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Mångkulturell läkarvård i Sverige  

Utländska läkarens upplevelser av stress på sina 

arbetsplatser 
 

Eva Toma  

 

 

Stress hör till vårdpersonalens vardag och talangen att hantera 

stress är en lämplig egenskap för ett bra vårdarbete. 

Undersökningens syfte var att beskriva hur utländska läkare 

upplever stress på arbetsplasten i sammanhang med 

språkbarriärer, kommunikationssvårigheter och kulturskillnader 

samt hur dessa svårigheter påverkade deras arbetsförande och 

privatlivet. Via sju intervjuer granskades läkares tankar, 

kunskaper och upplevelser och resultatet visade att dålig 

kommunikation och okunskap från patienter och kollegor hade 

en negativ påverkan på stressnivån i arbetet. Medan otillräckliga 

språkkunskaper i svenska uppfattades som ett stort hinder av 

informanterna. Resultatet visade även att socialt stöd och hjälp 

från kollegor och ansvariga chefer saknades vilket påverkade 

informanternas privatliv i form av försämrat självförtroende och 

minskad energi under ledig tid. Ett par förslag på förbättring för 

att minska stressnivån på informanternas arbetsplatser ges i 

slutet.  

 

Keywords: foreign physicians, stress, cultural differences, 

communication problems, Swedish health care.  

 

 

Inledning  

 
Svensk arbetslivsforskning har studerat sjuksköterskor, kuratorer, lärare, läkare etc. men 

forskningen då det gäller utländska läkare som en enskild grupp är inte omfattande. Ett antal 

internationella studier har utforskat olika faktorer i arbetsmiljön som i stort kan påverka 

hälsan och arbetstillfredsställelse positivt eller negativt för utländska läkare. Denna studie 

avser att komplettera tidigare forskning genom att studera en särskild grupp det vill säga 

utländska läkare i Sverige och deras upplevelser av stress i arbetet och hur de upplever stress i 

samband med särskilda faktorer såsom kommunikationsvårigheter, språkbarriärer och 

kulturskillnader på arbetsplatsen. Denna studie undersöker även om det finns en koppling 

mellan stress på jobbet och läkarnas privatliv vad gäller upplevd energi och hälsa. Studien kan 

ha relevans för både utländska läkare och deras arbetskollegor. Den ger möjlighet till insikt 

om varför stress uppstår i gruppen utländska läkare och hur dessa stressfaktorer kan hanteras.  

 

Utländska läkare i Svensk sjukvård 
 

Läkare som kommer till Sverige kan efter några kurser i svenska språket som bland annat 

omfattar fysiologi och medicinisk terminologi, börja jobba inom den svenska sjukvården. 

Studierna fortsätter från sex månader till ett år, beroende på hur duktig läkaren är.  
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Invandringen till Sverige har varit mycket stor de senaste åren och det innebär också att 

sjukvården blir alltmer mångkulturell (Gebru & Khalaf, 2007). Sverige har blivit ett 

mångkulturellt samhälle under de senaste 50 åren, och omvandlingen har lett till stora 

förändringar då det gäller vanor och anpassning. Förändringen gäller både sjukvårdspersonal 

och patienter från olika kulturell bakgrund. För att ge god vård till patienter med en annan 

kulturell bakgrund krävs både språklig och kulturell kompetens. Enligt uppgifter från 

migrationsverket har 90,021 personer totalt beviljats uppehålls- och arbetstillstånd under 

2008. Under 2006 och 2007 låg antalet på drygt 86 000 (http://www.migrationsverket.se).  

   Utländsk personal inom sjukvården utgörs inte bara av läkare och sjuksköterskor, utan även 

av personliga assistenter, undersköterskor, städare etc. Det gäller alltså inte bara högutbildade 

individer. Enligt uppgifter från socialstyrelsen finns det 40. 000 legitimerade läkare i Sverige 

idag. 801 läkare med utländsk bakgrund utbildades i Sverige år 2008, medan 1222 hade fått 

sin utbildning utomlands (www.socialstyrelsen.se/Statistik).    

   Enligt Läkartidningen (2008) har behovet av utländska läkare ökat kraftigt, vilket beror på 

läkarbrist inom den svenska sjukvården. Dessutom har det blivit lättare att ta emot läkare från 

andra kulturer jämfört med tidigare år vilket kan förklaras av det faktum att medicinska 

arbetstillstånd som erhållits inom EU accepteras automatiskt så att läkare kan börja arbeta 

efter en kort språkkurs, det vill säga efter några månader efter sin ankomst till Sverige. Då det 

är fråga om läkare utanför EU-länderna gäller ett kompetensprov som kallas TULE provet 

(Tentamensgruppen för Utländska Läkares Examination), som är ett medicinskt kunskapsprov 

för läkare med utbildning i länder som ej omfattas av EU-direktiv eller den nordiska 

överenskommelsen (http://www.ki.se). Provet utförs av icke-specialiserade läkare, och är en 

utvärdering av de kunskaper läkaren har från hemlandet och om det stämmer med EU-

ländernas krav. Dessutom måste läkaren passera ett svenskt språktest innan kunskapsprovet 

får genomföras. Denna process har visat sig vara ganska omständlig för många läkare, enligt 

Lindström (2008) som vidare menar att det inte är överraskande att ett stort antal icke EU-

läkare har varit tvungna att börja arbeta i yrken utanför sin utbildning. Vidare hävdar 

Lindström (2008) att just denna långa process sätter extra press på den nyinvandrade läkare 

som ofta inte kan så mycket av hur den svenska sjukvården fungerar. Vissa skillnader som 

uppstår är ganska markanta, då en stor del av läkaryrket i Sverige består av rutiner, 

kommunikation med kolleger, patienter och övrig personal, journalföring med mera (Shuval, 

2000). I Svensk sjukvård finns inte samma statusskillnader mellan olika personalkategorier 

som det gör i många andra länder utan läkare betraktas i större utsträckning som vanlig 

personal. Till skillnad från många andra länder är det i Sverige till och med möjligt att anmäla 

läkarna om de begår ett fel (Andersson, 1995). Dessa skillnader skapar förvirring för en del 

utländska läkare.   

   Språksvårigheter och kulturskillnader kan bidra till stress i arbetsmiljön, vilket kan göra att 

den utländske läkaren inte känner sig trygg på jobbet. En artikel i Läkartidningen 

(http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=2849) som också hänvisar till olika 

studier visar att svenska läkare allmänt mår ganska bra fysiskt men inte psykiskt. Det kan 

handla om allt ifrån stress, dåliga och hektiska arbetsförhållande och svåra arbetsuppgifter.  

 

Stress 
 

Stress är dock ett mångskiftande och kontroversiellt ämne med många utgångspunkter. Det 

finns teorier som lägger tonvikten på den rent fysiska delen av stress, medan andra lägger 

tonvikten på den psykiska delen. Det som dock de flesta stressforskare är överens om, är att 

det är ett stort och svårdefinierat område.  

   Stress kan betraktas som, (a) stressorer, det vill säga stressituationer eller stresstimuli, eller 

händelsen som leder till (b) stressresponser, vilket också kan betyda stressreaktioner eller 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.socialstyrelsen.se/Statistik
http://www.ki.se/
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=2849
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stressbeteenden (Almén, 2007). Reaktionerna har en positiv eller negativ effekt beroende på 

vilken typ av stress och vilken typ av individ som utsätts för den. Människan upplever de 

positiva effekterna av stress då det handlar om att lösa problem i de dagliga rutinerna på ett 

konstruktivt sätt som i sin tur bidrar till förmåga att möta utmaningarna. Medan de negativa 

effekterna upplevs av personen när man känner att stressen kontrollerar ens liv, då fortsatt 

press leder till att personer känner utmattning och utbrändhet, vilket innebär allvarliga 

hälsoproblem (Almén, 2007).  

   Utgångspunkten för en hel del modeller i arbetslivsforskning är att ansträngning och stress 

på jobbet resulteras av en störning av balansen mellan de krav anställda utsätts för och de 

resurser de har till sitt förfogande. Enligt den välkända krav-kontroll-modellen (Karasek, 

1979), orsakas ansträngningar på arbetet av en kombination av höga krav på jobbet och låg 

kontroll över arbetet. En grundläggande utgångspunkt är den arbetande individens möjlighet 

till kontroll över sina arbetsuppgifter och uppträdande under arbetsdagen (Karasek, 1979), 

alltså anställda som själva kan bestämma hur de skall utföra sina jobb behöver inte uppleva en 

stress vid höga krav.  

Det finns förvisso empiriskt bevis för att framför allt kombinationen av högt jobb krav och låg 

kontroll över arbetet är en viktig riskfaktor för psykiska påfrestningar och sjukdom (Karasek, 

1979). 

   En alternativ modell, som är obalans mellan ansträngning och belöning (ERI) (Siegrist, 

1996) denne modell betonar belöningen, snarare än kontrollstrukturen i arbetet.  

Den ERI- modellen förutsätter att jobbet belastningar är resultatet av en obalans mellan 

ansträngning (jobbets yttre krav och inre motivation att möta dessa krav) och belöning (i form 

av lön, uppskattning belöning och trygghet/karriärmöjligheter det vill säga karriärmöjligheter, 

anställningstrygghet och status konsistens). Utgångspunkten är att en brist på ömsesidighet 

mellan ansträngning och belöning (exempelvis stor insats/låg lön villkor) leder till 

upphetsning och stress (Siegrist, 1996), vilket i sin tur kan leda till ohälsosamma miljöer och 

andra stressiga reaktioner i arbetet. således har en krävande, men instabil jobb, åstadkomma 

på en hög nivå utan att erbjudas någon befordran, är exempel på en stressande obalans. 

Kombinationen av hög ansträngning och låg belöning i arbetet visade sig verkligen vara en 

riskfaktor för hälsa, milda psykiska sjukdomar och utbrändhet (Siegrist, 1996), 

Enligt en studie av (Bejerot och Astvik, 2009), framgår att arbetsmiljö för läkare förvärrats 

under senare år. De konstaterar att läkarna i den svenska sjukvården har hamnat i ett korstryck 

mellan arbetsmiljön som präglas av arbetsbelastning, bristande ledning, och motstridiga krav 

och en slimmad organisation med besparingskrav. Enligt studien så har läkare i allmänhet 

mått sämre både psykiskt och fysisk under de senaste åren.  

   Dålig arbetsmiljö och de dåliga arbetsförhållanden drabbar svenska läkare såväl som den 

nyinvandrade läkare som är ganska dåligt på att hantera den nya typen av arbetsmiljö. I en 

studie av (Lindström, 2008) framgår att ett växande antal utländska läkare i Sverige 

rapporterar att de inte mår bra. De känner sig isolerade och inte integrerade på sina 

arbetsplatser. Detta gör att läkaren börjar må dåligt psykiskt och lätt kan drabbas av stress och 

påfrestning, vilket ökar risken för att de gör fel på jobbet. Människor har en tendens att alltid 

relatera stress till något negativt och det kan vara förståeligt med tanke på hur tempot ökar 

och man börjar prestera sämre än vanligt. Det bekräftades av Sliwinski, Smyth, Hofer och 

Stawski (2006) då de påvisade ett samband mellan daglig stress och kognitiv prestation. De 

konstaterar att vuxna och till och med barn presterar sämre under stressiga dagar än normala 

dagar. Sliwinski et, al (2006) fann att människornas dagliga prestationer beror helt på 

stressnivån vilket i det fallet drabbar vuxna individer mer än barn.   

   Shapiro, Biegel och Brown (2007) redogör för tidigare forskning kring psykisk påfrestning 

och stressen som bland andra sjukvårdpersonal utsätts för i arbetet och i vardagen. De 

negativa effekter som påvisades gjorde att personalen utsattes för en viss stress som yttrade 
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sig i trötthet, ångest, dålig prestation, minskad lust för arbete och försämrat självförtroende. 

En annan negativ effekt av stressen i dessa yrken var att brister kan uppstå i det utförda 

arbetet, uppmärksamhet och koncentration påverkades negativt, samt förmågan att bilda goda 

relationer till patienterna.  

   I en studie av Dean, Diane, Sylvia, och Gregory (2009) undersöktes arbetsrelaterade 

stressfaktorer och dessas effekter hos 44 sjuksköterskor på ett vårdhem i Sverige. Författarna 

kom fram till att samspelet mellan personalen var den vanligaste orsaken till stress och 

psykisk utmaning. Effekten av dessa påfrestningar visade sig negativt på hur personalen 

vårdade patienterna. Studien visade även att dålig kommunikation och dåligt teamwork kunde 

skapa stressade arbetsmiljöer. Därtill ansåg man det vara viktigt att ge fortlöpande 

utbildningsprogram som ger metoder för att hantera stress och möta de problem som uppstår i 

den vård som ges. Det fanns en tydlig koppling mellan arbetstillfredsställelse och hälsa på 

jobbet.    

 

Mångkulturell/ tvärkulturell problematik  
 

En studie av Rothschild (1998)  i USA, visade att befolkningen där uppvisar mycket större 

skillnader i ras, kultur, språk, religion och etnicitet idag än förr i tiden. Mångfald är inte ett 

motto eller en politisk agenda, det är en demografisk verklighet nuförtiden. Att ge vård till 

patienter vars kultur är annorlunda än den egna, att arbeta med läkare som har en annan kultur 

än den egna är ett faktum på dagens sjukhus och vårdcentraler. Sjukvårdpersonal måste inse 

att kulturen har stor betydelse inom sjukvården. Det gäller också i Sverige. Sverige är idag ett 

mångkulturellt och mångspråkigt land med invandrare från hela världen (Andersson, 2007).  

   Att kunna anpassa sig till ett annat lands kultur och traditioner är en lång process som kräver 

både tid, övning och kontakter med andra från den andra kulturen. Det handlar om 

förändringar i attityder, relationer och beteende (Brody, 1969). Dessa omständigheter 

påverkar den invandrande personen och hans eller hennes familj. Det kan påverka individens 

sätt att etablera och bibehålla ett stabil, ömsesidigt förhållande till sin nya omgivning. Dessa 

skillnader uppstår och kännas mest då man börjar arbeta då man måste tillämpa nya attityder 

och ändra uppfattningar på ett sätt som passar in i det nya sammanhanget. Då det gäller 

utländska läkare har Rothschild (1998) visat att interaktionen mellan läkare och patient 

varierar beroende på vilken kultur man kommer ifrån. Exempelvis kan både läkare och 

patienter från vissa kulturer vilja undvika ögonkontakt. Ögon uppfattas som "fönstret till 

själen" och direkt ögonkontakt kan skada både läkarens och patientens själ. Och om vi ser på 

kulturskillnaden från patienternas synvinkel så kan vi finna att i många asiatiska kulturer 

anses ögonkontakt respektlöst, särskilt med tanke på den höga position som läkarna eller 

sjuksköterskorna har i deras kultur. För en del människor från Mellanöstern är det tabu att ta 

ögonkontakt med en person av motsatt kön. Utan kunskap om dessa kulturella skillnader är 

det lätt att tolka denna frånvaro av ögonkontakt som ett uttryck för respektlöshet eller 

ointresse. Detta enligt Lindströms (2008) studie, som består av två huvuddelar: utländska 

läkares förhållande till svenska patienter och därtill även deras förhållande till svenska 

kolleger och övrig sjukvårdspersonal. Studien är gjord i Västra Götaland och omfattar bland 

annat läkare från 23 länder. Studien bygger på en kombination av fyra olika metoder att samla 

data – enkäter, djupintervjuer, arbetsplatsobservationer samt videoinspelningar. I Lindströms 

studie konstateras att många utländska läkare behandlas annorlunda än svenska kolleger, de 

möts med skepsis och negativa attityder, i alla fall när de först börjar jobba på en ny 

arbetsplats. Lindström konstaterar att utländska läkare upplever att de måste prestera mycket 

mer än sina svenska kollegor för att bli bekräftade på samma sätt som de.  
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Språk- och kommunikationssvårigheter  
 

”Språk är redskap i det samhälle som främlingen lever i, och som avspeglar detta samhälles 

kultur” (Spännar, 2001, s. 57). Författaren menar att om man kan ett språk så kan man mycket 

mer om samhällets kultur och det underlättar vardagen för framför allt utlänningar och 

invandrare som lätt uppfattas som främlingar och annorlunda. Författaren sammankopplar 

utvecklingen av språket med utvecklingen av kulturen och tvärtom.  

   Att behärska språket är det första steget för invandrares integration i arbetsmiljön (Shuval, 

2000). Liksom för andra yrken, är språket och den muntliga kommunikation ett centralt och 

viktigt verktyg för läkarna. Man talar naturligtvis mycket med patienter, deras anhöriga och 

med kollegor på arbetsplatsen. Kommunikation sker också med personalen på andra 

avdelningar i samband med att patienter behöver röntgas eller prov tas, etc.  

  Det är viktigt att läkarna förstår vad patienter säger och vad sjukvårdpersonal informerar om, 

men det händer ibland att de inte förstår ett speciellt ord eller utryck. Det kan även hända att 

det blir svårare att förstå vad som sägs då man pratar med någon i telefon eftersom man inte 

ser den man pratar med (Britten, et al., 2000). Det stämmer överens med Lindströms (2008) 

undersökning där hon fann generella språkliga svårigheter på grund av kulturskillnader och 

olika vardagliga rutiner. Språksvårigheterna rör till exempel läkarens uttal eller ordval som 

skapar missförstånd, och som också kan skapa problem för till exempel äldre patienter. Vidare 

skriver Lindström (2008) att utländska läkare kan ha svårt att hitta rätt ord i stressiga 

situationer. De använder då ibland latinska termer, vilket inte fungerar för patienter som då 

ofta inte förstår det som sägs. Kommunikationssvårigheter kan också uppstå vad beträffar hur 

utländska läkare hanterar olika situationer jämfört med sina svenska kollegor. Den svenska 

sjukvården skiljer sig ofta från hur sjukvården fungerar i den utländska läkarens hemland. 

Kommunikationen utgör också ett problem mellan utländska läkare och deras arbetskollegor. 

Enligt Lindström (2008) var 11 procent av de utländska läkarna missnöjda med den muntliga 

kommunikationen mellan dem själva och kollegor såväl som med övrig personal.    

 

Det sociala stödet och sociala relationer 
 

Det sociala stödet skulle kunna definieras som hjälp och stöd av andra i omgivningen eller de 

möjligheter som erbjuds av andra i omgivningen– före, under och efter en stressfull händelse 

som påverkar både den fysiska och den psykiska hälsan hos oss människor (Lerjestad, 2005). 

I en studie om coping bland sjuksköterskor fann Jones och Martyn, (2008) att i högstressade 

situationer minskas stödet och samarbetet mellan personalen, vilket forskarna sätter i samband 

med personalens försämrade psykiska och fysiska hälsa. Olika undersökningar har funnit att 

socialt stöd har en positiv koppling till psykiskt välbefinnande (Rabin et Al, 2005; 

Freudenberger, 1974). Effekterna av sociala relationer och sociala samspel är stora. De visar 

hur vi mår, och de speglar vår känsla av lycka. Även Kawachi och Berkmans (2001) fann att 

sociala band spelar en positiv roll i upprätthållandet av psykiskt välbefinnande, men relationer 

som sådana leder inte i sig till bättre hälsa. Enligt Kawachi och Berkmans (2001) 

översiktsstudie är sambandet mer komplext då de stressfulla komponenterna i sociala 

interaktioner kan påverka det psykologiska välbefinnandet mer än vad de positiva 

komponenterna gör (Kawachi och Berkmans, 2001). 
 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna undersökning var att studera en grupp utländska läkares upplevelser av sin 

arbetssituation med avseende på specifika stressfaktorer som har med kultur, kommunikation 
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och förväntningar att göra. Tre frågeställningar formulerades för att svara på studiens syfte. 

Dessa frågeställningar var: 

 

1. Hur upplever utländska läkare arbetsrelaterad stress i samband med 

kommunikationssvårigheter och kulturskillnader? 

2.  Vilka konsekvenser har den arbetsrelaterade stressen på arbetets utförande och på 

privatlivet?  
3. Vilka strategier används av de intervjuade läkarna för att hantera eller minska 

stressnivå på arbetet? 

 

Metod 

Deltagare 
 

Informanterna valdes ut genom ett icke slumpmässigt och målinriktat urval, och utifrån 

bestämda kriterier. De utvalda läkarna skulle ha en examen från sina hemländer, bott i Sverige 

mellan fem till tio år, och har jobbat mellan tre till nio år inom den svenska sjukvården. Innan 

intervjun ägde rum kontaktades en bekant som känner till de flesta av dem som deltog i 

undersökningen. Denne kontaktade några av läkarna och frågade om de var villiga att ställa 

upp på en intervju, medan de övriga kontaktades av författaren själv. Efter att läkarna gett sitt 

samtycke kontaktades de först via telefon för en närmare presentation av studien och studiens 

syfte. Därefter postades ett missivibrev med komplett information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt tillsammans med en svarstalong som skulle skickas tillbaka till författaren. 

Tio läkare kontaktades varav totalt sju deltog i undersökningen. Åldrarna varierade mellan 31 

och 55 år. Alla var män och kommer från länder som Iran, Irak, Grekland, Indien och Syrien. 

Informanterna arbetade på olika vårdcentraler och sjukhus i olika län och kommuner i 

Sverige.    

 

Material  
 

I denna kvalitativa undersökning användes halvstrukturerade intervjuer, vilket håller intervjun 

inom lämliga ramar men ger även ett fritt utrymme för informanterna att förmedla 

erfarenheter och upplevelser. Intervjuguiden delades in i olika områden. Det inledande 

avsnittet handlade om informanternas bakgrund som ålder, kön, civilstånd etc. Sedan 

handlade intervjun om upplevelsen av stress på arbetsplatsen och på vilket sätt de hanterade 

den. Frågorna som följde handlade om kulturskillnader och kommunikation. Intervjuguiden 

innehöll även frågor om socialt stöd och hjälp. Några individuella följdfrågor tillkom under 

intervjuns gång. Intervjuerna spelades in med en diktafon för att därefter transkriberas till text. 

Fyra av intervjuerna spelades in i en bullrig miljö, vilket ledde till att en viss information gick 

förlorad då var det svårt att höra allt noggrant vid transkriberingen av intervjuerna. Men 

kvaliteten på intervjuutskrifterna blev trots det tillräcklig god så att meningsfulla analyser 

kunde genomföras.  De övriga intervjuerna utfördes i ett avskilt rum, som till exempel i ett 

grupprum i ett bibliotek där endast intervjuaren och informanten befann sig.   

 

Procedur 

 
Intervjuerna genomfördes på olika platser som bestämdes i förväg enligt informanternas 

önskemål. De valde själva att intervjuerna skulle äga rum en arbetsfri helg, anledningen var 

tidsbrist. Alla informanter tillät att intervjun inspelades på band. Information om studiens 

syfte och de forskningsetiska principerna repeterades även muntligt i början av intervjun. 
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Intervjuerna varade mellan 35 minuter och cirka en timme. Alla sju intervjuer gjordes på 

svenska men vissa frågor ställdes på arabiska då vissa informanter inte förstod frågan riktigt 

eller då informanterna ville svara på sitt eget språk för att kunna ge mer detaljerade svar. 

Därför översattes vissa kommentarer från arabiska till svenska vid transkriberingen av dessa 

intervjuer. Några ord och meningar som ordspråk eller slangord på arabiska kunde författaren 

inte hitta en exakt översättning som är passande på svenska, varför dessa kommentarer inte är 

exakt transkriberade men av samma innebörd.  
 

Databearbetning  
 

Varje intervju transkriberades så ordagrant som möjligt och lästes igenom flera gånger för att 

få en uppfattning av vad varje intervju i stort handlade om. Några språkliga justeringar 

gjordes i texten. Justeringarna var avsedda för att göra texten mer läsbar och begriplig. 

Frågorna och övergripande teman frambringades i enlighet med teori inom områdena stress, 

kulturella skillnader och kommunikation, då en djupare förståelse skapades. För att besvara 

frågeställningarna användes ett induktivt tillvägagångssätt. I texten betonades de viktiga 

formuleringarna för de uppkomna kategorierna genom metoden meningskoncentrering 

(Kvale, 1997), som innebär att de kommentarer som informanterna gjorde utformades mer 

koncist i form av kategorier inom ramen för respektive tema.   

 

Resultat 
 

I texten nedan redovisas vilken arbetsrelaterad stress som upplevdes av informanterna i 

samband med kommunikationssvårigheter och kulturskillnader. Informanterna talade om både 

specifika och generella stressfaktorer. Samt vilka konsekvenser den ökade stressnivån medför 

på arbetsliv och privatliv.  

 

Specifika stressfaktorer i samband med kommunikationssvårigheter 
 

Språkbarriären. I intervjuerna framgår att språk- och kommunikationssvårigheter ofta 

upplevdes som ett problem. De svårigheter som märktes mest rörde hur mycket informanterna 

behärskade språket samt deras uttal. Samliga informanter upplevde att kommunikationen 

fungerade dåligt mellan dem och övrig personal. ”När jag började praktisera … det var väldigt 

svårt, jag var ny och hade inte så mycket erfarenhet … Kommunikationen var dålig mellan 

mig och övrig personal som fanns på plats. Jag fick inte så mycket hjälp av dem” (INF1).  
   Dålig kommunikation ledde till att informanterna hamnade i svåra situationer utan att kunna 

vända sig till sina arbetskollegor, eftersom de kände att ingen av medarbetarna var villig att 

hjälpa. Ytterligare en orsak till stress visade sig vara att en del kollegor försökte använda sig 

utav ett akademiskt språk man inte kunde behärska som utländsk. ”På alla arbetsplatser finns 

det folk som vill framhäva sig via t.ex. att använda akademiskt språk som även många 

akademiker inte fattar. Jag väljer enkel svenska som jag bäst behärskar” (INF3). 

   Svårigheterna att använda ett akademiskt språk ledde till att informanterna kände sig mindre 

kunniga jämfört med sina kollegor, när de använde enklare meningar och ord i de dagliga 

samtalen i arbetet.  I och med att svensk personalen kunde språket bättre än informanterna 

ledde detta i sin tur till att även svenska patienter blandade samman de utländska läkarnas 

medicinska kompetens med deras språkliga kunnande. ”Hon började ifrågasatta allt jag sa och 

allt jag gjorde under tiden jag undersökte henne, och efter ca tio minuter av vårt möte krävde 

hon en annan läkare som kan bättre än det jag kan. Jag vill ha en svensk läkare, sa hon 

bokstavligen” (INF7).  
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   I intervjuerna framkom att läkarna hade svårt att hitta rätt ord i stressiga situationer. 

”Språket hindrar mig ibland … Ibland glömmer jag ord som skulle passa in just här och nu, 

och det är inte roligt” (INF4). Att hamna i sådana situationer upplevdes som förnedrande av 

informanterna för de ansåg att detta var förknippat med deras kommunikativa problem och 

bakgrund som utlänningar.  

 

Obalans mellan krav och kontroll. Läkaryrket är ett av de yrken som kräver mycket 

koncentration och patienten har höga krav på sin läkare. Därför relaterade informanterna 

stressymptom till upplevelsen av bristande kontroll. För några av de intervjuade läkarna 

gällde beskrivningen av stress situationer när de hade för mycket att göra och där de upplevde 

att de inte hade kontroll över situationen. ”Igår hade jag elva patienter på eftermiddagen, men 

egentligen brukar man ta emot åtta patienter i snitt” (INF2).  

En av de intervjuade läkarna uppfattar det som att personalen i receptionen bokar in fler 

patienter i de utländska läkarnas listor än vad de gör i de svenska läkarnas listor. Denna 

förlust av kontroll, (med kontroll menas de situationer där anställda har stort självstyre över 

hur sina egna arbetsuppgifter ska fördelas och skötas) var starkt förknippad med 

informanternas kommunikativa problem där de intervjuade läkarna upplevde att övrig 

personal brukade missförstå vad de sa och menade. Informanterna berättade att de under flera 

tillfällen inte kunde säga ifrån till att ta emot extra patienter. Med bristande kontroll menade 

informanterna att de borde ha ett större självstyre över hur de egna arbetsuppgifterna skulle 

fördelas och skötas, vilket saknades i informanternas fall. ”Det händer ibland att innan jag går 

hem kommer sjuksköterskan med några oklara ärenden som någon annan kollega har glömt 

att fixa, då måste jag stanna längre tid för att göra klart arbetet” (INF5).  

Förlust av kontroll var också förknippad med att informanterna hade uppbokade möten 

samtidigt som de blev kallade till akuta ärenden på olika avdelningar. Även kraven från olika 

avdelningar, patienter och andra myndigheter såsom försäkringskassa nämndes som mycket 

stressande för informanterna.  

 

Chefens betydelse. Några av de intervjuade läkarna ansåg att deras chefer hade en undvikande 

karaktär, då de menade att chefen sällan tog tag i arbetsrelaterade stressfaktorer och såg till att 

lösa dessa. ”Om jag nu tar min arbetsplats som exempel så måste jag säga att det fattas 

övervakning från chefer som ofta inte är på arbetsplatsen. De har mycket att göra antar jag, 

men vi medarbetare är också deras ansvar och de bör sköta sina andra arbetsuppgifter” 

(INF7).  

   Somliga informanter menar att chefer betyder mycket för i vilken grad medarbetarna 

upplever arbetstillfredsställelse och stress. ”En bra ledning, det vill säga en bra chef är en som 

lyssnar och ger sina anställda de informationer som krävs vid olika tillfälle” (INF3). Medan 

(INF5) uttryckte sig genom att säga: ”Jag tycker att arbetsgivarna har ett rättsligt ansvar för 

sina anställdas hälsa och säkerhet”. Somliga menade att chefer också måste kunna se 

potentialerna hos människor även om dessa har utländsk bakgrund. 

 

Konsekvenser av kommunikationssvårigheterna.  
 

Personligt möte ger bättre kontakt. Språk- och kommunikationssvårigheter uppkom ofta på 

informanternas arbetsplatser, men allra tydligast vid telefonsamtal, samt vid oväntade 

informationsöverföringar med övrig personal. På grund av kommunikationssvårigheter vid 

telefonsamtal föredrog flera av de intervjuade läkarna att möta sina patienter för att undvika 

fel och missförstånd. Detta förväntades underlätta överföringen av information och minska 

missuppfattningarna bland patienter och anhöriga.  ”Det blir svårt att förstå när man pratar i 
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telefonen. Det blir ju alltid enklare och bättre att prata face to face, tycker jag. Då kan man 

framföra det man vill säga på ett bättre sätt” (INF7). 

 

Komplikationer i vårdrelationer. De kommunikativa svårigheterna kunde också påverka på så 

sätt att vårdrelation till patienten blev dålig. Kommunikationssvårigheterna kunde göra det 

svårt för läkaren att ge individanpassad vård. Att hamna i sådana situationen upplevdes som 

stressigt. ”Vi utländska läkare oroar oss inte bara om våra patienter och hur vi ska behandla 

och vårda de. Det gäller att kunna allt om dem. Hur de bete sig hur de pratar vad de tycker 

och inte tycker om, vilka konversationer är acceptabla och vilka är inte! Alltså det är mycket 

sociala och oskrivna regler som gäller. Och det är stressigt tycker jag” (INF5).  

   Informanterna framhävde vikten av att ha en god vårdrelation. Somliga ansåg att vissa 

patienter visar misstänksamhet eller negativa attityder mot dem på grund av deras bakgrund. 

”När patienter misstänker något, brukar de prata med receptionen, och ibland kräver de 

ytterligare ett samtal med en annan läkare” (INF5).  

Svårigheterna med att inte kunna samtala och förmedla budskap blev speciellt tydliga i 

kritiska situationer, då det blir svårare att komma på ett direkt och passande ord så att 

patienten inte blir upprörd och kommer till skada. ”Vid känsliga besked, jag menar när man 

ska säga till sin patient att han/hon har till exempel cancer, då måste man ta det försiktigt och 

tala på ett bra sätt så att patienten inte upprör. Jag måste välja mina ord mer noggrant” (INF2).  

    

Komplikationer i jobbrelationer. En annan stressfaktor som uppkom på grund av 

kommunikationssvårigheter var dåliga relationer med kollegor. Somliga informanter menade 

att kommunikationssvårigheterna hindrade dem från att lära känna sina medarbetare, hinder 

uppkom på grund av att de intervjuade läkarna upplevde svårigheter att få kontakt med de 

andra i omgivningen. Dålig kontakt ledde till att de intervjuade läkarna upplevde att det 

varken hade en bra gemenskap med kollegor på arbetsplatsen eller när det gällde andra 

aktiviteter som personalen brukade göra tillsammans efter jobbet. ”När personalen skulle ut 

för att äta middag tillsammans eller till exempel när de skulle gå på teater, så brukar jag inte 

veta något förrän dagen innan. De tror kanske att jag inte gillar gå ut med dem”. (INF2).  

Att inte kunna skapa bra jobbrelationer med kollegor upplevdes vara otryggt och stressande 

av informanterna. Några av de intervjuade läkarna upplevde osäkerhet i hur de skulle bete sig 

mot sina medarbetare. Någon kände sig osäker på hur man skulle få fungerande relationer på 

jobbet. ”Jag förstår mig fortfarande inte på svenskar, särskilt inte mina arbetskamrater… jag 

vet inte om deras beteende tillhör jobbet” (INF5). Medan INF1 tyckte annorlunda ”Jag kan 

inte skylla på mina arbetskamrater och tycka att det är ju deras fel. Det handlar om samspelet 

mellan oss anställda. Själv var jag mer tillbakadragen och de var mer för sig själva, kanske 

mer avvikande”.  

Att ha ett negativ beteende skapade problem för informanterna, för de fick sällan ett gynnsamt 

tillfälle att lära känna hur sjukvårdsystemet fungerade på just deras arbetsplatser.   

 

Brist på socialt stöd. Några informanter upplevde att de saknade socialt stöd från kollegor och 

chefer. De menade att detta problem uppstod på grund av den dåliga kommunikationen på 

arbetsplatsen. I och med att somliga informanter inte hade jobbat tillräckligt länge inom den 

svenska sjukvården, var de dåliga på att samtala med andra kollegor om sina problem och 

bekymmer. ”Jag är ofta stressad på jobbet, det kan bero kanske på att jag inte har jobbat 

länge” (INF1).  

   En del menade att de ofta inte vände sig till sina arbetskollegor eller chefer, eftersom de 

ansåg att det var pinsamt att samtala med arbetskollegor om sina problem. Medan andra 

tyckte att alla hade sina bekymmer och ingen hade lust att höra andras problem. ”Jag känner 

inte att någon orkar lyssna på mina egna problem alla är upptagna med sina egna problem” 
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(INF2). De intervjuade läkarna ansåg att de hade ett stort behov av ett utvecklat kontaktnät 

med andra läkare och/ eller utanför arbetsplatsen och att hitta samtalspartners kring frågor 

som man inte vill ta upp med chefer eller kollegor.  

 

Specifika stressfaktorer i samband med kulturskillnader 
 

Motstridiga värderingar. De intervjuade läkarna kunde uppleva att deras värderingar ibland 

kunde krocka med svenska kollegors värderingar. Samtliga informanter upplevde att 

skillnader i värderingar gav upphov till stress på jobbet. Ett exempel som de intervjuade 

läkarna gav var att patienter i Sverige kan göra anmälningar mot läkare. En del ansåg att 

anmälningar var ett bra sätt för att kunna vara alert och uppmärksam på jobbet medan andra 

ansåg att anmälningar gav upphov till arbetsbelastning och stress. ”Det är bra av ena sidan för 

att undvika ytterligare fel i framtiden, men av andra sidan missbruka vissa patienter denna 

regel genom att hota läkare när de anmäler eller varnar för att anmäla. Och det är mycket 

dåligt tycker jag” (INF1). 

   Att vara född och uppväxt i en annan kultur innebär alltid svårigheter att anpassa sig, 

menade informanterna. Studiens informanter kom till Sverige i vuxen ålder, den yngsta vid 23 

år, och de äldsta lite över 30 år. I intervjuerna framkommer upplevelsen av att komma från en 

situation av att leva ett självständigt liv i sina hemländer, med olika värderingar, kunskaper 

och erfarenheter i bagaget. I intervjumaterialet framkom det att läkare med annan kulturell 

bakgrund upplevde att de hade ett annorlunda uttryckssätt för känslor och tankar, även 

värderingar och andra regler för hur en läkare ska bete sig. Flera av de intervjuade läkarna 

upplevde att de hade en annan syn på arbetssätt i jämförelse med svenska kollegor. Olika 

kulturella tankesätt utgjorde ett hinder som ledde till det blev bara svårare för informanterna 

att knyta an till den andre.”Att jobba utan att kunna språket till hundra procent begränsar mina 

möjligheter ibland. Språk, kulturella skillnader, annorlunda intressen och motstridiga 

värderingar kan vara extra stressfaktorer för oss läkare från andra bakgrunder än svenskar” 

(INF1). 

 

En annan syn på läkaryrket. Läkare uppfattas på ett annorlunda sätt i Sverige än i många 

andra länder, hävdade informanterna. ”I mitt hemland tillhör läkare ’fint folk’ och där finns 

det stora skillnader mellan en läkare och till exempel en vanlig tjänsteman”(INF7). Samtidigt 

som INF1 berättade om sin status i hemlandet så här; ”Jag tror att man har för mycket och 

mer respekt där, en läkare ses som en felfri människa”. Medan INF5 uttalade sig enligt 

följande: ”I mitt hemland har de mer hänsyn för läkaren, även mellan läkare och andra 

arbetskollegor som till exempel sjuksköterskor, sjukgymnaster och annan personal från olika 

avdelningar. Här alla är lika och ibland saknar man den uppskattning man fick i hemlandet”.  

   I och med att informanterna upplevde statusskillnader som ett hinder för att kunna smälta in 

i den nya omgivningen och att kunna ha bättre kontakt med sina medarbetare och ibland med 

sina patienter. Det ledde till att somliga kände sig mindre uppskattade av medarbetare och 

patienter. ”Olika uppförande gör mig mycket stressad ibland vet jag inte hur jag ska bete mig, 

det gäller både mina arbetskollegor och patienter också som ibland inte uppskattar mina 

färdigheter som läkare. Det har hänt att efter besöket så går patienten ut och frågar 

receptionen om samma information eller om samma mediciner som de redan har frågat mig 

om. Det kan tyda bara på en sak de litar inte på utländska läkare”.  (INF5) 

 

Samarbete och Olika arbetssätt . I samband med olika värderingar kunde olika arbetssätt även 

förekomma i arbetet. Informanterna menade att man måste anpassa sig till den sin arbetsplats 

arbetsrutiner även om dessa rutiner var stressade och informanterna inte var vana vid dessa 

rutiner. ”Jag kom till Sverige från Grekland, en kultur där man är spontanare, mer 
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ostrukturerad och öppnare för olikheter och jag var tvungen att anpassa mitt arbetssätt till det 

svenska sättet att arbeta … I Sverige arbetar man mer strukturerat, och man kan inte fatta 

beslut utan att alla är eniga. Som grek kan man finna det överraskande” (INF5).  

   Somliga informanter ansåg att samarbete med personalen på jobbet var viktigt eftersom 

gemensamt arbete var ett kännetecken på en bra arbetsplats. Det kunde hänga ihop med att 

man förlorar sitt sociala nätverk och känner sig utanför. I och med att somliga redan hade 

svårt att samarbeta med kollegor från en och samma avdelning, kunde därför en del personal 

uppleva ytterligare svårigheter att behöva samarbeta med kollegor från andra avdelningar, då 

dessa arbetade på olika sätt. Vid sådana tillfällen kunde det hända att vårdpersonal hade olika 

förväntningar och krav på varandra. Det kunde bero på att personal kom från olika 

arbetskulturer och var vana vid olika arbetsrutiner. Vilket ledde till att arbetsprestationen och 

hälsan på jobbet påverkades i negativ riktning. ”Jag tycker att harmonin och 

överensstämmelse mellan personalen på arbetsplatsen kan leda till att till vi medarbetare och 

till och med patienter trivs bättre eftersom de får hjälp överallt på vårdcentralen eller 

sjukhuset, men det är någonting långt ifrån verkligheten tror jag” (INF1).  

En annan kulturell skillnad är att de svenska patienterna kräver mycket mer från sina läkare i 

jämfört med de patienter informanterna är vana att behandla i sina hemländer. Stora krav från 

organisationen och ännu större förväntningar från patientens sida gör att läkaren hamnar i 

svåra och stressiga situationer. INF7 ger ett exempel på detta: ” I mitt land är vi vana att 

patienten inte kan mycket om sina sjukdomar, men svenska patienter är mycket pålästa och en 

del av dem har redan förslag till sina diagnoser och till med hur behandlingen ska gå till, de 

har tillgång till internet och olika broschyrer som förklarar allt möjligt. Det är jobbigt när 

patienten är så krävande. Jag måste ibland försöka övertala patienten om att min behandling är 

mer effektiv än det han/hon föreslagit”. 

 

Obalans mellan prestation och bekräftelse. Intervjuerna visade att somliga informanter 

upplevde att de måste prestera mycket mer än sina svenska kolleger för att bli bekräftad på 

samma sätt som dem. Så gott som samtliga informanter kände att de behandlas annorlunda än 

svenska kolleger. Informanterna menade att de möts med tvivel och negativa attityder. ”Det 

har hänt ibland att patienten blir misstänksam när de ser mig, och ibland börjar de ifrågasatta 

mina bedömningar och hur jag behandlar dem” (INF6).  

   Intervjuerna visade att informanterna upplevde frustrationer och stress då de ansträngde sig 

och försökte prestera mer än sina svenska medarbetare bara för att kunna klassas som 

skickliga läkare och för att kunna få en bekräftelse av sina chefer, arbetskollegor och 

patienter. ”Jag blir trött och orkeslös, ibland så känns det som om jag inte är lika uppskattad 

som de andra eller kanske att jag bör göra mer för att jag är utländsk” (INF5). Medan INF4 

menade att ”Jag känner att jag alltid måste göra mitt bästa för att vara i samma nivå som mina 

arbetskollegor”. 

 

Orättvis behandling. En annan stressfaktor var att en del informanter upplevde sig orättvist 

behandlade på sina arbetsplatser. Olikheter vad gäller uttryck av känslor och olikheter i hur 

olika situationer och händelser uppfattades kunde leda till missuppfattningar och 

misstolkningar mellan den utländska läkaren och svenska kollegor. Någon av de intervjuade 

läkarna upplevde att dessa missuppfattningar och misstolkningar hanterades genom att tala 

bakom ryggen på varandra istället för att de involverade personerna redde ut missförstånd 

direkt med varandra. Vissa informanter upplevde att de sällan vågade uttala sig öppet om sina 

känslor, vilket gjorde att en del informanter kände sig särbehandlade. ”Nackdelen kan vara att 

man känner sig särbehandlad, jag kan säga nästan diskriminerad kanske på grund av min 

bakgrund, jag vet inte riktigt men ibland så känns det som att jag inte passar in på något sätt” 

(INF2). 
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Konsekvenser av kulturskillnader  
 

Utländska läkare bedöms som ej kompetenta. I resultatet framkom att läkarna uppfattade att 

många patienter bedömde läkarens medicinska kompetens efter den språkliga förmågan, 

vilket upplevdes som jobbigt och stressande. Patienternas bedömning av läkarnas kompetens 

som bristfällig försvårade för dem att ge en individanpassad vård, då läkaren ansvarar för att 

individen får tillräcklig information för att kunna ge samtycke till vård och behandling. Den 

mest tydliga personliga inverkan som informanternas upplevelse av stress var att de började 

ifrågasätta sig själva och sin kompetens i yrkesrollen, trots att de djupast inne var fullt 

medvetna om vilken kvalifikation de hade.  
 

Generella stressfaktorer  
 

Arbetsmiljö. Samtliga informanter var överens om att det ofta uppstod spänd stämning på 

arbetsplatsen på grund av stressnivån som orsakade ohälsosam arbetsmiljö i form av 

konflikter och oenigheter mellan personal. ”Äldre sjuksköterskor som har jobbat länge och är 

erfarna, det är lite dålig kommunikation mellan oss, vi förstår inte varandra helt enkelt … De 

tycks ha ordning på allt och det är svårt ibland att diskutera deras arbetssätt” (INF1).   

   Informanterna saknade en uppmuntrande arbetsmiljö där de och övriga personal fick 

positiva reaktioner och feedback. ”En hälsosam arbetsmiljö för mig där man trivs bra med 

jobbet och med sina arbetskamrater … att man mår psykiskt bra och utför lämpliga 

arbetsuppgifter” (INF6). Harmoni och samarbete uppfattades också som viktiga av 

informanterna ”Att få jobba på en harmonisk plats där personalen är överens sinsemellan, det 

skapar en fin stämning och gör att man automatisk trivs på jobbet” (INF1).  

 

Stress och arbetsförandet. Informanterna ansåg att deras engagemang och arbetsförmåga 

hängde samman med hur de upplevde sin arbetssituation och stressnivån i arbetet. Samtliga 

informanter var eniga om att det ofta uppstod spänd stämning på arbetsplatsen på grund av 

kommunikativa problem och de olika uppfattningarna. Vilket ledde till att ännu mera problem 

uppstod som konflikter och att personalen visade negativa attityder mot dem. Av sådan 

atmosfär ansågs inget bli bättre utan snarare sämre. I och med att informanterna upplevde att 

arbetsglädjen kom bort samt att deras arbeten påverkades negativt av sådana relationer, kunde 

detta leda till att somliga upplevde att de orkade mindre än vanligt. Av den orsaken funderade 

somliga på att ta ledigt från jobbet medan en del faktiskt tog ledigt från jobbet under en period 

för att kunna slappna av och återhämta sig. ”Det har hänt faktiskt för några år sedan, jag blev 

utbränd, trött och mådde dåligt. Därför tog jag ledigt från jobbet för att återhämta mig” 

(INF4).  Medan en av informanterna tyckte att ledighet bara försämrade situationen: ”Jag vet 

att om jag tar ledigt så blir det bara mer jobb efter ledigheten. Då är det lika bra att genomföra 

arbetet” (INF3).  

 

Stressens inverkan på privatlivet. Den dåliga arbetsmiljön påverkar inte bara läkarna i deras 

yrkesliv utan har också effekter på deras privatliv. Samtliga informanter ansåg att brist på 

socialt stöd gav en direkt påverkan på hälsan, vilket minskade deras ork och lust för att umgås 

med familjen när de var hemma efter jobbet. ”När jag hamnar i en stressfull situation blir jag 

lätt irriterad, känner mig tröttare än vanligt, ibland påveras koncentrationen och minne och det 

kan till och med påverka min sömn” (INF6).  

Stressen i arbetet hade en negativ inverkan på informanternas privatliv och deras familjeliv. 

Några menade att de ofta inte orkade vara delaktiga i hemmet, för de var för trötta och 

orkeslösa efter jobbet. ”Jag blir bara tyst när kommer hem. Jag antar att min familj märker att 

jag trött … min underbara familj de står ut med det” (INF7).  
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Stresshanteringsstrategier 

 
I följande text redovisas de strategier som används av de intervjuade läkarna för att kunna 

hantera eller minska stressnivån på arbetsplatsen. 

 

Samtliga informanter talade om att de gjorde försök att på ett bättre sätt hantera oron och 

stressen på jobbet genom att ändra tankemönster när de upplevde stress. De försökte minska 

stressen och gjorde sitt bästa för att kunna hantera situation. ”I början brukade jag bli för 

stressad att jag fick ont i magen, men med tiden började jag lära mig att ta det lugnt och 

försöka bli klart med allt i lugn och ro.” (INF3). Men likväl kunde de lätt hamna i negativa 

tankemönster som att känna att de inte var tillräckligt bra och att de tvivlade på och ifrågasatte 

sin roll som läkare. 

   En del informanter ansåg att de möts av tvivel och negativa attityder av sina medarbetare 

och till och med av sina patienter, även om de utförde sina uppgifter på ett bra sätt. ” Det har 

hänt ibland att några patienter bli misstänksamma vid första ögonblicket, och det har också 

hänt att de ifrågasätter mina bedömningar” (INF6). Därför började somliga informanter med 

att också ha ett undvikande attityd, vilket de använde som ett försvar när de inte ville hamna i 

konflikter eller bara för att minska kontakten med övrig personal. “Alltså problem finns, 

irritation och missnöje är en del av alla jobb. En del tål att jobba i sådana arbetsplatser en del 

far bara illa av det. Jag är en sådan som alltid försöker att anpassa mig. Visst händer det att vi 

anställda brukar ha olika synpunkter angående våra patienter och ibland händer det att vi helt 

enkelt ”tjafsar” med patienter, men man måste komma över det annars så orkar man inte mera 

och det blir bara att säga upp sig från jobbet och det är ju inte värt … det sätter sina spår på 

mig men jag försöker alltid att vara glad på jobbet även om jag inte mår så toppen. Det är ju 

det enda väg att strunta i de som provocera mig tycker jag”(INF7). Den Undvikande beteende 

var också ett sätt att hantera stress på jobbet.  

   I och med att informanterna upplevde att arbetsglädjen kom bort samt att deras arbeten 

påverkades negativt av sådana relationer, kunde detta leda till att somliga upplevde att de 

orkade mindre än vanligt. Av den orsaken funderade somliga på att ta ledigt från jobbet 

medan en del faktiskt tog ledigt från jobbet under en period för att kunna slappna av och 

återhämta sig. ”Det har hänt faktiskt för några år sedan, jag blev utbränd, trött och mådde 

dåligt. Därför tog jag ledigt från jobbet för att återhämta mig” (INF4). Medan en av 

informanterna tyckte att ledighet bara försämrade situationen: ”Jag vet att om jag tar ledigt så 

blir det bara mer jobb efter ledigheten. Då är det lika bra att genomföra arbetet” (INF3). Vissa 

informanter berättade att de ibland ville sjukskriva sig just på grund av att de inte mådde bra 

på arbetsplatsen. Det visade sig bero på att de kände sig utbrända och inte riktigt trivdes med 

sina kollegor och med arbetets yttre krav.  

De berättade att de ofta kände sig ”utbrända” just på grund av att de inte klagat på att behöva 

utföra andras arbetsuppgifter. Informanter som inte förmedlat sina känslor av missnöjdhet 

kände sig inte tillfredställda och mådde dåligt. ”Till skillnad från mina arbetskollegor … är 

jag nästan den enda som aldrig klagar … det är ju sant! De säger ifrån sig om de inte vill göra 

ett ärende. Medan jag tar emot extra patienter, jag tar emot mina arbetskollegors patienter 

ibland om de är ute på andra avdelningar. Jag tror att det beror på min bakgrund som 

utländsk” (INF5). 

Ett annat sätt informanterna försöker hantera stressen är att de försöker använda humor för att 

hantera språksvårigheterna i jobbet. Ett exempel på det var ” Ibland glömmer jag det jag ska 

säga eller glömmer jag det ordet som passar just in här och nu. Och det inte roligt, vet du! Jag 

brukar alltid skratta och inte tänka så mycket på det. Pratar jag fel så pratar jag fel det 

viktigaste är att de förstår det jag vill säga”(INF4). Medan INF7 uttryckte sig så här: ”Jag kan 

olika språk och vet hur andra folk från andra kulturer beter sig, därför så ser jag det som plus 
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att vara utländsk. Och när det är negativt så är det mest på grund de konflikter och 

missförstånd som uppstår mest på grund av kommunikations brist och kultur krockar. Men 

just den negativa sidan så vänjer man sig efter ett tag. Personligen brukar jag skämta och 

skoja om saker som jag inte kan behärska annars och det lättar upp stämningen, det här är 

kanske min försvarsteknik”. 

 

Diskussion 

 

Denna intervjustudie syftade till att belysa faktorer som bidrar till upplevelsen av stress hos 

utländska läkare och hur de behandlade olika stressiga situationer på sina arbetsplatser. 

Informanterna nämnde både specifika och generella stressfaktorer samt vilka konsekvenser 

dessa faktorer hade på informanternas arbetsförmåga och privatliv.  

Ett syfte som denna uppsats kan tänkas fylla är att sprida information och kunskap om hur 

utländska läkare upplever vardagen i samband med stressfulla händelser och arbetsbelastning. 

Kanske den kan också vara en väckarklocka för arbetskamrater och chefer på jobbet för att 

kunna vara mer öppna och acceptera den andre.     

   Resultatet av undersökningen visade på att utländska läkare upplever stress i samband med 

sitt arbete. Gemensamt för de intervjuade läkarna var att upplevelsen av stress som störst när 

kommunikationen fungerade dålig och när det var hög arbetsbelastning. Detta hade lett till att 

en del av informanterna hade blivit utbrända och samtliga talade om att framförallt 

kommunikativa problem och arbetets krav ledde till att koncentrationsförmågan, 

arbetsprestationen och välbefinnandet på arbetet påverkades i negativ riktning. I och att 

svensk personal kunde språket naturligtvis bättre än de intervjuade läkarna ledde detta i sin tur 

till att även svenska patienter blandade samman de utländska läkarnas medicinska kompetens 

med deras språkliga kunnande. Därför började informanterna ifrågasätta sig själva och sin 

kompetens i yrkesrollen, vilket minskade informantens självtillit och känsla av kompetens. 

Det var den mest påtagliga personliga påverkan som läkarnas upplevelse av stress.  

   Problem som sammanhänger med språkbarriären upprepades gång på gång av 

informanterna då de ansåg att språk var grunden till deras kommunikativa problem och andra 

problem som de stötte på i arbetet. Samtliga informanter ansåg att om de behärskade språket 

bättre skulle de kunna möta de dagliga problem bättre och till och med att hantera stressen på 

ett bättre sätt. Språksvårigheterna ledde till andra problem såsom komplikationer i 

vårdrelation mellan läkarna och deras patienter. Informanterna berättade om att ibland blev 

det svårare att vårda sina patienter som hade andra dialekter. Därför tyckte en del att 

lösningen kunde vara att träffa patienterna oftare för att minska missuppfattningar som kunde 

uppstå. Även komplikationer i förhållande till kollegor kunde uppstå på grund av de 

kommunikativa problemen. Dålig kontakt ledde till att de intervjuade läkarna upplevde att det 

varken hade en bra gemenskap med kollegor på arbetsplatsen eller när det gällde andra 

aktiviteter som personalen brukade göra tillsammans efter jobbet, och det upplevdes av 

informanterna som otryggt och stressande.  

   En annan konsekvens som upplevdes på grund av dålig kommunikation var att 

informanterna i stort sett saknade socialt stöd. Informanterna upplevde inte arbetskollegor 

som en tillgång eller hjälp de kunde vända sig till i fall de behövde hjälp och stöd. Och på 

grund av att informanterna hamnade i sådana situationer menade de att de inte fick den 

uppskattning för arbetet de utförde, vilket påverkade dem i negativ riktning. I enlighet med 

Kawachi och Berkman (2001), som menar att brist på socialt stöd kan påverka människan 

negativt med psykiska och fysiska symtom, en inverkan på till exempel människans 

immunförsvar som kan utvecklas till sjukdom. Vissa av informanterna saknas det sociala 

stödet nästan helt. 
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   Informanterna berättade även om att på grund av den korta tiden de hade varit i Sverige så 

visste de inte så mycket om hur vårdsystemet fungerar. Därför var de mindre smidiga än sina 

svenska kollegor.  

   I resultatet framgick det även att stress kunde uppstå på grund av obalans mellan krav och 

kontroll. Informanterna förknippade stress med förlust av kontroll på arbetet. Detta kunde 

innebära för stor arbetsbelastning och att de helt enkelt inte hann med eller kunde påverka 

arbetet. Förlusten av kontroll har länkats samman med mental utmattning, emotionell 

utmattning, samt höga krav från omgivningen. Detta går i linje med krav- kontroll- modellen 

(Karasek, 1979), som också visar att personal som inte har kontroll över hur deras 

arbetsuppgifter fördelas eller ska utföras mår psykiskt sämre i jämfört med de som har större 

inflytande på jobbet. Höga krav från omgivningen (patienter, avdelningar andra myndigheter 

mm) och en känsla av att inte duga eller räcka till, kopplat till den förlust av kontroll som 

informanterna talade om stöds alltså av tidigare forskning. 

   Obalans mellan hur informanterna presterade i arbetet och hur de fick den feedback de sökte 

av sina medarbetare och chefer, var en av de orsakerna som ledde till stress. En del 

informanter ansåg att de möts av tvivel och negativa attityder av sina medarbetare och till och 

med av sina patienter, även om de utförde sina uppgifter på ett bra sätt. Därför började 

somliga informanter med att också ha ett undvikande attityd, vilket de använde som ett 

försvar när de inte ville hamna i konflikter eller bara för att minska kontakten med övrig 

personal. Den undvikande beteende var också ett sätt att minska stressnivån på jobbet. De 

berättade att de ofta kände sig ”utbrända” just på grund av att de inte uttryckt sitt missnöje på 

att behöva utföra andras arbetsuppgifter. Dessutom hade den personal som inte förmedlat sina 

känslor av missnöjdhet kände sig mindre tillfredställda och mått sämre.   

   Somliga informanter ansåg att samarbete med personalen på jobbet var viktigt eftersom 

gemensamt arbete var ett kännetecken på en bra arbetsplats. Upplevelsen av stress var hög det 

kunde hänga ihop med att man förlorar sitt sociala nätverk och känner sig utanför I och med 

att somliga redan hade svårt att samarbeta med kollegor från en och samma avdelning, kunde 

därför en del personal uppleva ytterligare svårigheter att behöva samarbeta med kollegor från 

andra avdelningar, då dessa arbetade på olika sätt. Vid sådana tillfällen kunde det hända att 

vårdpersonal hade olika förväntningar och krav på varandra. Det kunde bero på att personal 

kom från olika arbetsätt. Vilket ledde till att arbetsprestationen och hälsan på jobbet 

påverkades i negativ riktning. Detta var i linje med en undersökning av Jones och Martyn, 

(2008) som visar att i högstressade situationer minskas stödet och samarbetet mellan 

personalen, vilket forskarna också sätter samband med försämrad psykisk och fysisk hälsa. 

Detta upplevde även en del informanter i denne undersökning, då de berättade att de ibland 

ville sjukskriva sig just på grund av att de inte mådde bra på arbetsplatsen. Det visade sig bero 

på att de kände sig utbrända och inte riktigt trivdes med sina kollegor och med arbetets yttre 

krav. Man skulle kunna dra slutsatsen att den stress som informanterna möts dagligen hade en 

negativ inverkan på hur de mådde och kände på jobbet. Denna slutsats var i linje med en 

undersökning som gjordes av Sliwinski, Smyth, Hofer och Stawski (2006) som visade att 

vuxna såväl som barn mår och presterar sämre under stressiga dagar än normala dagar.  

   Samtliga informanter tyckte att läkarnas status i Sverige var lägre än i deras hemländer. I 

Sverige anses läkare vara som en vanlig personal medan i informanternas hemländer 

upplevelsen var annorlunda då en läkare betraktas vara högst uppskattat av övrig personal och 

vanligt folk. Den annorlunda kulturen påverkade informanterna i negativ riktning då de inte 

visste hur man skulle bete och anpassa sig till den nya omgivningen.  

En annan stressfaktor var att en del informanter kände sig orättvist behandlade, genom att till 

exempel personalen i receptionen bokar in fler patienter i informanternas listor än vad en 

svensk läkare brukar ta emot och utan att ens samråda med informanten först. Samtliga 

informanter var eniga om att avsaknad av respekt, utebliven samverkan och dålig kontakt har 
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varit skälet till varför missnöje och känslan av orättvisa uppkommit på arbetsplatsen. 

Informanterna ansåg att deras bakgrund var en viktig orsak till varför de behandlades 

annorlunda än de andra. Denna reflektion går i linje med en studie av Lindström (2008) som 

konstaterade att många utländska läkare behandlas annorlunda än sina svenska kolleger, de 

möts med skepsis och negativa attityder, i alla fall när de först börjar jobba på en ny 

arbetsplats. Vilket innebär förändringar i attityder, relationer och beteende och ändra 

uppfattningar på ett sätt som passar in i den nya gemenskapen. 

   Informanterna tyckte att stressen när de saknade ett uppmuntrande arbetsmiljö där de borde 

få positiva reaktioner och feedback av chefen eller övrig personal. Det hade en stor effekt på 

hur stressnivån ökades eller minskades i arbetet. Frånvaron av positiva reaktioner och 

feedback ledde till att vissa av informanterna blev trötta och inte orkade i fortsättningen. 

Somliga informanter ansåg att en bra chef som verkligen brydde sig om sina medarbetare var 

som högst uppskattade och det hade gett en känsla av välbefinnande och trivsel i arbetet. I 

analysen framkom det även att cheferna ibland kunde använda sig av en undvikande stil, 

vilket i sin tur kunde leda till att stressnivån ökade på arbetsplatsen. För att kunna reducera 

stressnivån tyckte informanterna att chefen och även personalen kunde förväntas vara mer 

ärliga och öppna mot varandra och att chefen måste ta mer hänsyn till vad personal kände och 

tyckte om allt och annat. Att arbetsmiljön betraktades vara betydelsefull för 

arbetstillfredsställelsen var inte överraskande, men faktorerna som påverkade välbefinnandet 

på jobbet för varje informant varierade. En del menade att den spända stämningen och extra 

stressiga förhållanden var anledningen till att de kände mindre trivsel på jobbet och kände sig 

missnöjda. Sådana arbetsmiljöer kan tyckas ha ett behov av känsla av samhörighet och därför 

kunde lösningen vara att utbilda personalen så att de kan lära känna varandra, få kunskap om 

den andre, och detta på så sätt ökar kommunikations tillfällen.  

   Samtliga informanter talade om att de gjorde försök att på ett bättre sätt hantera oron och 

stressen på jobbet genom att ändra tankemönster när de upplevde stress. De försökte minska 

stressnivån och gjorde sitt bästa för att kunna hantera situation. Men likväl kunde de lätt 

hamna i negativa tankemönster som att känna att de inte var tillräckligt bra och att de tvivlade 

på och ifrågasatte sin roll som läkare.  

   Sverige är ett mångkulturellt samhälle och behovet av utländska läkare ökar för varje år och 

sannolikheten av att möta fler och fler utländska läkare på svenska kliniker och vårdcentraler 

ökar ständigt. Det som krävs är kunskap och vetande om den andre. Om kunskap finns, kunde 

förväxlingar och fördomar undvikas, och vården i och med det få en bättre kvalitet. Vilket 

också bekräftades av Rothschild (1998) som konstaterade att det blev allt vanligare att ge vård 

till patienter vars kultur var annorlunda än den egna; att arbeta med läkare med en annan 

kultur än den egna är ett faktum i dagens sjukhus och vårdcentraler.  

Sett från patientens sida kunde det också förbättras genom att utbilda och träna 

sjukvårdpersonalen, framförallt utländska läkare, och lära dem hur sjukvården fungerar och 

vilka krav patienterna ställer på sina läkare och vårdare. Samtidigt som att lära utländska 

läkare olika metoder för att kunna hantera stress på ett bättre sätt. Allt för att patienterna och 

vårdpersonalen inte ska drabbas av missnöje och utbrändhet.   

 
Några praktiska slutsatser av studien med syfte att minska stressen på jobbet är att det behövs 

en utveckling av kunskap och förståelse för andras kulturer i läkarens och övriga personals 

utbildning. Därför är det viktigt att ge fortlöpande utbildningsprogram som ger metoder för att 

hantera stress och möta de etiska och etniska problem som uppstått/ uppstår i vården. På det 

viset kan man minska fördomar och negativa förutfattade meningar. Dessutom så kan 

utbildning bidra till en öppnare och trevligare arbetsmiljö. Ett annat praktiskt behov rör socialt 

stöd och öppenhet på arbetsplatsen. Stressen kan ibland hanteras när övrig personal på 

arbetsplasten visar sitt engagemang och sin vilja till samarbete. Att våga yttra sig öppet och 
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vara motiverad för att lära sig av misstag och vilja medverka med något gott till sin 

arbetsgrupp, är ett kännetecken på positiva känslor som gör det lättare att minska stressen. En 

tredje praktisk slutsats som kan dras från studien rör betydelsen av chefens viktiga roll när det 

gäller hur man kan minska stressen på jobbet. Om chefen uppmärksammar problem som 

brukar framkomma på arbetsplatsen och försöker ingripa i situationer där stressen är som 

starkast skulle sådana lägen och problem inte uppstå igen. Chefens ingripande och 

uppmärksamhet betraktas alltså som mycket viktiga för medarbetarnas välbefinnande. 

 

Validitet. Denna studie valde att undersöka sju läkare från olika arbetsplatser. Att inkludera 

fler informanter skulle ge möjlighet till ökad generaliserbarhet, eftersom detta skulle kunna ge 

en bredare kunskap om stressorsaker som kan tänkas förekomma ur utländska läkares 

perspektiv. Författaren valde dessutom att enbart intervjua läkare, skulle även andra 

vårdpersonal inkluderats i undersökningen skulle djupare sammanhang mellan olika 

tolkningar och erfarenheter visa sig. Eftersom kopplingar kunnat göras till tidigare forskning 

tyder detta dock på en acceptabel validitet i denna studie. Eftersom informanterna är 

tvåspråkiga hände det ibland under intervjuerna att vissa började prata sitt eget språk, varför 

vissa kommentarer inte är exakt transkriberade utan ungefärliga på svenska men dock av 

samma innebörd. Detta kan ses som ett hot mot studiens interna validitet.  

   Studiens interna validitet stärks dock av att informanterna var ärliga, öppna och villiga att 

berätta om sina erfarenheter och upplevelser. En hel del följdfrågor ställdes under 

intervjuernas gång, och att informanterna ibland tilläts uttrycka sig på sitt eget språk gav 

ytterligare information om informanternas upplevelser. På så sätt kunde ett rikt material 

erhållas. 
 
Förslag till vidare forskning. Studien avsåg att beskriva utländska läkares personliga 

upplevelser av stress. I framtida forskning vore det viktigt att göra en studie där en jämförelse 

görs mellan unga och äldre utländska läkare med syftet att se på likheter och skillnader i hur 

man upplever stress och trivsel i arbetet. Det vore även intressant att studera vilka typer av 

stress som förekommer hos kvinnliga utländska läkare, och belysa skillnader och likheter 

mellan mäns och kvinnors upplevelser.  
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