är gift med 
en iransk man som är utbildad läkare. Han har sökt anställning i Sverige sedan 
de flyttade hit, men har ännu inte fått det. I andra länder har han inga problem att 
få arbeta och han har under perioder pendlat till Norge och till Schweiz. En 
bekant till familjen, som också är utbildad till läkare i Iran, har heller inte 
lyckats få en anställning inom sjukvården. Han arbetar i stället som taxichaufför. 
Kanske beror framgången på varifrån i världen man kommer. Läkare från andra 
EU-länder eller från engelsktalande länder som USA har kanske lättare att 
komma in i arbetslivet, men för de invandrare jag studerat har det inte varit lätt. 

Alla mina fem läkarinformanter har satsat på att lära sig svenska snabbt för att 
kunna få en anställning i Sverige. Informant nummer 19, Laleh som kom till 
Sverige som tonåring, har dock gått hela sin högre utbildning i Sverige och har 
därför lite andra förutsättningar. Ingen av dem anser att de i dag har några större 
problem att kommunicera på svenska med kolleger och patienter eller deras 
anhöriga. Om det uppstår problem tas upprepningar och omformuleringar upp 
som vägar att nå förståelse. En av informanterna säger att hon ber 
sjuksköterskorna om hjälp då hon inte finner rätt ord på svenska. Fyra av 
informanterna säger att de skulle vilja lära sig mer svenska. Det är framför allt 
ordförrådet de känner att de vill utöka. De berättar att de ofta saknar nyanser att 
använda sig av och skulle vilja lära sig fler olika sätt att uttrycka sig på. 

Endast två av informanterna, Katarina och Freiwot, säger att de har upplevt 
påtagliga kulturella skillnader. Båda nämner respekt och artighet. I Sverige visar 
man till exempel inte samma respekt och artighet gentemot äldre som man gör i 
deras forna hemländer. Nummer 18, Katarina från Ungern, framhåller också att 
människor inte är lika snälla mot varandra i Sverige. Hon är till exempel kritisk 
mot läkare som står med händerna i byxfickorna inför patienterna eftersom hon 
tycker att det visar på nonchalans. Hon tycker heller inte om att människor i 
Sverige ofta sätter sig med ryggen mot andra som befinner sig i samma rum. 
Ytterligare en företeelse som hon uttrycker sig negativt om är då läkare pratar 
om patienter i patienternas närvaro. Att prata om patienter i deras närvaro är 
enligt Wodak (1996) den mest distanserade formen av kommunikation, och som 
min informant säger är det inte rätt mot patienterna. Enligt henne händer det 
ibland att såväl läkare som sjuksköterskor gör så. 
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9 Intervjuer med chefer 
Jag har, förutom de 21 anställda med utländsk härkomst, intervjuat tre personer 
på chefsnivå. Också dessa intervjuer genomfördes på sätt som jag tidigare 
beskrivit, det vill säga jag träffade informanterna på arbetsplatsen och utgick 
från ett antal i förväg uppställda intervjufrågor. Frågeformuläret som användes 
vid de tre chefsintervjuerna är dock inte lika omfattande. Det beror dels på att 
alla de frågor som ställdes om invandrarnas bakgrund inte är relevanta, dels på 
att arbetssituationen är väldigt olika för de tre cheferna. Därför valde jag att 
hålla nere antalet färdigformulerade frågor och i stället använda mig mer av 
följdfrågor beroende på vad informanterna berättar. Frågeformuläret finns i sin 
helhet i bilaga 3. Intervjuerna är halvstrukturerade och bearbetningen och 
sammanställningen gjordes på samma sätt som för de övriga 21. 

De tre cheferna är svenskfödda och fungerar både som kolleger med och 
chefer över en del av informanterna. Den ena arbetar både som sjuksköterska 
och biträdande avdelningschef på den avdelning där informant nummer 15, en 
av sjuksköterskorna från Iran, arbetar. Hon har varit på den avdelningen i totalt 
fem år och haft positionen som biträdande chef i två och ett halvt år. Jag 
kommer att referera till henne genom kodnamnet ”Anita”. 

De två andra arbetar som chefer/lokalvårdare över ett område på Sjukhuset. 
Båda började på som chefer på det aktuella området 1997, och hade innan det 
haft andra tjänster inom Landstinget. ”Kattis”, som jag kallar den ena, har 
arbetat inom Landstinget sedan 1980, först som lokalvårdare och sedan som 
områdeschef. Innan hon började som lokalvårdare arbetade hon som 
undersköterska. Den andra, ”Cilla”, var områdeschef på en annan av 
Landstingets arbetsplatser innan sitt nuvarande arbete. Deras huvudsakliga 
arbetsuppgift är just att vara chefer, men vid behov går de också in som 
lokalvårdare. 

En av frågorna jag ställde är vem som anställer ny personal till de aktuella 
avdelningarna. Svaren visar att de tre informanterna är ansvariga för 
anställningen. Anita berättar att hon delar ansvaret med den sittande 
avdelningschefen. De går tillsammans igenom de ansökningar som kommer in 
och väljer ut lämpliga kandidater till den plats som ska fyllas. De som söker 
måste ha svensk sjuksköterskelegitimation. Det är också ett plus om de läst 
någon vidareutbildning som är inriktad på just denna avdelnings specialitet men 
det är inget måste, enligt Anita. Då jag frågade om kunskapen i svenska är något 
de tittar på vid ett anställningsförfarande får jag ett nekande svar. Anita säger att 
de som har en svensk sjuksköterskelegitimation också har fått läsa svenska. Just 
språkkunskaperna är inget de funderar över då de läser ansökningar, utan de tar 
för givet att alla behärskar svenska i tillräcklig utsträckning. Hon framhåller 
dock att det är olika bemötande och olika krav på olika avdelningar. 
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Kattis och Cilla har själva ansvaret för att anställa ny personal, men 
anställningsförfarandet är ett annat. De berättar att de inte behöver läsa några 
ansökningar eftersom det ständigt kommer människor till dem och frågar om det 
finns några lediga arbeten. Detta framkom ju också i intervjuerna med 
lokalvårdarna. De har fått sina arbeten genom att släkt och vänner tipsat dem 
och de har sedan själva tagit kontakt med arbetsgivaren. För att kunna sköta sitt 
arbete som lokalvårdare behöver man inte kunna så mycket svenska. Både Kattis 
och Cilla framhåller dock att det är viktigt att de som arbetar åtminstone kan ta 
till sig det som sägs till dem. Det är en fråga om den personliga säkerheten för 
dem som arbetar. Ibland går det snabbt på ett sjukhus, enligt cheferna. Då måste 
personalen förstå vad det är som händer och kunna agera därefter. De säger att 
det märks ganska snabbt hur mycket svenska en person förstår om man till 
exempel frågar dem om varifrån de kommer, hur länge de varit i Sverige, var de 
bor, vad de gjorde innan och om de har erfarenhet av att städa. De personer som 
klarar detta ”test” kan få ett arbete, medan övriga får rådet att lära sig lite mer 
och komma tillbaka senare. Det är den urvalsprocess som råder nu, säger de 
båda. Det finns dock personer som började arbeta på detta område, nummer 6, 
innan Kattis och Cilla kom och de kan, enligt cheferna, egentligen inte 
tillräckligt mycket svenska för att få arbeta där. 

Kattis har 20 personer anställda. Av dem är fyra svenskfödda, medan sexton 
har utländsk härkomst. Cilla har 25 anställda, varav 20 är ordinarie och fem 
arbetar på helgerna. Hon är inte lika säker på hur många som är svenskfödda 
respektive utlandsfödda, men säger att det är ungefär hälften av vardera. 

Alla tre intervjuade chefer lyfter fram många positiva aspekter med att ha en 
mångspråkig och mångkulturell personal. Anita påpekar att patienterna kommer 
från hela världen, och då är en mångspråkig personal en resurs. Det har hänt att 
personalen får agera som tolkar om det kommer en patient som inte behärskar 
svenska så bra. Detta framkom ju också i intervjuerna med den sjukvårdande 
personalen. Hon påpekar att den flerspråkiga personalen används som en resurs 
för vardagssituationer, men tolkar anställs då det behövs längre samtal med 
patienter. Det skulle annars bli en för stor arbetsbelastning för dem som kan 
flera språk. Hon framhåller också att de som har en annan bakgrund har mer 
förståelse för patienter från andra kulturer och med andra religioner. Svenskfödd 
personal har ofta inte samma förståelse och en mångspråkig personal kan då 
fungera som en bro mellan det ”svenska” och det ”utländska”. Hon tycker också 
att en blandad personal kan väcka funderingar kring till exempel etiska frågor 
som svenskfödda inte annars skulle ha reflekterat över. Hon säger att man börjar 
tänka i nya banor, man blir nyfiken och kan lära sig mycket och kanske till och 
med omvärdera sitt yrke. Det är ju inte bara ett språk som förs in i arbetsgruppen 
utan också kulturer och traditioner, påpekar hon. 

Även Kattis och Cilla framhåller att man lär sig otroligt mycket med en 
mångspråkig personal. De har fått en större förståelse för andra kulturer 
samtidigt som de lärt sig mycket om sig själva och den svenska kulturen. Då 
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man bor i ett land tar man mycket för givet och reflekterar inte över 
”självklarheter”, till exempel att män och kvinnor är jämställda. Det är först när 
personer med andra kulturella normer gör det synligt, som man blir medveten 
om att den svenska jämställdheten kan vara ett problem för många. Båda två 
berättar att de har haft, eller har, manliga anställda som har svårt att acceptera en 
kvinnlig chef. De har då tagit en diskussion med personerna i fråga och förklarat 
för dem vilka lagar och regler som gäller i Sverige och att de måste rätta sig 
efter dessa så länge de bor här. 

Som jag påpekat tidigare är det många av lokalvårdarna som ligger på en 
mycket låg nivå vad gäller kunskaperna i svenska språket. Därför frågade jag 
om språket, eller snarare bristen på språket, är ett problem. Cheferna säger att 
det naturligtvis är ett problem i många lägen. Både Kattis och Cilla framhåller 
att de aldrig kan vara riktigt säkra på att alla anställda har förstått instruktioner 
och information. De säger ofta till sina anställda att de måste fråga om de inte 
förstår, men tror att det är få som faktiskt vågar göra det. För att komma runt 
problemet säger cheferna att de pratar enskilt med de anställda som de vet 
brukar ha problem med att förstå. Båda påpekar att de ständigt uppmuntrar sin 
personal att använda svenskan och att de måste våga prata och fråga om sådant 
de inte förstår, men att många ändå inte säger någonting. Under intervjuerna 
med lokalvårdarna framkom detta problem också. Många vågar inte prata 
svenska inför en större grupp eftersom de är rädda att inte kunna uttrycka sig 
korrekt och då bli utskrattade. Det händer också att anställda säger att de har 
förstått fast så inte är fallet. Ofta märks det, enligt cheferna, ganska snart att 
informationen inte gått fram och de försöker då förklara igen. Kattis och Cilla 
tror att vissa till slut säger att de förstått helt enkelt för att de inte orkar fråga 
mer eller för att de är rädda att bli betraktade som dumma. En av lokalvårdarna 
berättade också under intervjun att han ibland sa att han förstått, för att slippa 
fråga igen. 

Under intervjuerna med lokalvårdarna framkom det att cheferna ibland får 
hjälpa sina anställda med saker av mer privat natur. Därför frågade jag de båda 
cheferna inom lokalvården speciellt om detta. Både Kattis och Cilla bekräftar att 
de hjälper många av sina anställda med privata saker. De kan till exempel få 
ringa till läkare eller tandläkare för att beställa tid, ta kontakt med olika 
myndigheter eller hjälpa dem att fylla i blanketter av olika slag. Båda säger att 
de gärna sitter bredvid och hjälper till med vad som ska skrivas var, och hur det 
ska skrivas, men att de som ber om hjälp måste skriva själva. Förhoppningen är 
att de ska lära sig något om de fyller i blanketten själva. Det är, enligt cheferna, 
alltför många som inte utvecklar sina kunskaper i svenska alls. Cilla uttrycker 
sig så här: ”på jobbet pratar dom bara med dom som har samma modersmål, 
hemma pratar dom bara modersmålet, dom umgås bara inom gruppen, dom har 
parabol och tittar bara på sina kanaler – dom använder aldrig svenska”. Hon 
berättar också att en av hennes anställda har bott i Sverige i 25 år, men att den 
personen fortfarande behöver tolk vid personliga samtal och liknande. 
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Bristande kunskaper i svenska gör att det ibland är svårt för cheferna att 
kommunicera med sina anställda. De berättar båda två att de har lärt sig att 
översätta information från till exempel facket eller från högre chefer till en 
svenska som de anställda lättare kan ta till sig. Ofta räcker det med att budskapet 
omformuleras på olika sätt, men ibland räcker inte orden till. Då tar de till 
kroppsspråket, eller till och med papper och penna för att ”rita och berätta”. 
Många gånger kan personer som delar ett förstaspråk också hjälpa varandra att 
förstå genom att tala om det sinsemellan på sitt språk samtidigt som de pratar 
svenska med någon av cheferna. 

På rasterna pratas det många olika språk, men på arbetstid är lokalvårdarna 
strängt tillsagda att de bara får använda svenska. Både Kattis och Cilla berättar 
att de har fått klagomål från olika avdelningar. Det är tydligen många som 
tycker att det är obehagligt att inte förstå vad människor som är i ens närhet 
pratar om. Därför är alla de anställda strängt tillsagda att de inte får använda sina 
modersmål då de är ute på sina städrundor. Det har också lett till att personer 
som delar modersmål aldrig får gå tillsammans och städa. 

Trots språksvårigheterna har personalen mycket roligt tillsammans. Det säger 
båda cheferna och det framkom också under intervjuerna med lokalvårdarna 
själva. De har till exempel en årlig kräftskiva uppslutningen där brukar vara så 
gott som total. Alla umgås med alla vid sådana tillställningar, men det blir gärna 
så att de vanliga grupperna återbildas under festernas gång. Cheferna framhåller 
att de försöker få alla att vara aktiva och att alla ska bidra med något från sin 
egen kultur då de har gemensamma tillställningar. På arbetet blir det också 
många intressanta och roliga, ibland till och med hetsiga, diskussioner för att det 
är så många kulturer som blandas. 

Tyvärr finns det, enligt cheferna, många inom andra yrken på Sjukhuset som 
ser ner på städare. I synnerhet om städaren är invandrare. Det har hänt att de har 
omplacerat personal på grund av detta. Ibland har de också blivit tvungna att 
försvara sin personal gentemot människor som har en negativ syn på invandrare. 
Båda två framhåller att de har sagt till sina anställda att de inte ska ge sig in i 
diskussioner med övrig personal på Sjukhuset. Om det uppstår problem ska 
lokalvårdarna gå till Cilla eller Kattis och berätta om det så tar de itu med 
situationen i stället. De tycker inte att lokalvårdarna ska behöva utsätta sig för 
situationer där de inte bara är i underläge för att de är lokalvårdare och 
invandrare utan också i språkligt underläge och kanske inte kan försvara och 
förklara sig. Det kan tydligen vara ännu värre om man dessutom är man. Det 
har, enligt cheferna, uppstått friktioner just på grund av att det finns så många 
manliga lokalvårdare. Cheferna har fått klagomål på att det inte städas ordentligt 
och har i vissa fall satt in en kvinnlig lokalvårdare i stället. Då har klagomålen 
genast upphört. Vid klagomål går de alltid och inspekterar och vill ha reda på 
vad problemet är. Ibland kan de som klagat inte visa på något problem, och 
cheferna menar då att det bara handlar om fördomar mot manliga städare. Anita 
berättar att fördomar även visar sig hos patienter ibland. Det händer att patienter 
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inte vill bli vårdade av en läkare eller en sjuksköterska på grund av att de inte är 
svenskfödda. 

Jag frågade också om det har uppstått problem på grund av att personalen 
kommer från olika kulturer. Alla tre chefer säger att de har upplevt att det 
uppstår problem på grund av kulturella olikheter. Anita berättar om en 
sjuksköterska som gjorde praktik på avdelningen för att få sin svenska 
sjuksköterskelegitimation. Praktikanten drev, enligt Anita, sitt forna hemlands 
sjukvård på avdelningen. Hon agerade gentemot kolleger och patienter som hon 
var van vid från sin kultur. De svenskfödda kollegerna hade aldrig varit med om 
något liknande och det väckte starka känslor och mycket tankar hos dem. 
Praktikanten tog också för sig på ett sätt som vi svenskar inte är vana vid. Anita 
påpekar också att de har vissa förväntningar på hur en praktikant eller en elev 
ska uppföra sig och den här personen gick emot alla sådana föreställningar. Det 
blev många diskussioner inom arbetsgruppen och man diskuterade också med 
praktikanten. Hon fick alltså veta hur den övriga personalen kände och de kunde 
sedan lösa problemet internt inom gruppen. Det är mycket viktigt att alla håller 
samma linje inför patienter och anhöriga och därför måste man lösa problem så 
snabbt de uppstår, menar Anita. Hon tycker att personalen på den avdelning hon 
arbetar är öppna med varandra och att de kan tala om problem som uppstår, 
oavsett vad som ligger bakom. Problem behöver ju inte bero på att man har 
personal med annan etnisk och kulturell bakgrund. Det kan till exempel röra 
etiska frågor där personalen ibland har olika uppfattningar oavsett vilken 
bakgrund de har. Anita framhåller att hon tycker att man alltid ska försöka lösa 
problem inom gruppen först. Om det inte fungerar måste man naturligtvis gå 
vidare. 

Både Cilla och Kattis har stött på problem vad gäller könsroller. Det händer, 
enligt dem, att män har svårt att acceptera kvinnliga chefer. Även inom gruppen 
kan det förekomma nedsättande kommentarer om kvinnor i allmänhet. Cilla 
uttrycker sig så här: ”det kan vara nån ungtupp som kläcker ur sig en syn på 
kvinnor – då får man ta i och säga att sånt accepterar vi inte här”. Hon tycker att 
hon som chef hela tiden måste vara ”på hugget” och tillrättavisa folk eftersom 
det förekommer kommentarer som kan såra andra i arbetsgruppen. Det behöver 
inte bara handla om manligt och kvinnligt, utan olika etniska grupper tycker mer 
eller mindre om varandra. Båda cheferna berättar att det kan bli hätska 
diskussioner mellan människor som kommer från olika länder och att de ibland 
blir tvungna att medla. De påpekar att det ofta blir värre än vad det skulle 
behöva vara eftersom de som råkar in i diskussioner inte behärskar svenska så 
bra. De har svårt att uttrycka exakt vad de vill och det gör dem ännu mer 
frustrerade. Då är risken större att man säger onödigt dumma saker. Kattis 
berättar att det, för många år sedan, till och med varit slagsmål mellan olika 
etniska grupper. Det var när Serbokroatien kollapsade som en del av serberna 
och kroaterna helt plötsligt inte kunde arbeta tillsammans längre. 
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Då jag frågade cheferna om de själva har någon att vända sig till med frågor 
eller problem kring kulturella olikheter svarar alla tre nej. Alla tre säger dock att 
en sådan instans behövs. Cilla och Kattis, som till största delen har utlandsfödda 
bland sina anställda, tror att de kunde ha undvikit många problem och konflikter 
om de hade fått utbildning om andra kulturer. Båda framhåller att de har lärt sig 
av erfarenhet, och att de med åren kommit att tillägna sig en del kunskaper om 
olika kulturer. De vet hur människor från olika kulturer reagerar när olika 
händelser inträffar och hur de ska handskas med deras reaktioner. Båda två 
framhåller också att de chefer som sitter över dem också skulle behöva 
utbildning eftersom de vet ännu mindre. 
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10 Sammanfattning och diskussion 
Av de 21 som intervjuades har 18 en anställning som motsvarar deras 
kompetens. Alla sjuksköterskor, barnmorskor och läkare är utbildade för sina 
respektive yrken och ingen kan anses vara överkvalificerad. Då jag frågade 
informanterna i de grupperna om möjligheterna att avancera på arbetsplatsen 
svarade alla att de då måste vidareutbilda sig. Bland de intervjuade 
lokalvårdarna finns tre som har universitetsutbildning bakom sig och de är 
överkvalificerade för sina nuvarande arbeten. Inom lokalvårdaryrket finns heller 
ingen direkt väg till avancemang. Det som ligger närmast till hands är att bli 
områdeschef. Som chef är man ansvarig över lokalvården av en viss del av 
Sjukhuset och har 20–25 anställda under sig. Ingen av de sju jag intervjuade 
visade några ambitioner på att vilja ha någon annan tjänst än den de har nu. Då 
jag samlade materialet till fallstudierna pratade jag mer med både dem jag 
tidigare intervjuat och andra som arbetar inom samma område. Det visade sig att 
de är ganska nöjda trots att arbetet är tungt och en del helst skulle vilja ha ett 
annat arbete. De har ett arbete att gå till och kan försörja sig själva. En man från 
Spanien som jag pratade med har dock valt att gå ett steg längre. Han berättade 
att han hade sökt en tjänst som områdeschef. 

En av läkarna, kvinnan från Sudan, är handplockad till sin nuvarande tjänst. 
Hon har alltså inte behövt söka efter arbete i Sverige. Två av sjuksköterskorna 
har fått sina nuvarande anställningar genom att de gjorde praktik på de aktuella 
avdelningarna. De har heller inte behövt söka arbete. Tre informanter, två av 
läkarna och en sjuksköterska, har fått sina anställningar genom att söka lediga 
tjänster, antingen genom arbetsförmedlingen eller genom annonser i till exempel 
Läkartidningen. De övriga femton har fått sina anställningar genom att själva ta 
kontakt med arbetsgivaren. Många av dem har blivit tipsade av släkt och vänner 
om att det finns lediga jobb men en del har på eget initiativ ringt runt till olika 
arbetsgivare och frågat efter lediga platser. Att kontakter är mycket viktigt för 
att finna en anställning har tidigare forskning visat. Enligt Franzén (1999:160–
161) är den vanligaste vägen till en anställning för invandrare att de tar kontakt 
med arbetsgivaren själv och frågar efter arbete. Dessutom beror den kontakten 
oftast på att en eller flera landsmän redan finns anställda hos arbetsgivaren. 
Franzén framhåller att en rad undersökningar visar att nära 70 % av alla 
tillsättningar sker genom direktkontakt med arbetsgivare och tips från släkt, 
vänner och bekanta (s. 161). Detta stämmer väl överens med hur de intervjuade 
lokalvårdarna fått sina anställningar. I grupperna med läkare och 
sjuksköterskor/barnmorskor är det dock bara en som blivit tipsad genom en vän 
som redan arbetade på Sjukhuset. De övriga som fått sina anställningar genom 
direktkontakt med arbetsgivaren har själva tagit initiativet till kontakten. 

Grupperna sjuksköterskor/barnmorskor och läkare uppvisar stora likheter med 
varandra, medan lokalvårdarna skiljer sig från dem i många olika aspekter. Till 
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viss del kan detta förklaras genom de vitt åtskilda arbetsuppgifter grupperna har. 
Den sjukvårdande personalen kommunicerar mycket med patienter, anhöriga 
och kolleger. De har också mycket kontakt med personal på andra avdelningar 
inom Sjukhuset och personal på andra vårdinrättningar. Den muntliga 
kommunikationen är central för deras arbetsuppgifter. Lokalvårdarna har inte 
samma behov av att kommunicera med vare sig sina lokalvårdarkolleger eller 
övrig personal på Sjukhuset. Man kan till och med säga att de inte ens har 
chansen att kommunicera i någon större utsträckning. Dels för att de ofta arbetar 
en och en, dels för att de inte behärskar svenska så bra och därför inte pratar 
mycket med dem de möter på sina städrundor. Den sjukvårdande personalen 
måste också ha en god behärskning av svenska språket då de börjar arbeta i 
Sverige, medan en lokalvårdare klarar sig med högst grundläggande kunskaper. 
Lokalvårdarna kan klara av hela arbetsdagar utan att säga mer än ”hej” på 
svenska, medan den sjukvårdande personalen hela tiden måste kommunicera på 
svenska. 

I grupperna barnmorskor/sjuksköterskor och läkare har alla satsat hårt på att 
lära sig svenska snabbt så att de kan arbeta med det de är utbildade till. De är 
också mycket måna om att de ska använda ett korrekt språk och ber sina 
kolleger om hjälp när de är osäkra på något språkligt fenomen. Samtliga säger 
sig ha kommit över rädslan att bli betraktade som dumma och drar sig inte för 
att fråga eller be om hjälp när det behövs. Genom att de använder svenska 
språket i så hög utsträckning, såväl på arbetet som privat, utvecklas också deras 
kunskaper. Ingen av de intervjuade lokalvårdarna visar samma vilja och 
drivkraft att lära sig svenska. De båda cheferna för lokalvårdarna säger också att 
många saknar en vilja att lära sig. Fyra av lokalvårdarna säger dessutom att de 
försöker undvika att tala med människor de möter på Sjukhuset. De håller sin 
egen produktion av svenska på en minimal nivå och då utvecklas inte heller 
deras kunskaper (Lindberg 2004). 

Alla 21 informanter är med på de kaffe- och lunchraster som de respektive 
arbetslagen har. Den sociala samvaron under dessa pauser från arbetet skiljer sig 
dock åt. Hos lokalvårdarna är det så att man sätter sig med dem man delar 
förstaspråket med. Det bildas smågrupper inom arbetslaget och man umgås inte i 
någon större utsträckning över de språkliga gränserna. Ser man till grupperna 
barnmorskor/sjuksköterskor och läkare så interagerar de med alla sina kolleger 
under pauserna. Att ta paus med andra och dricka en kopp kaffe är något som 
svenskfödda personer tycker hör till arbetet (Allwood m.fl. 2005). 
Kaffedrickande kan ses som en väg att nå social integration på arbetsplatsen. 
Det är under pauserna man småpratar med varandra och det stärker de sociala 
relationerna och visar på solidaritet mellan kolleger (Holmes 2000a). Den 
sjukvårdande personalen har tagit till sig den delen av att vara svensk, och det 
påverkar naturligtvis deras integration på arbetsplatsen i en positiv riktning. 
Lokalvårdarnas pauser har inte samma inslag av social, solidaritetsskapande 
anda, eftersom de sätter sig i grupper där de kan använda sina förstaspråk. Det är 
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till och med så att pauserna i stället för många tycks fungera som en avkoppling 
från svenska språket genom att de då kan sätta sig ner och prata utan att behöva 
fundera över språket och vara rädda att de inte ska förstå. Detta bidrar inte till att 
personerna integreras på arbetsplatsen och med kollegerna, men det stärker och 
upprätthåller banden inom de respektive språkgrupperna. 

Graden av integration på arbetsplatsen och med kollegerna kan till viss del 
sägas vara styrd av vilket yrke man har och vilka ens kolleger är. 
Lokalvårdarnas arbete kräver inte kommunikation i någon större utsträckning. 
Det är upp till de enskilda individerna hur mycket de vill kommunicera på sin 
arbetstid. Informanterna nummer 6 och 7, Mustafa och Pedro, är de enda två 
som säger att de tar egna initiativ till samtal med människor de träffar under sina 
städrundor. Fyra av lokalvårdarna säger att de helst undviker att prata med 
människor och de måste följaktligen sägas ha en mycket låg integrationsnivå på 
arbetsplatsen. På rasterna umgås lokalvårdarna inom sina egna språkliga och 
etniska grupper. Man sitter och pratar med dem som har samma modersmål och 
använder sällan svenska. Man är alltså inte heller integrerad med sina kolleger i 
någon högre grad. Bland alla dem som arbetar där finns det naturligtvis de som 
umgås över de språkliga gränserna och använder svenska på rasterna, men de är 
få. Informant nummer 6, Mustafa, som är ensam om att ha Swahili som 
modersmål måste använda svenska om han vill prata med någon under pauserna. 
Ibland finns ingen som vill prata svenska och han blir då ensam, medan övriga 
pratar på sina respektive modersmål. Han säger själv att det är mycket jobbigt att 
ibland inte ha någon att prata med. Hans brist på integration med en del av 
kollegerna är alltså högst ofrivillig och han kan heller inte påverka situationen. 

Utgångsläget för den sjukvårdande personalen är ett annat. Eftersom de redan 
hade en god behärskning av svenska språket då de började på arbetsplatsen har 
det varit möjligt för dem ökar att nå en högre integrationsnivå med sina kolleger. 
De kan, utan några större svårigheter, delta i den sociala samvaro som kaffe- och 
lunchpauser erbjuder. Själva arbetsuppgifterna gör också att de arbetar mycket 
nära andra och måste kommunicera mycket. Att hela tiden ha denna närhet till 
andra kolleger gör naturligtvis att socialt småprat förekommer oftare än för dem 
som arbetar ensamma. 

Förutom småprat ses humor som ett solidaritetsskapande inslag bland 
kolleger. Humor fungerar som en markör som visar grupptillhörighet – ”in-
group vs out-group” (Holmes 2000b). Att skämta på ett andraspråk är dock 
mycket svårt. Jag har i mina fallstudier sett exempel på att informanternas skämt 
tas på allvar, vilket kan skapa en del förvirring innan missförståndet klaras upp. 
Att informanterna, trots riskerna, vågar skämta med sina kolleger tycker jag 
tyder på en hög social integration. Om de inte kände sig trygga och säkra i sin 
sociala samvaro med kollegerna tror jag inte att de skulle våga skämta. 

Den slutsats jag drar utifrån mina intervjuer och observationer vid 
inspelningarna är alltså att läkare, barnmorskor och sjuksköterskor har nått en 
högre nivå av integration på arbetsplatsen och med sina kolleger än vad 
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lokalvårdarna gjort. Den sjukvårdande personalens kommunikation innehåller 
mer socialt prat och de talar, såväl professionellt som socialt, med fler olika 
personer under sina arbetsdagar. 

Kommunikationssvårigheter uppstår ibland på grund av att informanterna inte 
har svenska som modersmål. Den sjukvårdande personalen tycker inte att de har 
några större problem, men det händer att språkkunskaperna inte riktigt räcker 
till. Det kan till exempel vara så att informanterna saknar ord för det de vill 
uttrycka eller att de använder ord eller uttryck på ett felaktigt sätt, vilket kan 
skapa missförstånd och oklarheter. För lokalvårdarna händer det oftare att 
svårigheter uppstår, eftersom de inte har en lika god språkbehärskning som 
informanterna i de två andra grupperna. Lokalvårdarna missar mycket av den 
information som kommer ut i muntlig och i skriftlig form eftersom de helt enkelt 
inte förstår. De har också mycket svårare att uttrycka sig på svenska. Det leder 
bland annat till att de inte vågar fråga och be om förklaringar, fast de behöver 
det. Antagligen händer det också att lokalvårdarna ibland tror att de förstått 
budskapet, fast de inte gjort det. Då handlar det snarare om missförstånd som 
måste klaras ut. 

Telefonsamtal framhålls som en svår kommunikationssituation av informanter 
i alla tre grupperna. Anledningen till att det är svårt är enligt informanterna att 
man inte ser den man pratar med. Har man ögonkontakt med samtalspartnern 
kan sådant som gester och ansiktsuttryck vara till hjälp för att förstå budskapet. 
Vid telefonsamtal har man inte den möjligheten. Också deltagandet i sociala 
sammanhang lyfts fram som något svårt av informanter i alla tre grupperna. Ett 
par av informanterna menar att taltempot ofta är högre i sociala samtal vilket gör 
att de får därför svårt att hänga med i vad som sägs. Andra framhåller att det i 
sociala samtal ofta tas upp för dem obekanta ämnen, vilket också gör det svårt 
att hänga med. En sjuksköterska säger dock att sociala samtal är lättare eftersom 
hon då slappnar av och inte tänker på språket. 

Hälsningsfraser och tilltal är också något som informanter i alla tre grupperna 
nämner som svårt. Detta beror naturligtvis på kulturella olikheter och inte på 
språkliga resurser. I Sverige är maktdistansen låg och ”du” används som tilltal 
oavsett personens ålder, kön och status. Detta är något som många av 
informanterna haft svårt att vänja sig vid. Sättet att hälsa på, eller ibland att inte 
alls hälsa, kommenteras också av informanterna. Många av dem som intervjuats 
påpekar att man i Sverige bara säger ”hej” till kollegerna då man möts på 
arbetsplatsen, och ibland inte ens det. De är vana från hemlandet att man pratar 
mer på arbetsplatsen och månar mer om varandra. Informanterna säger att de 
saknar den här sociala kontakten med kollegerna. 

Omformuleringar är en vanlig väg för att nå samförstånd. Alla 21 informanter 
säger att de försöker använda andra ord och säga en sak på olika sätt om de inte 
blir förstådda. Räcker det inte med en omformulering kan andra språk användas. 
Att låna ett ord från engelskan är det vanligaste. Ibland räcker dock inte den 
verbala kommunikationen till för att nå fram med sitt budskap. Då kommer 
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kroppsspråket till användning. Det kan vara allt från att använda miner och 
gester för att illustrera budskapet till att handgripligen peka på vad det är man 
menar. För lokalvårdarnas del händer det till och med att man tar till papper och 
penna för att rita fram sitt budskap och på så sätt försöka nå en förståelse. Viljan 
att nå samförstånd verkar vara god och alla informanter har åtminstone en eller 
ett par kolleger som de kan vända sig till om de behöver hjälp med svenska 
språket. Lokalvårdarna är, vilket tidigare påpekats, strängt tillsagda att bara 
använda svenska på arbetstid. Jag tror att informanterna använder olika 
strategier beroende på situation och vem eller vilka de talar med. Utifrån 
observationerna jag gjorde under fallstudierna kunde jag till exempel notera att 
lokalvårdaren från Tanzania använder engelska ord då han talar med sina chefer 
eller kolleger, men inte då han talar med personalen ute på avdelningarna. 

Som nämndes i början är de genomförda intervjuerna första steget i ett större 
arbete. Andra steget är de fallstudier som jag genomförde med fem av 
informanterna. Intervjuerna ger en bild av hur informanterna själva upplever sin 
kommunikativa arbetsvardag. De efterföljande fallstudierna syftar bland annat 
till att ge en vetenskaplig analys av informanternas kommunikativa situation. 
Bland annat kommer jag att jämföra informanternas svar och egna reflektioner 
med de resultat som framkommer i mina analyser. Informanternas svar på 
intervjufrågorna visar på många punkter ganska stor samstämmighet och jag 
tycker att deras svar överensstämmer med det jag iakttog under insamlingen av 
materialet till fallstudierna. Informanterna tycks ha en god självkännedom om 
hur de agerar i olika situationer och hur deras kommunikativa arbetsvardag ser 
ut. För att bekräfta detta, och övriga hypoteser, ska nu analysarbetet av 
materialet ta vid. Fokus kommer att ligga på informanternas interaktion med 
kolleger och andra. Informanternas kommunikativa nätverk på arbetsplatsen 
måste naturligtvis först kartläggas. Efter det följer analyserna av deras 
kommunikation där jag bland annat ska undersöka hur mycket de talar och om 
vad de talar med olika personer. Det är möjligt att det finns en skillnad i 
informanternas tal beroende på vem det är de pratar med. Jag förväntar mig till 
exempel att informanterna mer öppet visar att de är andraspråkstalare genom att 
använda fraser som ”vad heter det”, ”hur säger man” och ”jag vet inte vad de 
heter” i högre utsträckning i sociala samtal än vad de gör i professionella samtal. 
Jag tror heller inte att informanterna skämtar med vem som helst eftersom de är 
medvetna om att det ibland missuppfattas. Orsaken torde ligga i att man inte har 
samma sociala relationer med alla på en arbetsplats. På grund av olikheter i 
status, kön och ålder har man en större distans till en del personer. Naturligtvis 
kan det också handla om personligheter, att man inte får en närmare kontakt med 
alla. 

Även samtal där missförstånd och oklarheter uppstår på grund av att 
informanternas språkkunskaper brister är intressanta. Informanterna själva talar 
mycket om grammatik och uttal under intervjuerna. De är väl medvetna om att 
de gör misstag med till exempel ordföljden. Under materialinsamlingen till 

 77 



fallstudierna märkte jag dock inget av att kolleger, eller andra, på något sätt 
kommenterade eller korrigerade grammatiska misstag. Om en informant 
använde ett felaktigt ord eller uttryck uppmärksammades det dock ofta. Det 
förefaller vara innehållet som är det viktiga och inte formen. Får den eller de 
som lyssnar innehållet klart för sig spelar formen ingen roll. En följdfråga till 
detta är om alla ”ordfel” kommenteras eller om det beror på innehåll, situation 
och mottagare. Troligen är det så att fel oftare uppmärksammas och 
kommenteras i professionella samtal. Det är mycket viktigt att all information 
går fram till patienter och deras anhöriga. Oklarheter får inte finnas och även om 
man av kontexten förstår innehållet kan det vara viktigt med en förtydligande 
korrigering av ett felaktigt ordval. I mer sociala situationer är inte förståelsen av 
lika stor vikt och man kan låta felaktigheter passera om man ändå förstår vad 
som avses. 
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Bilaga 1 

Brev 

På nästa sida följer det brev som skickades ut till personalchefer och anställda på 
Sjukhuset respektive Företaget.
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Invandrares kommunikativa situation på 
svenska arbetsplatser 

- en projektbeskrivning 
 Institutionen för nordiska språk 

Föreliggande arbete är en inledande studie i ett projekt som syftar till en 
belysning av invandrares kommunikativa situation på sina arbetsplatser. 
Projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, är ett led i ett större forsk-
ningsarbete kring kommunikation vid olika svenska arbetsplatser. Målet 
för projektet är att finna faktorer, huvudsakligen språkliga, som positivt 
inverkar på hur invandrare integreras i sin arbetsmiljö. Vi förväntar oss 
att resultaten ger värdefulla insikter om hur man inom arbetslivet skall 
närma sig och dra nytta av den resurs som invandrare utgör liksom hur 
man inom undervisningsväsendet skall förbereda såväl personer med 
utländsk som med svensk bakgrund inför mötet med dagens arbetsliv. 
Under 2001 genomfördes en pilotstudie inom projektet, där ett antal 
förvärvsarbetande som invandrat till Sverige i vuxen ålder intervjuades. 

Helena Andersson 

Besöksadress: 

Villavägen 4 

Postadress: 

Box 527 

751 20 Uppsala 

Telefon: 

018 - 471 29 01 

Telefax: Den inledande studiens omfattning och syfte 
I den inledande studien kommer ett antal anställda vid ett par större före-
tag samt ett par avdelningar vid ett sjukhus att intervjuas. Intervjuerna 
syftar till att få en första bild av några anställdas vardagliga kommuni-
kation på arbetsplatsen samt att knyta kontakter inför fortsatta studier. 
Studien omfattar mellan fem och tio anställda vid varje arbetsplats. 

018 - 471 12 72 

Hemsida: 

http://www.nordiska.uu.se/fums 

E-post:  
helena.andersson@nordiska.uu.se Intervjupersonerna 

De invandrade intervjupersoner vi söker har ett annat språk än 
svenska som modersmål, kommer från ett utomnordiskt land, är 
skrivna i Sverige, har en fast anställning och har jobbat in sig på 
arbetsplatsen under ett par års tid. Vårt mål är att hitta anställda på 
lite olika positioner. 

Department of Scandinavian Langauges 

Visiting address: 

Villavägen 4 

Postal address: 
Intervjuns genomförande 

Box 527 
Helena Andersson (sjukhus) och Marie Nelson (företag) kommer att åka 
ut till arbetsplatserna under hösten 2003 för att genomföra intervjuerna. 
Tidsåtgången beräknas till en timme per intervju. Samtalen kommer att 
spelas in och därför är det önskvärt att de äger rum i en avskild miljö. 

SE-751 20 Uppsala 

Telephone: 

+46 18 471 29 01 Konfidentialitet 

Tilltänkta intervjupersoner kommer att kontaktas och tillfrågas i förväg. 
Vid detta tillfälle informeras personerna om undersökningens syfte och 
hur undersökningen är upplagd i stort. Intervjuerna och alla till 
intervjuerna knutna uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
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+46 18 471 12 72 

Website: 

http://www.nordiska.uu.se/fums 
Uppsala den 10/10 2003 

E-mail: 

 helena.andersson@nordiska.uu.se 

  

Helena Andersson Marie Nelson Britt-Louise Gunnarsson 
Doktorand Doktorand Professor
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Bilaga 2 

Frågeformulär 

Bakgrund 
1. Födelseland? 
2. Modersmål? Övriga språkkunskaper? 
3. Födelseår? 
4. Utbildning? 
5. Yrkeserfarenhet i födelselandet? 
6. Tid i Sverige? 
7. Utbildning i Sverige (språk/övrig)? Hur har det svenska språket lärts in? 
8. Yrkeserfarenhet i Sverige? 
9. Hur fick du ditt nuvarande arbete? 

Nuvarande arbete och kommunikationssituationen där 
10. Arbetsuppgifter på företaget? 
11. Hur ser den kommunikativa arbetsmiljön ut? 
12. Personkontakt? Kontakt med kunder? Arbetsledare? Chefen? När, om vad 

– i vilka syften? Hur ser kontaktnätet ut? (Inom/utanför företaget?) 
Vilket/vilka språk används? Vilken roll spelar språket i olika 
kontaktsituationer? 

13. Vilken typ av texter emottages/bearbetas/produceras? 
14. Deltagande i sammanträden? Talar, skriver, läser? 
15. Förtroendeuppdrag? Tjänsteresor? Kurser och konferenser? (Bonus?) 
16. Introduktionskurs? Speciella kurser kopplade till språket? Har företaget 

speciella program för invandrare? Vore/är det önskvärt? 
17. Påverkar språkkunskaper och kulturell bakgrund möjligheten att 

avancera? Satsar företaget på just dig? Vilka satsas det på? 
Internutbildning? Varför fick just du jobbet, tror du?  

18. Hur fungerar kommunikationen i sociala sammanhang t ex raster? 
Förekommer fester och andra gemensamma aktiviteter? Tar du del?  

Svårigheter och erfarenheter 
19. Tycker du att du klarar dig i de kommunikationssituationer som uppstår? I 

vilka situationer räcker språket inte till? 
20. Har någon speciell kommunikationsstrategi utarbetats? För vilka 

situationer? 
21. Begäran om upprepning? När? Hur många gånger? 
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22. Hur fungerar hälsningsfraser, småprat och ”skvaller”? 
23. Undviks någon kommunikationskanal? I så fall vilken och varför? 
24. Kan du vara samma person på svenska som på ditt modersmål? Påverkar 

detta din arbetssituation? 
25. Finns det någon att vända sig till med språkfrågor? Vem och när? 
26. Kulturella olikheter/svårigheter/fördelar på arbetsplatsen? Finns det någon 

att vända sig till med kulturella frågor? Vem och när? 
27. Behövs engelska eller andra språk för att sköta de förekommande 

arbetsuppgifterna? 
28. Har du glädje av ditt modersmål i ditt arbete? Kan du se några fördelar 

med att ha ett annat modersmål än svenska? 
29. Skulle du vilja läsa mer svenska? Vad skulle du i så fall vilja lära dig? 
30. Skulle du kunna tänka dig att delta i en större studie där några personers 

kommunikation på arbetsplatsen observeras under längre tid?
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Bilaga 3 

Frågeformulär vid chefsintervjuer 

1. Hur länge har du haft din nuvarande anställning? 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
3. Vem anställer ny personal? 
4. Vilka krav ställs på de sökande (språkkunskaper/utbildning i 

svenska/arbetslivserfarenhet/utbildning)? 
5. Vilka fördelar finns det med att ha en flerspråkig och mångkulturell 

personal? 
6. Finns det några nackdelar med en flerspråkig och mångkulturell personal? 
7. Uppstår det problem på grund av att personalen har olika språkliga och 

kulturella bakgrunder? 
8. Hur löser ni problem som uppstår? 
9. Finns det någon att vända sig till med frågor om språk och kultur? 
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