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Sammanfattning    

 

 

Dagens Sverige med människor från många olika länder ställer större krav på 

sjuksköterskornas förhållningssätt och kunskap om människors kultur, värderingar och 

levnadssätt. Inte minst inom ambulanssjukvården då mötet med patienten kännetecknas 

av att vara korta. Det är viktigt att man som vårdare och patient förstår varandra för att 

rätt vård skall kunna ges snabbt. Något som kan utgöra svårigheter för att kunna ge 

hjälp är bland annat språkförbistring och olika sätt att se på sjukdom och hälsa vilket 

kan leda till felaktiga bedömningar inom vården. Att inte kunna göra en bedömning av 

patienten på grund av att man inte kan kommunicera, förstå eller inte tillåtas undersöka 

patienten kan leda till sämre möte mellan vårdare och patient som i sin tur kan leda till 

sämre vård. Som sjuksköterska bör man i varje vårdsituation gå in med ett öppet sinne, 

vara medveten om sina egna värderingar och fördomar, och försöka sätta sig in i varje 

enskild patients livsvärld.  

 

Syftet med studien var att belysa de svårigheter som kan uppstå i mötet mellan 

ambulanspersonal och patienter med annan etnisk bakgrund. En kvalitativ intervjustudie 

med öppna frågor användes för att belysa informanternas upplevelse av ett fenomen. 

Informanterna bestod av sex sjuksköterskor som arbetar inom ambulansen i 

Storgöteborg på stationerna Lundby och Kortedala/Angered. Materialet analyserades 

med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Analysen av 

intervjumaterialet mynnade ut i tre huvudkategorier Kulturella skillnader, Svårigheter i 

kommunikationen och Okunskap om sjukvård och hälsa dessa huvudkategorier hade 

totalt nio underkategorier. Resultatet påvisar att det finns svårigheter i mötet med 

patienter av annan etnisk bakgrund, framför allt i kommunikationen.  

 

Nyckelord: Ambulanspersonals upplevelse, etnisk bakgrund, svårigheter, kultur, 

kommunikation 
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INLEDNING 
Under de senaste årtiondena har Sverige förändrats till ett samhälle med kulturella 

skillnader och över 100 nationaliteter. Det ökande antalet invandrare ställer nya krav på 

sjukvårdspersonalen (Hultsjö & Hjelm, 2005). I Sverige fanns i slutet av år 2008 

9 256 300 invånare, där 14 % av dessa var födda utomlands (Statistiska Centralbyrån, 

2010). Som sjuksköterskor, särskilt i storstadsregionen möter man dagligen patienter 

med annan etnisk bakgrund. Enligt HSL 1982:2§ är ”Målet för hälso- och sjukvården är 

en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilde människans värdighet. Inom 

vården skall alla bemötas som unika individer med rätten till lika vård, oberoende av 

kön, etnicitet, inkomst, nationalitet, begåvning, politisk åsikt, ålder, eller social 

ställning”. I en studie av Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres (2005) 

som handlade om dansk sjukvårdspersonals kunskap, attityder och erfarenheter om 

mötet med invandrarpatienter så upplevde 40 % av sjukvårdspersonalen att de inte 

kunde möta invandrarpatienters behov och en fjärdedel upplevde att dessa patienter inte 

fick adekvat behandling, vård och rådgivning.  

 

Magnússon (2002) menar att det är av vikt att som sjuksköterska ha en ömsesidig 

förståelse och kommunikation med patienten för att förhindra missförstånd. 

Missförstånd kan leda till felaktiga slutsatser och bedömningar inom vården, vilket i sin 

tur kan utgöra hinder för bot, lindring, stöd och hjälp. Sjuksköterskan bör öka sin 

kunskap om patientens kulturella bakgrund och språk, samt bära med sig detta in i 

vårdmötet, och på så vis göra att patienten upplever en känsla av tillit, trygghet och 

respekt. Tidigare forskning har visat att språksvårigheter och brist på kommunikation är 

de största upplevda problemen i vården av patienter från andra länder och att det på 

grund av detta upplevs svårt att ge vård som passar individen (Lundberg, Bäckström & 

Widén, 2005). Förändringar som skett i snabb takt ställer krav på oss alla som bor i 

Sverige. Några av oss tycker att det är spännande att träffa nya människor och några av 

oss är rädda, några av oss har fördomar, tyvärr vet många av oss för lite om varandra. 

Författarna har erfarenhet från akutsjukvård i en storstad och har upplevt bland annat 

språksvårigheter i mötet med patienter med annan etnisk bakgrund och anser att det 

saknas forskning inom området, framförallt inom det prehospitala fältet.  

BAKGRUND 

Kultur 
Kultur är ett brett begrepp som innefattar många delar, vilket i sin tur gör att det finns 

många olika definitioner. I Zoucha och Broomes (2008) artikel används Leiningers och 

McFarlands definition av begreppet kultur. Den definieras som lärda, delade och 

förmedlade värderingar, tro, normer och livsstil av en särskild kultur som påverkar 

tänkande, beslut och handlingar på olika sätt i olika generationer. Gray och Thomas 

(2006) definition är snarlik Leininger och McFarlands, de menar att kultur kan ses som 

tro, sociala former och materiella egenskaper som delas av en etnisk eller religiös grupp, 

där man har gemensamma attityder, värderingar, mål och vanor. En etnisk minoritet är 

en folkgrupp som har en kultur som skiljer sig från majoritetens i det aktuella samhället. 
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Kulturtillhörigheten är viktig för en människas verklighetsuppfattning och har 

inflytande över människors handlingar i många olika sammanhang (Angel & Hjern, 

2004). Enligt Magnússon (2002) är varje individ formad av sin kulturella bakgrund. 

Men det sätt på vilket kulturen har satt sina spår hos den enskilda individen varierar. 

Därför är det viktigt att inte fastna i stereotypa bilder av individer. Det är även viktigt att 

vara medveten om sina egna värderingar och att agerandet kan påverkas av den kultur 

eller samhället som man är uppväxt och lever i. Hanssen (2007) menar att kulturen 

fungerar som en referensram som hjälper individen att strukturera sin omgivning. Den 

manifesterar sig i människans liv och leverne som ett karakteristiskt sätt att organisera 

tillvaron på men också hur olika påfrestningar som smärta, sjukdom och död ska 

uppfattas och behandlas. Hearnden (2008) säger att kulturen är dynamisk och under 

ständig förändring. Förståelse för kulturens betydelse är viktig för att ge adekvat vård, 

eftersom upplevelsen av hälsa, välbefinnande, sjukdom och ohälsa till viss del är 

definierad av kulturen. 

 

Culture Care 
I Magnússon (2002) beskrivs Leiningers Culture Care teori och den transkulturella 

omvårdnaden. Culture Care teorin lyfter fram betydelsen av sjuksköterskans 

förhållningssätt i patientrelationen och fokuserar på hur hälsa skall uppnås för och av 

patienten. Maier-Lorentz (2008) beskriver hur Culture Care kan beskrivas i termen 

kulturkompetens, och definitionen av kulturkompetens i sjuksköterskeyrket är att det är 

en fortgående process med målet att uppnå förmågan att arbeta effektivt med en 

mångfald av människor. Det innebär också att kunna ge vård till dessa människor med 

medvetenhet om skillnader. Genom att ha kunskap om patientens kulturella perspektiv 

så har sjuksköterskan möjlighet att ge mer effektiv och lämplig vård. Kulturkompetens 

kan enligt Crane (2005) definieras som beteende, attityder och riktlinjer i ett system 

eller professionell grupp som tillåter dem att arbeta effektivt i krosskulturella 

situationer. För att bli kulturellt kompetent bör man reflektera eller ha en 

självmedvetenhet om sin egen kultur och egna attityder mot andra människor. Hearnden 

(2008) definierar kulturell kompetens som medvetenhet, kunskap, förståelse och 

känslighet för olika kulturer.  

 

Förmågan att utöva professionell omvårdnad innefattar inlärd kunskap om andra 

kulturers livsstilar och om den egna. En grundläggande kunskap om likheter och 

olikheter mellan kulturerna kan hjälpa sjuksköterskan att öppna sina sinnen. Därigenom 

kan hon förändra sitt snäva synsätt och bättre förutsättningar för att ge en kulturspecifik 

professionell omvårdnad (Magnússon, 2002).  

 

Individorienterat perspektiv 
Transkulturell vård bygger på att sjuksköterskan får en möjlighet att ge en mer effektiv 

vård till människor genom att ha en medvetenhet och kunskap om patientens kulturella 

perspektiv. För att ge kunna ge kulturkompetent vård bör vårdaren som sagts ovan ha 

kunskap om olika kulturers livsstilar. Det finns dock kritik mot det här resonemanget. 

Björk Brämberg (2008) nämner i sin avhandling att en sådan anpassning av vården vilar 

på en statisk inställning till patienter som har en annan etnisk bakgrund än 

majoritetsbefolkningen. Gustafson (2005) riktar kritik mot Leiningers teori om 

transkulturell omvårdnad, bland annat att teorin härstammar från en liberal ståndpunkt 
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som bevarar, snarare än avbryter det dominerande sättet att tolka och adressera 

mänskliga och sociala skillnader. Gustavsson (2005) menar vidare att det i litteratur som 

utgår från Leiningers teori finns en tendens att människor generaliseras utifrån etnicitet, 

vilket språk man talar och delade kulturella traditioner och ingen eller liten vikt läggs 

vid exempelvis klasskillnader, sexualitet eller religion, eller om de kommer från 

landsbygd eller stadsmiljö. Boi (2000) bekräftar att individperspektivet är viktigt, 

sjuksköterskan behöver inte ha en stor kunskap om olika etniska grupper, men dock en 

medvetenhet om kulturell flexibilitet samt att kunna se alla patienter som unika oavsett 

bakgrund.  

 

Kommunikation 
Ekblad, Jansen och Svensson (1996) säger att språket är en del av människans identitet 

och för att nå ut och förstå medmänniskorna och omvärlden krävs kommunikation. Stier 

(2009) menar att genom kommunikation, exempelvis att rita, skriva och tala, kan vi 

tillgodose våra behov och uppnå våra syften. Behov som att samarbeta, informera, 

skapa relationer, kunna uttrycka sina åsikter och värden eller att förmedla en önskvärd 

bild av sig själv till andra. När kommunikation sker mellan personer från olika 

kulturella bakgrunder talar man om interkulturell kommunikation. Interkulturell 

kommunikation definieras som ett socialt samspel där den andre, med hjälp av 

symboler, uppfattas och konstrueras som obekant, annorlunda eller främmande. 

Magnússon (2002) menar att god kommunikation är nyckeln till bra samförstånd över 

kulturgränserna och därmed även till god omvårdnad.  

 

Inom sjukvården kan samspelet bli svårt när individer från olika kulturer möts, även om 

både sjuksköterskan och patienten gör sitt bästa för att förstå varandra. Det är lätt att 

innehållet i budskapet förändras när en tanke översätts från ett språk till ett annat, och 

att olika kulturer har olika sätt att kommunicera (Hanssen, 2007). Språket och 

människans förmåga till kommunikation är betydelsefull för både kulturen, och för 

själva mötet kulturerna emellan (Stier, 2009). När sjuksköterskor och patienter talar 

olika språk så uppstår en av de största utmaningarna i krosskulturell kommunikation. 

Språksvårigheter kan skapa stress och en känsla av hjälplöshet hos både sjuksköterskan 

och patienten (Cioffi, 2003). Det finns enligt Hanssen (2007) tre huvudorsaker till att 

kommunikationsproblem kan uppstå mellan sjukvårdspersonal och patient med annan 

etnisk bakgrund: de talar inte samma språk, de talar samma språk, men använder inte 

symbolerna på samma sätt och delar inte samma värdesystem och målsättning, patienten 

behärskar till viss del vårdarens språk, men kan inte nyansera det. Hearnden (2008) 

påpekar att redan kommunikation mellan vårdgivare och patient som delar samma 

språkliga bakgrund är komplex. Skillnader i etnicitet, lingvistisk bakgrund eller kultur 

kan medföra betydande utmaningar för att utveckla ett terapeutiskt förhållande. Maier-

Lorentz (2008) menar det är nödvändigt att undersöka hur människor med olika etniska 

bakgrund kommunicerar för att kunna uppnå en så optimal vård som möjligt. 

 

Kommunikation kan delas in i verbal och icke-verbal kommunikation. Med verbal 

kommunikation brukar man syfta på språkets användning i muntlig och skriftlig form 

(Eide & Eide, 1997; Hanssen, 2007). Den icke-verbala kommunikationen spelar en 

viktig roll i samspelet mellan människor och har stor betydelse för att uttrycka 

meddelanden. Detta språk varierar mellan olika kulturer, och är därför en avgörande 
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faktor att betrakta vid kulturmöten (Hanssen, 2007; Magnússon, 2002; Maier-Lorentz, 

2008; Stier, 2009). Det sägs att icke-verbal kommunikation utgör ungefär två tredjedelar 

av en kommunikationssituation ansikte mot ansikte och kompletterar det som sägs 

verbalt. Beteendet vid icke-verbal kommunikation är delvis medfött, delvis inlärt. 

Medfött är till exempel pupillreaktioner, som utvidgas vid intresse och dras samman vid 

misstänksamhet. Detta antas vara gemensamt för alla människor över världen (Hanssen, 

2007). Icke-verbal kommunikation kan uttryckas på många olika sätt, bland annat 

genom ansiktsuttryck, röstklang, volym, tonfall, ögonkontakt, huvudrörelser, 

kroppsrörelser, ställning, personlig sfär och samtalsavstånd och fysisk kontakt (Eide & 

Eide, 1997; Hanssen, 2007; Stier, 2009).  

 

Om patienten inte förstår vad sjukvårdspersonalen säger är det lätt att patienten känner 

sig otrygg vilket gör det svårare att samarbeta. Behärskar man som sjukvårdspersonal 

patientens modersmål är det till fördel, både för patienten och för sjukvårdspersonalen 

(Hanssen, 2007). Annars är det nödvändigt med en professionell tolk, men även andra 

språkkunniga till exempel bland närstående kan användas. En professionell tolk med 

inriktning på sjukvård har vissa medicinska kunskaper vilket gör att översättningen blir 

mer ändamålsenlig och man får en mer exakt och komplett tolkning och kommunikation 

(Hwa-Froelich & Westby, 2003). Användandet av tolk har visat sig öka tillgängligheten 

och kvalitén på vården och även att patienten får en ökad förståelse för sin situation och 

ökade möjligheter att påverka vården (Tribe & Tunariu, 2009).  

 

Kulturspecifik syn på hälsa och sjukdom 
Hälsa är ett begrepp som har flera olika definitioner. Den mest använda och kända 

definitionen är WHO: s (FN: s världshälsoorganisation) definition från 1946 som lyder:   

"Hälsa är ett tillstånd av fullt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och icke enbart 

frånvaro av sjukdom eller svaghet.”.  WHO skriver även att ”hälsa är en av de 

fundamental rättighet för alla människor, oberoende av ras, religion eller politiska 

åsikter, ekonomiska eller sociala förhållanden” (Kallenberg & Larsson, 2004). 

Katie Erikssons definition på hälsa lyder:  

”Hälsa är ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande 

(men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom)”(Eriksson, 1989).  

Eriksson (1989) säger att hälsa är en subjektiv upplevelse och varje människa har rätt att 

bli respekterad och tagen på allvar när han eller hon anser sig lida av ohälsa. Enligt 

Eriksson kan man uppleva hälsa trots svår sjukdom och vise versa. 

Tron på sjukvården varierar i olika kulturer. En patients kulturella bakgrund, livssyn, 

religion, värdesystem och erfarenheter har betydelse för hur hon eller han uppfattar 

hälsa, sjukdom och död. För varje samhälle och kultur har födelse, sjukdom och död en 

psykosocial betydelse som är specifik för just den kulturen. Den specifika kulturen har 

också sina egna experter, sina egna förklaringar till vad sjukdom är, hur sjukdom 

uppkommer och kan botas. Detta stämmer inte alltid överens med synen hos 

vårdpersonal i Sverige. Sjukvårdspersonal kan missförstå patientens förväntningar och 

sätt att uttrycka sina problem, vilket kan leda till ytterligare missförstånd, konflikt och 

till en otrygg patient (Angel & Hjern, 2004; Hanssen, 2007; Maier-Lorentz, 2008). Med 
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hjälp av ett livsvärldsperspektiv kan sjukvårdspersonal se, förstå och beskriva, samt 

analysera patientens upplevelse av världen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Hjelm, Bard, Nyberg och Apelqvist (2005) uppger att sjukdom kan 

tolkas som orsakad av faktorer beroende på individen, naturen, sociala förhållanden 

eller övernaturliga krafter.  

PROBLEMFORMULERING 
Forskning har visat att när personal i sjukvården möter patienter med annan etnisk 

bakgrund där bland annat kommunikationen är bristfällig på grund av språksvårigheter, 

kan detta leda till sämre vård. Mötet med en patient i ambulanssjukvården kännetecknas 

av att vara kortvarigt och därför kan det lättare uppstå missförstånd mellan 

ambulanspersonalen och patienten på grund av brist för förståelse för patienten och hans 

eller hennes kultur. I dessa korta möten kan ambulanspersonalen missa signaler om 

allvarlig sjukdom då man antingen inte förstår eller att man inte tillåts undersöka 

patienten.  Det kan också leda till ett sämre möte mellan vårdare och patient.  

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa de svårigheter som kan uppstå i mötet mellan 

ambulanspersonal och patienter med annan etnisk bakgrund. 

METOD 

Ansats   
Vi har valt att gör en kvalitativ intervjustudie som grundar sig på en kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats vilket innebär att förutsättningslöst analysera 

informanternas berättelser (Granlund & Höglund-Nielsen, 2008). I den kvalitativa 

intervjun används inga frågeformulär, dock används frågor som är formulerade i förväg.  

 

Livsvärldsperspektivet med fokus på öppenhet och följsamhet har använts och utgjort 

kunskapsteoretisk grund för intervjuerna med informanterna i studien. Genom att 

använda livsvärlden som ansats har målsättningen varit att ta reda på och förstå 

informanterna utan att bära med sig fördomar, värderingar, och åsikter in i studien. 

(Dahlberg, et.al., 2003).  

 

Deltagare  
Populationen utgörs av ambulanspersonal som arbetar i en stad i Västsverige. Det 

strategiska urvalet utgörs av sex personer, tre män och tre kvinnor som arbetar som 

sjuksköterskor inom ambulansen. I området där dessa sjuksköterskor arbetar finns en 

stor del människor med annan etnisk bakgrund. Valet av antalet män och kvinnor 

gjordes för att få information från båda könen. De som intervjuas skulle ha arbetat i 

minst tre år inom ambulansen för att kunna ha tillräcklig erfarenhet för att kunna 

reflektera kring syftet i studien. Deltagarna har i median arbetat 6 år, med spridning 

mellan 3-9 år. 
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Efter godkännande av verksamhetschefen för ambulanssjukvården om att få genomföra 

intervjuer med ambulanspersonal, så valdes informanter ut genom anställningslistor på 

de aktuella stationerna. När det gäller kvinnorna i studien var urvalet begränsat eftersom 

majoriteten av ambulanspersonalen är män. Deltagarna kontaktades via telefon eller 

mail med en förfrågan om deltagande i studien. I samband med detta fick de även ett 

informationsblad om studiens syfte (bilaga 1) samt en samtyckesblankett. Alla 

informanter som kontaktades tackade ja till intervjun. Informanterna fick själva välja 

plats och tid för intervjun, dock ej på arbetstid då vi inte ville ha avbrott under intervjun. 

Informanterna intervjuades vid ett tillfälle och ombads höra av sig om de vid ett senare 

tillfälle ville tillägga något. Tre av intervjuerna ägde rum på brandstationerna i ett 

enskilt rum för att ej bli störda, och tre ägde rum i informantens egna hem. Intervjuerna 

ägde rum mellan veckorna 6-8, år 2010 och tog mellan 30-60 min. Författarna gjorde 

hälften av intervjuerna var, detta för att kunna anpassa oss efter de tider informanterna 

kunde. Alla deltagare hade svenskt ursprung, då majoriteten av ambulanspersonalen har 

svenskt ursprung i det aktuella området.  

 

Datainsamling  
Datainsamlingen bygger på intervjuer med stöd av en frågeguide (tabell 1). Tanken är 

att man i möjligaste mån skall låta den intervjuade personen styra samtalet. Under 

intervjun användes bandspelare för att kunna lyssna till tonfall och ordval upprepade 

gånger efteråt, samt skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant sagts. Intervjuerna 

som spelades in skrevs ut ordagrant och analyserades.  

 

Tabell 1. 

Inledningsfråga Följdfrågor  

Jag skulle vilja att du berättar om ett möte 

med en patient av annan etnisk bakgrund, 

där du upplevt svårigheter i 

omhändertagandet eller den vårdande 

situationen. 

 Vad gjorde du i den här 

situationen? 

 Hur tänkte/kände du då? 

 Skulle du velat handla på ett annat 

sätt? 

  Kan du berätta mer om hur du 

upplevde mötet med den patienten? 

  Det du berättade om mötet ni hade 

verkade intressant, kan du berätta 

mer om din upplevelse av det, 

uppstod det några problem? 

   Är det några andra svårigheter du 

upplevt vid möten med patienter av 

annan etnisk bakgrund?  

 

Dataanalys   
Dataanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys som är en 

metod för att analysera intervjuer och texter. Intervjuerna fördes över från diktafon till 

data i form av ljudfiler som lyssnades igenom, därefter transkriberades 

intervjumaterialet ordagrant. Båda författarna läste igenom intervjutexterna flera gånger 
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för att få ett helhetsintryck av texten. Utifrån detta reflekterade vi tillsammans över 

innehållet i grova drag. Med hjälp av en ”mind-map” fick vi en större överblick över 

innehållet. Därefter läste vi var för sig igenom varje intervju igen för att finna 

meningsbärande enheter, dessa utgjordes av delar av intervjumaterialet där 

informanterna berörde saker som svarade mot syftet. Dessa kondenserades sedan genom 

att förkortas till den eller de meningar som beskriver fenomenet. De kondenserade 

meningsbärande enheterna kodades genom att göras mer abstrakta. Efter kodningen 

kunde mönster ses i form av underkategorier. Underkategorierna kunde sedan delas in i 

olika huvudkategorier som benämnde vad fenomenet i sig kunde bero på (tabell 2). För 

att förstärka resultatet användes citat. 

 

Tabell 2. Översikt över analys. 
Exempel på meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Man försöker bara komma till den 

patienten som är sjuk, och så får 

man försöka tala om vänligt att så 

många som möjligt kan gå ut, 

utom dom som kan svenska då, om 

man behöver en tolk, så man får 

lite lugn och ro. Det kan vara 

väldigt hög ljudvolym, svårt att 

fokusera annars. 

 

Många runt 

patienten 

Svårt att 

fokusera på 

grund av 

ljudvolymen  

Närståendes närvaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturella  

skillnader 

 

Ibland blir det män som inte vill 

prata, inte lyssna på vad jag säger. 

Vilket är jättefrustrerande man 

kommer ju för och hjälpa. 

Frustrerad över 

män som inte 

vill lyssna 

Könsroller 

 

Det här med slöja, det kan ju 

ibland vara svårt. Man kommer 

inte riktigt åt och man vill inte 

kränka samtidigt som man känner 

att man måste undersöka 

Kommer inte åt 

att undersöka på 

grund av slöjan  

Respekt för 

patienternas klädsel 

Deras sätt att uttrycka smärta på, 

kan man inte uttrycka det i språket, 

då skriker man istället 

Skrika för att få 

smärtan tagen 

på allvar 

Att uttrycka smärta 

Man ringer upp SOS på vägen ut, 

vad händer här då? För att man ser 

sin remsa i bilen, och så säger de 

att vi har ingen aning för det skriks 

och det hålls på och personen 

verkar ha väldigt ont och ni får åka 

dit och titta. 

Otydliga besked 

om vad man ska 

åka till 

Att vara 

oförberedd 

 

 

 

 

 

Svårigheter i 

kommunikatio

nen 

Det är ju lite frustrerande att man 

inte kan få fram den informationen 

som gör så att man kan göra riktiga 

bedömningar av vad det är för 

Otillräcklig 

information. 

för att kunna 

göra riktiga 

Att inte förstå 

problemet 
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något problem. bedömningar. 

Informationen vrids ju ofta lite 

från varje person och så kanske det 

är svårt att hitta ord. 

Informationen 

förvrängs 

genom olika 

personer. 

Närstående som tolk 

 

De vet knappt var vårdcentralen 

ligger, de vet att det finns ett 

nummer 112 och där får man 

hjälp och då ringer man det 

numret vad det än gäller. 

De vet inte var 

vårdcentralen 

ligger. Ringer 112 

för där får man 

hjälp. 

Bristande kunskap 

om sjukvårsdskedjan 

och ambulansens 

funktion 

 

 

 

Okunskap om 

sjukvård och 

hälsa Jag blir mest förvånad över deras 

okunskap ska jag ärligt säga, har 

du inte provat att ta en 

huvudvärkstablett först, nej blir 

ofta svaret då. 

Förvånad över 

okunskapen, inte 

ens försökt med 

huvudvärkstablett 

Bristande kunskap 

om egenvård 

 

 

Etiska överväganden  
Studien har fått godkännande av verksamhetschefen för ambulanssjukvården i det 

aktuella området. Deltagarna har informerats om studiens syfte och gett informerat 

samtycke till att delta. I informationsbrevet till studien stod det bland annat att intervjun 

spelas in på band och att materialet kommer att behandlas endast av dem som arbetar 

med studien samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 

förklaring. Endast kön har markerats på de inspelade intervjufilerna samt 

stödanteckningsmateriel för att bevara integriteten och konfidentialiteten i studien.  

 

RESULTAT 

Kulturella skillnader 
Kulturen har inflytande över människans handlingar i olika sammanhang. 

Informanterna i studien nämner fyra gemensamma skillnader som beskrivs som en 

svårighet eller utmaning i mötet med patienter av annan etnisk bakgrund. Informanterna 

berättade om att det är viktigt att visa respekt för kulturen för att mötet ska bli så 

optimalt som möjligt.  

 

Närståendes närvaro 
Informanterna nämner att de ofta möts av mycket folk och hög ljudvolym både utanför 

och inne i lägenheterna när de kommer med ambulansen till patienter från annan etnisk 

bakgrund. Familjerna med annan etnisk bakgrund är ofta stora och informanterna 

upplever att de har ett annat familjeband med varandra än en svensk familj. De flesta 

sjuksköterskorna upplever detta som extra krävande, i form av tålamod samt att man 

skall försöka tänka på deras kultur och religion i den vårdande situationen.  
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Man försöker bara komma till den patienten som är sjuk, och så får man försöka tala 

om vänligt att så många som möjligt kan gå ut, utom dom som kan svenska då, om man 

behöver en tolk, så man får lite lugn och ro. Det kan vara väldigt hög ljudvolym, svårt 

att fokusera annars. 

 

Av erfarenhet har jag lärt mig att man måste skoffa ut närstående liksom, det blir ett 

sådant himla kaos annars i lägenheten. 

 
En av informanterna berättade om en kvinna av annan etnisk bakgrund som inte vågade 

berätta om sina gynekologiska symtom för ambulanspersonalen i hennes makes närvaro. 

Maken hade till och med sagt att kvinnan inte kunde någon svenska alls. Det visade sig 

dock att när mannen lämnade rummet kunde kvinnan prata lite svenska.  

 

Istället för att tvinga henne att börja berätta inför maken att hon blöder och har 

sammandragningar tycker jag att man kan visa respekt genom att ta ut maken, så att 

hon kan berätta… Men vissa män kan bli väldigt arga för det, de tycker liksom att dom 

har rätt till att vara där med deras fru.  

 

Flera informanter berättar om att närståendes hjälpsamhet skiljer sig från de med svensk 

bakgrund. Närstående i andra kulturer tenderar att vilja hjälpa till mer, men att detta 

ibland kan upplevas som en svårighet. Ambulanspersonalen kan få svårt att komma åt 

att vårda patienten. Det kan också innebära de närstående har orealistiska förväntningar 

på hur många som kan åka med i ambulansen. 

 

Oftast så vill ju hela familjen eller släkten åka med i ambulansen, de belamrar ju 

ambulansen. 

 

Flera av informanterna upplever att närstående till patienten blir agiterade, på grund av 

att de inte tycker att sjuksköterskorna gör sitt jobb. I många fall verkar närstående tro att 

ambulansen inte kan utföra några åtgärder på plats, utan att de bara kan lasta patienten 

och köra till sjukhus. Då krävs det att sjuksköterskan förklarar varför man ta kontroller 

och försöker få lite anamnes, vilket inte alltid är lätt på grund av språkförbistring som 

kan leda till missförstånd.  

 
 Ibland har det ju blivit ganska hetsiga möten liksom, mellan oss som ambulanspersonal 

och anhöriga för att vi ibland har svårt att möta varandra i hur vi tänker, kanske kring 

vårdandet och patienten… Jag har ibland faktiskt uppfatta det som att anhöriga börjar 

bli lite irriterade och arga och stressade över att vi inte gör nåt, eller det ser ut som att 

vi inte gör nåt, fast det gör vi ju.  

 

Patientens anhöriga kan även bli agiterade och irriterade och gapa och skrika mot 

oss… och det kan va lite jobbigt, det är ju en kulturkrock. 

 

Könsroller 
Informanternas upplevelse är att personer med annan etnisk bakgrund ibland har en 

annan syn på kvinnor och män. Det kan ibland ställa till problem i den vårdande 
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situationen men oftast tycker de att det fungerar bra. Många av informanterna anser att 

det är till fördel att vara en man och en kvinna i besättningen i ambulansen.  

 

Ibland kan mannen ta väldigt illa vid sig om den manlige personalen behandlar 

kvinnan. Det kan ibland ses som en lite svårighet, det har inte hänt så många gånger 

men det är ändå en ganska tydlig svårighet de gångerna det har varit i alla fall. 

 

Några informanter upplever att män med annan etnisk bakgrund inte alltid lyssnar på 

den kvinnliga ambulanssjuksköterskan.    

 

Ibland blir det… män som inte vill prata, inte lyssna på vad jag säger.  

Vilket är jättefrustrerande, man kommer ju för och hjälpa. 

 

Respekt för patienternas klädsel 
Att visa respekt för andra kulturer och människor är viktigt inom ambulansyrket, och 

framförallt viktigt att tänka på som ambulanspersonal när man jobbar i invandrartäta 

distrikt enligt informanterna. Patienterna som bor i dessa områden bär med sig sina 

seder, kulturer och religioner till Sverige, och det är viktigt att man som 

ambulanspersonal har med sig det in i vårdmötet. Några av sjuksköterskorna nämner att 

det inte är lätt att lära sig alla olika kulturer och religioner, men genom att visa respekt 

och hövlighet för kulturen kommer man långt. Sjuksköterskorna tar även upp situationer 

där just bärande av slöja, och stora klänningar i vissa fall kan vara ställa till svårigheter i 

vårdmötet.  

 

Det här med slöja det kan ju ibland vara svårt. Man kommer inte riktigt åt och man vill 

inte kränka samtidigt som man känner att man måste undersöka.  

 

Att uttrycka smärta  
Alla informanter delar liknande upplevelser om hur just patienter med annan etnisk 

bakgrund uttrycker smärta, vilket enligt dem ibland skiljer sig från hur en svenskfödd 

patient uttrycker smärta. Vanligt återkommande i intervjuerna är att patienterna ofta 

skriker högt, och att de är utagerande i sitt sätt att bete sig. Detta kan innebära att det 

ibland kan vara svårt för sjuksköterskorna att hålla sina fördomar i styr, och ta patienters 

smärta på allvar, trots deras vilja att sätta sig in i patientens livsvärld, förstå och bemöta 

upplevelser på bästa sätt.  

 

Deras sätt att uttrycka smärta på... kan man inte uttrycka det i språket, då skriker man 

istället för att vi skall ta dem på allvar. Då gäller det att vi verkligen tar dom på allvar, 

får dom i alla fall att tro att vi ser allvar i det hela, tar dom med respekt, och förstå att 

dom tycker att det här är jobbigt. 

 

Det är lätt att få fördomar liksom och tänka men herregud, liksom har du verkligen så 

ont, men samtidigt så ska man ju inte dra alla över en kant, fast det är ju svårt. 

 

En informant har varit med om att vissa patienter till och med spelat okontaktbara eller 

medvetslösa, fast detta inte varit fallet. Någon informant anser att det är svårt att få ett 

trovärdigt värde på VAS-skalan. Informanten uttrycker en tveksamhet till patientens 
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smärtupplevelse när patienten till exempel får tio på VAS-skalan, men kanske ter sig 

opåverkad och har en normal puls. Sjuksköterskorna visar ändå en önskan av förståelse 

för de patienter som upplevs som väldigt utagerande i sitt sätt att uttrycka smärta och 

reflekterar över sitt handlande.  

 

 I vissa ögon kanske man tycker att de spär på upplevelsen, jag upplever det som teater 

i många fall. Men det kanske också är deras sätt att uttrycka sig på, och det är vi lite 

ovana vid tror jag ibland. Då gäller det ju att försöka bemöta det på nåt sätt utan att 

liksom negligera deras oro eller smärta, och ibland kan det vara svårt. 

 

 

Svårigheter i kommunikationen 
Samtliga informanter berättade om svårigheter relaterat till kommunikation. De 

upplevde att det blir svårare att göra bra bedömningar av patienten och hans eller 

hennes tillstånd på grund av bristande kommunikation. I de flesta fallen fanns det dock 

någon form av kommunikation, antingen genom kroppsspråk, att patienten kunde lite 

svenska eller att det fanns någon i närheten som kunde tolka. Även kommunikationen 

med närstående nämndes som viktig, utan en bra kommunikation med dem så fanns det 

risker för missförstånd och att detta kunde leda till ett sämre möte. 

 

Att vara oförberedd 
Redan innan sjuksköterskan träffade patienten så fanns en risk för missförstånd. Detta 

sker när patienten eller någon annan som kanske inte talar god svenska kontaktar SOS-

alarm. Ibland verkade som att SOS inte hade fått fram någon information alls av den 

som larmade, det kunde innebära att ambulanspersonalen inte vet vad de åker till för 

situation. De beskriver hur det är lättare att sätta sig in i eller gå igenom och lägga upp 

arbetet innan man kommer till patienten om man har lite mer information. Har till 

exempel patienten bröstsmärta så är ambulanspersonalen mer förberedd på hur de ska 

omhänderta patienten. 

 

Man ringer upp SOS på vägen ut, vad händer här då? För att man ser sin remsa i bilen, 

och då säger de att vi har ingen aning, för det skriks och det hålls på, och personen 

verkar ha väldigt ont och ni får åka dit och titta. 

 

Sedan ser man lappen från SOS, misstänkt svårt sjuk, språksvårigheter, vet inte vad det 

handlar om. Då vet man lite när man åker ut att vi får se vad det blir av det. 

 

I intervjuerna framkom upplevelser av att ambulansen kör på fler larm till patienter med 

annan etnisk bakgrund då informationen till SOS är bristfällig på grund av 

språksvårigheter, att SOS inte har kunnat göra en bra bedömning utan att man då 

skickar en ambulans på prioritet 1, även fast det inte fanns något behov i de flesta fall. 

SOS har i dessa fall inte kunnat följa sitt index med de olika prioriteterna, de beslutar då 

att ambulansen ska åka prioritet 1, eftersom de måste utgå från att patienten är allvarligt 

sjuk.  
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Att inte förstå problemet 
Flertalet av informanterna berättar att det i många fall är svårt att veta vad som är 

patientens problem och att ambulanspersonalen initialt inte riktigt vet vad de ska göra 

när de möter de här situationerna. Informanterna berättar om en frustration när de inte 

kan få fram den information som medför att de kan göra riktiga bedömningar. De 

uppenbara fallen med till exempel frakturer och liknande kan man lösa men det kan 

vara problem när det gäller att få mer information om till exempel medicinering, 

överkänslighet och sjukdomshistoria. En stor svårighet framkommer när patienten inte 

har ett uppenbart symtom eller skada och alla kontroller ambulanspersonalen tar är bra, 

exempelvis blodtryck, saturation, puls med mera.  

 

Det är ju lite frustrerande att man inte kan få fram den informationen som gör så att 

man kan göra riktiga bedömningar av vad det är för något problem 

 

Då kunde hon liksom inte säga vad det var för fel, på barnet då. Eller varför hon hade 

ringt eller varför hon var orolig. 

 

Att inte kunna tolka undersökningarna eller anamnesen kan innebära att 

ambulanspersonalen kör patienter till sjukhuset utan att veta vad patienten har för 

bekymmer. Flera informanter nämner att då de inte kommer längre i sina 

undersökningar eller tagande av anamnes händer det att patienten transporteras till 

sjukhuset, utan att ambulanspersonalen vet vad patienten har för bekymmer. Det 

framkom även att patienten transporteras till sjukhuset fast det bedömts att patienten 

inte har något behov av att komma till akutmottagningen. Detta gjordes i de fall när 

ambulanspersonalen inte kom någon vart i kommunikationen med patienten eller 

närstående, att man inte kunde informera patienten eller hänvisa till annan vårdnivå. Då 

valde man att köra till akutmottagningen för att se om de kan lösa problemet där. I 

intervjuerna framkom det att när det gäller att ta reda på vad patienten hade för problem 

så kände några att de fick göra mycket mer arbete hos patienten än om man hade fått en 

bra anamnes. Informanterna upplevde också att det ställs högre krav på dem som 

sjuksköterskor när det gäller den kliniska blicken, att de måste vara bättre på att tyda 

signaler, att se hur patienten ser ut och att de får förlita sig mer på de kontroller som tas. 

 

När man inte vet vad det är man ska behandla, vad man ska ta tag i. Så kommer man in 

till sjukhuset där, ”jag vet inte vad det är”, ”jag har inte fått någon information”. 

 

Ibland känns det alltså väldigt… vad ska man säga… tafatt med information som du har 

att lämna vidare, och det känns inte så bra utan man vill kunna ha gjort en ganska 

komplett undersökning. 

 

I intervjuerna framkom att det var svårt när ambulanspersonalen inte kunde informera 

patienten om deras tillstånd, att de inte kunde lugna dem när de var oroliga. Särskilt i de 

fall när patienten behövde åka in till sjukhus men där tillståndet ändå inte bedömdes 

som allvarligt av ambulanspersonalen.  

 

För kan man väl prata, så kan man ju få, de kan ju få väldigt mycket information från 

oss, vad det handlar om och hur vi ser på det.  
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Flera informanter berättar att det finns risk för missförstånd. Där närstående har 

missuppfattat något som ambulanspersonalen sagt och sedan blivit upprörda. I ett fall så 

ledde närståendes ilska efter ett missförstånd till att behandlingen av en allvarligt sjuk 

patient blev försenad. Informanten berättade vidare om hur frustrerande det var att 

lämna de närstående i ilska när de transporterade den svårt sjuke till sjukhuset.  

 

Det blev jättefrustrerande att man gör en familj så upprörd också… att lämna några 

med … oklar situation om man säger, det var jättejobbigt, jätte, jättejobbigt faktiskt.  

 

Närstående som tolk 
Flera informanter berörde användningen av tolk, och situationer när närstående tolkar. I 

de flesta fall upplevs det som positivt. Med tolkens hjälp kan ambulanspersonalen få 

mer information om patienten och på så sätt göra en bättre bedömning och ett bättre 

omhändertagande. Dessutom kan ambulanspersonalen å andra sidan ge information till 

patienten som kan verka upplysande eller lugnande. Vanligtvis fanns det någon i 

patientens närhet som kunde tolka eller berätta mer. Informanterna upplevde som att all 

information de kunde få om patienten var av betydelse. Dock beskrevs också negativa 

aspekt av användandet av närstående som tolkar. Det kan exempelvis röra sig om barn 

som tolkar, något som beskrivs som förhållandevis vanligt. Det kanske är barnen som 

behärskar svenska språket bäst i familjen. Några informanter upplevde att barnen kunde 

hamna i svåra situationer som att den personen som inte kan språket är irriterad på 

ambulanspersonalen. 

 

Ofta är det barnen som får tolka och det kan ju vara lite jobbigt ibland. Särskilt i de här 

situationerna när de är så upprörda.  

 

Informanterna berättade om en tveksamhet till informationen man får via den som 

tolkar, eftersom informationen kan ändras lite från varje person. En informant uttryckte 

det som att man hela tiden får andrahandsuppgifter. Det finns också en risk att den som 

tolkar inte hittar de ord som används av ambulanspersonalen i sitt egna språk. 

 

Informationen vrids ju ofta lite från varje person och så kanske det är svårt att hitta 

ord. 

 

Okunskap om sjukvård och hälsa 
Sjuksköterskorna i studien ansåg att många av patienterna med annan etnisk bakgrund 

inte riktigt har inblick i hur svenska sjukvården fungerar. Att patientgruppen upplevdes 

ha svårigheter med att veta när och vart man skall vända sig vid olika sjukdomssymtom 

eller tillstånd. De upplevde att många inte vet var närmsta vårdcentral ligger eller har 

för funktion utan kontaktar ambulansen i alla lägen vid hjälp som berör sjukvård. Detta 

tror sjuksköterskorna till stor del beror på att dessa människor är dålig informerade om 

det svenska sjukvårdssystemet, de har en annan syn på sjukdom och hälsa, samt att de 

har okunskap om till exempel vikten av läkemedelscompliance, allvarlighetsgrader av 

olika sjukdomssymtom och hur man först kan försöka med egenvård i hemmet innan 

kontakt med vården. 
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Bristande kunskap om sjukvårdskedjan och ambulansens funktion 
Informanterna känner ofta att de får en roll som sjukvårdsrådgivare vid enklare 

sjukvårdfall. Detta upplevs vanligtvis vid de fall då ambulans kontaktats på grund av till 

exempel förkylningssymtom eller magsjuka. Informanterna upplever att 

förkylningssymtom som till exempel feber är ett vanligt sjukdomssymtom som 

människor av annan etnisk bakgrund är mycket oroliga över och ringer ambulansen för. 

Det förefaller finnas en okunskap hos dessa patienter om var gränsen går för när man 

ska kontakta ambulans.  

 

Det vet knappt var vårdcentralen ligger, de vet att det finns ett nummer 112 och där får 

man hjälp och då ringer man det numret vad det än gäller.  

 

Upplever att jag är ute på en hel del ambulansärenden där okunskap om var de ska 

vända sig för lättare fall som inte kräver sjukhusvård är orsaken till att de ringer 

ambulans.  

 

Informanterna upplevde att det händer att patienten eller i många fall närstående inte 

förstår eller accepterar hur personalen i ambulansen arbetar. Informanterna upplevde det 

som att det viktigaste för patienten är att han eller hon så fort som möjligt kommer till 

sjukhuset. Det framkom att personalen upplevdes som nonchalanta eftersom de tog det 

alldeles för lugnt i patientens eller närståendes ögon.  

 

Problemet är när de tycker att vi håller på för mycket på plats de vill bara komma in 

snabbt till sjukhuset för det är de tror att vården börjar 

 

Informanterna berättade om bristande kunskap när det gäller att ambulansen kan göra 

behandlingar på plats, det har till och med hänt att sjuksköterskan inte gjort alla åtgärder 

han eller hon velat göra på grund av oförstående närstående. 

 

Vi vill kanske göra lite mer grejer på plats för att veta att vi kör till rätt sjukhus bland 

annat. Ibland får man gör lite avkall på det för det kan bli så irriterat från vissa 

närstående  

 

Informanterna berättade om en okunskap hos patienterna om vart de ska vända sig med 

sina problem, utan att de ringer efter ambulans för att någon ska komma och göra en 

bedömning. Det framkom en önskan hos informanterna att samhället var mer informerat 

om vilka åkommor som är akuta och behöver ambulans och vilka som inte är det. 

 

Men ibland kan jag ju känna att det är tråkigt för jag känner inte att jag behövs liksom, 

att jag gör ju ingen nytta.  

 

Bristande kunskap om egenvård 
Informanterna anser att flera patienter med annan etnisk bakgrund har en okunskap om 

basala kunskaper inom hälsa och sjukvård. Vilket i sin tur troligtvis är orsaken till deras 

bristande kunskap om egenvård, vart de skall vända sig och medicinering. Detta leder 

till att många ambulansärenden ibland uppfattas av sjuksköterskorna som ”mindre 
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viktiga”, dessa ärenden tar tid från patienter som är svårt sjuka och är i ett större behov 

av ambulans.  

 

Jag blir mest förvånad över deras okunskap ska jag ärligt säga… ”Har du inte provat 

att ta en huvudvärkstablett först”? Nej blir ofta svaret då. 

 

Efter att patienten legat inne på sjukhuset eller besökt vårdcentralen händer det att 

patienten kontaktar ambulansen efter ett par dagar. Detta beror troligtvis enligt 

informanterna på språkförbistring mellan patient och vårdpersonal eller oklara direktiv 

från sjukhuset eller vårdcentralen om till exempel fortsatt medicinering, detta verkar 

orsaka fler ambulansuppdrag.  

 

Ofta kan det vara så att de varit hos doktorn som sagt att de har lunginflammation, de 

får utskrivet penicillin och åker hem. Efter en dag kan de ringa efter ambulansen, och 

när man kommer dit visar det sig att de fick tabletter igår och säger; jag har tagit två 

stycken och jag är inte frisk ännu. 

 

Många sjuksköterskor i studien känner frustration över att de inte provat att ta 

febernedsättande eller uppsökt vårdcentralen innan de kontaktar ambulans.       

 

Väldigt många är där kring patienten oftast. Det är upptrissat och det baddas och det 

hålls på hela tiden, och man känner snälla någon, ta en Panodil… och dom vill bara att 

man skall åka snabbt iväg direkt till sjukhuset. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med den här studien var att belysa ambulanspersonalens upplevelse av 

svårigheter i mötet med patienter av annan etnisk bakgrund. Eftersom syftet rörde 

upplevelser ansåg vi att intervjuer som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys 

var mest lämplig. Vi blev inspirerade av Graneheim och Lundmans innehållsanalys och 

valde därför att granska materialet utifrån den.  

 

I en kvalitativ studie gäller det att göra sig medveten om sin egna förförståelse och sina 

egna fördomar. Innan intervjuerna genomfördes fanns en förväntan på vad som 

eventuellt skulle tas upp som svårigheter, eftersom vi själva har erfarenhet från möten 

med patienter av annan etnisk bakgrund. Därför försökte vi gå in med ett öppet 

förhållningssätt både vid intervjuerna och vid granskningen av insamlat material. 

Genom att utgå från livsvärldsperspektivet i studien har vi försökt att lägga vår 

förförståelse åt sidan för att undvika ”färgning” av resultatet. Dock kan ändå inte 

resultatet av en intervjustudie ses som oberoende av forskaren (Höglund-Nielsen & 

Granskär, 2008). Med livsvärldsperspektivet uppmärksammas ambulanspersonalens 

upplevelser och erfarenheter i vardagsvärlden och den dagliga tillvaron (Dahlberg et.al., 

2003).  

 



16 

 

Vi hade inte någon vana av att intervjua och det var svårt att hålla sig strikt till 

frågeguiden utan vissa frågor blev mindre öppna än vad som var tänkt. Enligt Trost 

(2005) är tanken att den intervjuade ska styra ordningsföljden i samtalet och val av olika 

aspekter i intervjun. Informanterna leddes med inledningsfrågan in i att tala om 

svårigheter, detta gjordes medvetet eftersom fokus var syftet. I efterhand ses en brist i 

frågeguiden, den borde ha varit mer strukturerad och innehållit mer kritiska frågor för 

att kunna urskilja åsikter och attityder gentemot upplevelser. Till exempel varför vissa 

saker upplevdes som svårigheter av informanten. Många informanter hade svårt att 

komma på ett eller flera specifika fall där de upplevt svårigheter, berättelserna blev 

ibland på ett mer generellt plan. Informanterna tänkte inte alltid på att det var 

svårigheter som intervjuerna skulle handla om, utan de berättade även om positiva 

upplevelser i mötet med patienterna, detta gjorde att intervjumaterialet som skulle 

transkriberas blev mycket stort och tog således mer tid än väntat. Det upplevdes inte 

som att informanterna hade ett behov av att tala av sig om negativa upplevelser utan i 

flera fall fick informanterna ta pauser innan de kunde komma på upplevelser av 

svårigheter. Ett medvetet val gjordes att inte lyfta fram upplevelser av icke-svårigheter i 

resultatet då vi ville hålla oss till syftet. Hade syftet varit att fokusera på endast 

upplevelser av möten med patienter av annan etnisk bakgrund, hade det blivit ett för 

stort material att bearbeta. Med detta syfte som utgångspunkt var förhoppningen att med 

förvärvad kunskap från den här uppsatsen eventuellt kunna bidra till mer optimala 

möten mellan ambulanspersonal och patienter av annan etnisk bakgrund.  

 

Vi vill att vår studie skall ha så hög giltighet som möjligt. Giltighet handlar om att 

hälften män och hälften kvinnor intervjuades samt att citat används för att läsarna skall 

kunna bedöma giltigheten. Tillförlitligheten ökas genom att vi som två författare har läst 

samtliga intervjuer och genomfört och bearbetat delar av analysen gemensamt. 

Överförbarhet möjliggörs genom en noggrann beskrivning av det strategiska urvalet, 

datainsamlingen och analysen.  

 

Trots vår ovana att intervjua har det fungerat bra, vi fick ett stort och högkvalitativt 

material att analysera och det upplevdes inte som några svårigheter att finna röda trådar 

i informanternas berättelser om svårigheter. På så sätt var det relativt enkelt att få fram 

de huvudkategorier och underkategorier som utmynnade i resultatet. Det finns en 

begränsad mängd av studier som genomförts i den prehospitala miljön och då särskilt 

när det gäller att belysa upplevelser av olika fenomen hos ambulanspersonal.  

 

Resultatdiskussion 
Under intervjuerna benämnde ofta informanterna patienter av annan etnisk bakgrund 

som en grupp som kallades för dem. När informanterna talade om dem så syftades det 

underförstått på personer som är utomeuropeiska invandrare. Ingen av informanterna 

talade om invandrare från till exempel Europa eller Norden. I de aktuella områdena är 

enligt informanterna personer med annan etnisk bakgrund vanligtvis ifrån Mellanöstern 

eller Östafrika. Även i Michaelsens et.al. (2004) studie definierades begreppet 

invandrare som första generationens invandrare från Mellanöstern och Nordafrika.  

 
Analysen av intervjumaterialet mynnade ut i tre huvudkategorier. Kulturella skillnader, 

Svårigheter i kommunikationen och Okunskap om sjukdom och hälsa. Dessa 
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huvudkategorier har totalt nio underkategorier. Under kulturella skillnader framkom i 

intervjuerna att närstående har en central roll i mötet med patienter av annan etnisk 

bakgrund. Det visade sig att ambulanspersonalen upplevde att närstående har en 

påverkan i mötet som är både på gott och ont. Svårigheter som nämndes var till exempel 

att de närstående är många till antalet och ibland hindrar framkomligheten till patienten 

och att närstående ibland missförstår situationen och kan bli upprörda. Informanterna 

beskrev även positiva aspekter som till exempel att närstående ofta är gästvänliga och 

hjälpsamma. Det större antalet närstående hemma hos patienter av annan etnisk 

bakgrund kan bero på boendesituationen, på grund av familjeförhållanden och ekonomi 

så är det ofta fler människor som delar bostad. Familjebanden kan se olika ut kulturer 

emellan, i Sverige är det vanligt att de äldre flyttar till särskilt boende när de inte klarar 

sig själva hemma, eller har hjälp från hemtjänst. I vissa andra kulturer är det vanligare 

att familjerna tar hand om sina äldre och låter dem bo hemma hos sig.  

 

Tidigare forskning visar att närstående kan ses som ett problem hos vårdpersonal inom 

bland annat akutsjukvård då de ofta är många till antalet och att det kan bli en hög 

ljudnivå kring patienten (Ozolins & Hjelm, 2003; Lundberg et.al., 2005). Det har också 

visat sig att ambulanspersonal beskriver svårigheter i att hantera ett stort antal 

människor kring patienten (Hultsjö & Hjelm, 2005). Ambulanspersonalen i studien 

upplevde att det blir ett extra moment att få bort folk runt patienten för att komma åt och 

vårda. Detta ställer högre krav på deras tålamod samt att de försöker vara lugna, 

förstående och respektera patientens kultur och religion för att minska risken för 

missförstånd och att närstående ska bli upprörda. Att det är ett stort antal människor 

kring patienten är inget specifikt för just patienter av annan etnisk bakgrund. Till 

exempel är det ofta ett stort antal människor kring patienten på en offentlig plats eller 

lokal, dock upplever informanterna att det är vanligare att de möter ett större antal 

människor i hemmet jämfört med svenskfödda patienter. Det är viktigt att sätta detta i 

sitt sammanhang med att ambulanspersonalen ofta kommer i en akut situation och har 

inte heller möjligheter att förbereda sig, detta i sig kan förstärka stressen. Det kanske 

finns ett utbildningsbehov hos ambulanspersonalen att hantera situationer med ett större 

antal människor kring patienten eftersom ambulanspersonalen upplever det som en 

extra utmaning i den vårdande situationen när de är den enda enheten på plats. Vid till 

exempel trafikolyckor finns det rutiner hur situationen ska hanteras, det finns också 

oftast polis och räddningstjänst på plats som kan ta hand om människor som inte hör till 

skadeplatsen.  

 

Sjuksköterskorna i studien visade en vilja att förstå patienten, de ansträngde sig för att 

bemöta patienterna på bästa sätt genom att visa respekt och hövlighet för deras kultur 

och religion. Efter möten där svårigheter uppstod var det vanligt att sjuksköterskorna 

reflekterade över sitt handlande i den specifika situationen. Detta för att dra lärdom och 

på så sätt utvecklas i sitt att bemöta människor av annan etnisk bakgrund, vilket kan 

bidra till att underlätta framtida möten.  

 

Något som framkom i studien var sätt att uttrycka smärta. Sjuksköterskorna i studien 

berättade om att patienterna uttryckte smärta på ett för dem överdrivet sätt, att det i 

vissa fall upplevdes som teater. Ozolins och Hjelm (2003) nämner att det finns en risk 

att vårdpersonal misstolkar symtomen och tycker att patienten simulerar. Högljudda 

patienter och närstående kan göra det svårt för sjuksköterskorna att bedöma patientens 
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behov av vård. Även Michaelsen et.al. (2005) nämner att invandrarpatienter generellt 

sett uppfattades som överdrivna när det gällde att uttrycka smärta. Sjuksköterskorna 

upplevde det svårt att möta dessa patienter i deras smärtupplevelse. Det fanns en risk att 

smärtan till slut nonchaleras då den upplevdes att inte stå i proportion till skadan eller 

sjukdomen som utlöste smärtan. Risken är att patienter av annan etnisk bakgrund 

generaliseras till att överdriva smärta, informanterna berättar dock att det är viktigt att 

vara fördomsfri. Något som Giger och Davidhizar (2002) lyfter fram i sin studie. 

Personal i akutsjukvård upplever svårigheter att kunna bedöma allvarlighetsgraden av 

sjukdomen på grund av annorlunda beteende, patienter av annan etnisk bakgrund har ett 

mer intensivt sätt att uttrycka sig, både verbalt och icke-verbalt än patienter från de 

nordiska länderna. Vårdpersonalen upplever frustration då de inte förstår och inte kan 

hjälpa patienten i dessa situationer (Giger et.al., 2002; Hultsjö & Hjelm, 2005). Varför 

uppfattas vissa patienter av annan etnisk bakgrund vara mer utåtagerande i sitt sätt att 

uttrycka känslor? Kanske det beror på att de försöker kompensera att de inte gör sig 

förstådda och att detta blir det sätt de kan uttrycka sig på.  

 

Samtliga informanter tyckte att kommunikationen var det största problemet i mötet med 

patienter av annan etnisk bakgrund. I och med de kulturella skillnader som finns i 

Sverige upplevde informanterna att de som sjukvårdspersonal ofta vårdar patienter utan 

att dela ett gemensamt språk, kultur eller religion. Detta medför svårigheter eftersom 

informanterna inte kände att de på ett tillfredsställande sätt kan ge och ta information. 

Tidigare forskning visar att kommunikationssvårigheter skapar problem i utbytet av 

information mellan personal i akutsjukvård och patienten och även i bedömningen 

(Hultsjö & Hjelm, 2005). Informanterna upplevde att information från patienten blir 

bristfällig redan i samtalet mellan patienten och larmcentralen. Ofta vet SOS inte vad 

som har hänt eller vad som är patientens problem. Ambulanspersonalen upplevde att de 

ofta inte vet vad de åker till för situation och de känner att de får vara mer beredda på 

allt. Wireklint Sundström (2005) menar att en förväntan på en speciell 

händelseutveckling kan göra att vårdaren känner att han eller hon får en bättre kontroll 

över situationen och en känsla av trygghet och stabilitet i sin professionella yrkesroll. 

Det blir som en mental förberedelse inför mötet med patienten. I tidigare studier 

upplever ambulanspersonalen att kommunikationssvårigheter inte bara uppstår mellan 

patient och vårdare utan även mellan patienten och larmcentralen, det nämns att SOS 

inte vill ta några risker utan de skickar ofta ambulansen för att se vad som fel på 

patienten (Hultsjö & Hjelm, 2005). Detta stämmer överens med vad sjuksköterskorna i 

studien upplever, de tycker att de ofta får uppdrag som inte alltid är nödvändiga.  

 

Resultatet visade att i många fall hade ambulanspersonalen svårt att överhuvudtaget 

förstå vad det var för fel med patienten på grund av språksvårigheter. Dels för att det var 

svårt att tolka patientens sjukdomsbeteende och att det är svårt att få en bra anamnes. 

Sjuksköterskorna upplevde frustration när de inte kunde förstå patienten som i många 

fall transporterades till akutmottagningen utan att ambulanspersonalen visste varför. 

Hultjsö och Hjelm (2005) och Ozolins och Hjelm (2003) visar att språksvårigheter kan 

orsaka svårigheter för sjukvårdspersonalen att göra ordentliga bedömningar och få en 

korrekt anamnes. Det kan få som konsekvens att patienten felbehandlas eller att vården 

försenas. Björk Brämberg (2008) skriver i sin avhandling att språkförbistring kan leda 

till att sjukvårdspersonalen uppfattar vårdsituationer som problematiska, detta kan 

förhindra att det utvecklas en vårdrelation. Björk Brämberg (2008) menar vidare att 



19 

 

utmaningen i att skapa god vård för personer av annan etnisk bakgrund ligger i de 

kommunikativa frågorna. 

 

När det gäller användandet av närstående som tolk tyckte informanterna att det var bra 

på så sätt att all information som de kunde få av patienten var av betydelse. Dock så 

fanns det begränsningar i användandet av närstående som tolk. Informanterna upplevde 

att de inte kunde lita fullt ut på att det som sägs översätts på rätt sätt på grund av brist på 

korrekta termer och att de som tolkar sätter sin prägel på det som översätts. Detta har 

påvisats i tidigare forskning som ett problem där sjuksköterskan inte vet om 

informationen översätts rätt eller om viktig information hoppas över (Ozolins & Hjelm, 

2003; Jacobs, 2009, Lundberg et.al., 2005). Dogan, Tschudin, Hot och Özkan (2009) 

nämner dock att i deras artikel så vill patienterna helst ha någon de känner eller en 

släkting som tolkar åt dem, detta nämns också av Gerrish (2001). I en situation där tolk 

används så bör vårdaren vända sig mot patienten och inte mot tolken när frågor ställs, 

detta för att patienten ska känna sig bekräftad. Björk Brämberg (2008) skriver att 

sjukvårdspersonal som använder tolk bör ha kompetens för att kommunicera via tolk. 

Informanterna upplevde det som känsligt när barn tolkar åt sina föräldrar, att barnen får 

ett stort ansvar, därför försöker de i första hand att välja en vuxen familjemedlem som 

tolk. Det är påvisat i flera studier att det är en nackdel att använda barn som tolkar, det 

är opassande att lägga den bördan det innebär på ett barn som kanske inte har den 

nödvändiga förståelsen för att tolka korrekt och att kunna hantera de känslomässiga 

aspekterna, det kan också skapa spänningar mellan barnet och den vuxne (Gerrish, 

2001). Svårigheter med barn som tolkar åt sina föräldrar påvisas även i Gerrish, Chau, 

Sobowale och Birks (2004) artikel.   

 

Informanterna upplevde en okunskap hos patienterna av annan etnisk bakgrund när det 

gäller kunskap om hur sjukvården i Sverige fungerar. Patienter söker fel vårdinstans, 

vilket resulterar i högre nivå av vård än vad patienten är i behov av. Till exempel när 

patienter och närstående ringer ambulans för att transporteras till sjukhus vid ett mindre 

allvarligt sjukdomstillstånd, eller när patienten och närstående insisterar att de behöver 

sjukhusvård när de egentligen hade klarat sig med egenvård i hemmet. En möjlig orsak 

till detta kan vara att patienter av annan etnisk bakgrund har en annorlunda syn på 

sjukdom och hälsa, men också en bristande kunskap om svenska hälso- och 

sjukvårdssystemet och var de ska vända sig för att få hjälp vid mindre akuta tillstånd 

(Ozolins & Hjelm, 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005). En annan aspekt av detta är något 

som påvisas av Berlin, Johansson och Törnkvist (2006) i deras enkätstudie som 

handlade om sjuksköterskor i primärvården och deras arbete i invandrartäta områden. 

Dessa områden som ofta är segregerade och har en låg social och ekonomisk status med 

hög arbetslöshet, detta är kända faktorer som inverkar negativt både på fysisk och 

psykisk hälsa och detta leder i sin tur till en ökad belastning av hälso- och sjukvården i 

liknande områden. Den av informanterna upplevda högre användningen av ambulansen 

hos dessa patienter beror således kanske inte på okunskap hos patienten utan helt enkelt 

att dessa patienter i större omfattning upplever ohälsa. Informanterna uttryckte en 

önskan om att det gavs mer information till patienter av annan etnisk bakgrund om hur 

det svenska sjukvårdssystemet fungerar, Hultsjö och Hjelm (2005) menar att 

information kan göra det lättare för invandrare att vända sig till rätt instans i sjukvården, 

detta skulle medföra en mer kostnadseffektiv vård. Migrationsverket bör kanske vara 

tydligare med sin information om hur man söker vård i Sverige. En av informanterna 
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har sett ett informationsblad från Migrationsverket där det stod att man vid sjukdom 

skulle ringa 112. Därför är det inte oväntat att det upplevs att invandrare inte söker till 

rätt instans i våra ögon då det är den information de har fått.  

 

En intressant aspekt var att informanterna uttryckte en bristande kunskap hos 

patienterna om hur de ska behandla enklare tillstånd själva i hemmet, det vill säga 

egenvård. Detta har inte framkommit i de artiklar vi funnit. Det framkom att det verkade 

finnas en begränsad kunskap om hur ambulansens funktion och kompetens hos 

ambulanspersonalen. Flera informanter hade upplevt att patienter och närstående inte 

förstod att ambulanspersonalen kunde påbörja undersökningar och behandlingar på plats 

utan att de endast ville att patienten fortast möjligt skulle transporteras till sjukhus för 

att träffa en läkare. I Ozolins och Hjelms (2003) studie säger sjuksköterskorna att 

patienterna och närstående visar mer tilltro till läkare, vilket de tror har att göra med 

kulturen. Detta kan inte generaliseras till att bara gälla patienter av annan etnisk 

bakgrund utan resultatet påverkas av att sjuksköterskorna i studien är verksamma i 

områden med en stor del invandrare. Självklart finns det okunskap om sjukvården också 

hos människor med svenskt ursprung.  

 

Vad ska då ambulanspersonal ha för förhållningssätt i mötet med patienter av annan 

etnisk bakgrund, som framkommit i resultatet så upplever informanterna att det finns en 

variation av olika svårigheter i mötet med dessa patienter. Dessa kan inte generaliseras 

till att bara gälla invandrarpatienter, men som redan nämnts arbetar informanterna i 

invandrartäta områden och majoriteten av deras patienter är människor av annan etnisk 

bakgrund. Det skulle vara intressant av att se vad ambulanspersonal upplever för 

svårigheter generellt i mötet med patienter, såväl svenskfödda som invandrare. 

Huvudproblemet kvarstår dock, nämligen att det upplevs som patienter av annan etnisk 

bakgrund får en sämre vård. Är mer utbildning i kulturkompetens eller teorier om 

transkulturell omvårdnad lösningen, i bakgrunden beskrivs det att sjuksköterskan kan 

genom att ha kunskap om patientens kulturella perspektiv ge bättre vård. Den här 

uppfattningen stöds av omfattande omvårdnadsforskning. Dock finns det som påvisats i 

bakgrunden risker med detta, till exempel att patienter generaliseras att vara på ett visst 

sätt på grund av deras etnicitet. Björk Brämberg (2008) nämner i sin avhandling ett mer 

individorienterat perspektiv med betoning på det allmänmänskliga. Björk Brämberg 

(2008) ställer frågan varför vårdpersonal behöver kulturspecifika kunskaper när de 

vårdar invandrarpatienter, detta kan ses som ett sätt att tillfredställa vårt behov att 

sortera in människor i olika fack och detta stärker bilden av att invandrarpatienter är 

något främmande. Gerrish (2000) nämner dock att en mer individorienterad vård kanske 

inte är lämplig till vissa etniska grupper där hälsa och sjukdom ses som ett kollektivt 

och inte individuellt ansvar.  

 

Slutsats 
Studien har kommit fram till att svårigheter i kommunikationen är det största upplevda 

problemet hos sjuksköterskorna i studien. Dock upplever ambulanspersonalen att de 

oftast löser situationerna genom kreativitet och uppfinningsrikedom för att nå fram till 

patienten. Däremot så hade det varit mer optimalt med en tillgång till professionell tolk 

per telefon för ambulanspersonalen. En annan framträdande svårighet är okunskapen 

hos patienter av annan etnisk bakgrund när det gäller sjukvård och hälsa. Okunskapen 
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verkar leda till en högre belastning på ambulanssjukvården. Det hade dock varit 

intressant att se vad en intervjustudie hade visat om man undersökte upplevelser av 

svårigheter hos ambulanspersonalen generellt sett och inte enbart kopplat till patienter 

av annan etnisk bakgrund. Upplevelsen om okunskap om sjukvård och hälsa kanske är 

lika stor hos svenskfödda patienter. Enligt informanterna så upplevs ändå okunskap som 

en svårighet och ambulanspersonalen anser att dessa patienter behöver mer kunskap om 

bland annat svensk sjukvård, egenvård och ambulansens funktion och kompetens. För 

att sprida information i invandrartäta områden hade det varit lämpligt att 

ambulanspersonal exempelvis besöker skolor och föreningar för att öka allmänhetens 

kunskap. Vårdcentraler i de aktuella områdena borde gå ut med mer information om vad 

de kan göra för patienten. Det görs redan en del arbete med informationsspridning men 

uppfattningen är att det kan göras mer, även utanför de invandrartäta områdena.  

 

Frågan är om ambulanspersonalen behöver en ökad kunskap om andra kulturer, seder 

och religioner. Vi har nämnt att det riskerar att generalisera patienterna och att 

sjuksköterskan kan ha en fördomsfull hållning till patienter av annan etnisk bakgrund. 

Risken är att ambulanspersonalen får en uppfattning om hur en viss grupp av människor 

är baserat på kunskap om deras kultur. Om någon från ett annat land skulle försöka lära 

sig om hur vi svenskar är baserat på att studera litteratur så skulle nog inte många av oss 

stämma in på den bilden. 

 

Det viktiga i mötet med alla patienter och inte bara invandrarpatienter är ens eget 

förhållningssätt och beteende, att visa respekt för alla människors unikhet och livsvärld. 

Att bemöta människor på det sättet som man själv skulle vilja bli bemött räcker nog 

många gånger för att det ska bli ett bättre möte.  

 

Vår önskan är att vi med den här studien kan bidra till ökad kunskap inom den 

prehospitala vården. Att få en inblick och ökad förståelse för ambulanspersonalens 

upplevelse av svårigheter i mötet med patienter av annan etnisk bakgrund. 

Förhoppningen är att uppsatsen ska ge inspiration till vidare forskning inom området, 

det hade varit intressant med en studie om patienter av annan etnisk bakgrunds 

upplevelser av mötet med ambulanspersonal för att få en större förståelse eller som 

redan nämnts vad ambulanspersonal upplever för svårigheter generellt sätt i mötet med 

alla patienter, inte bara invandrare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

REFERENSER 

 
Angel, B., & Hjern, A. (2004). En introduktion till interkulturella studier. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Berlin, A., Johansson S-E., Törnkvist, L. (2006). Working conditions and cultural 

competence when interacting with children and parents of different ethnic origin- 

Primary Child Health Nurses´ opinions. Scandinavian journal of caring sciences, 20, 

160-168.   

 

Björk Brämberg, E. (2008). Att vara invandrare och patient i Sverige. Ett 

individorienterat perspektiv. (Akademisk avhandling). Växjö: Acta Wexionensia. 

 

Boi, S. (2000). Nurse´s experiences in caring for patients from different cultural 

backgrounds. Transcultural Nursing, 5(5), 382-390.  

 

Cioffi, J. (2003). Communicating with culturally and linguistically diverse patients in an 

acute care setting: nurses´ experiences. International Journal of Nursing Studies, 

40, 299-306. 

 

Crane, P. A. (2005). Cultural Competence and the Advanced Practise Forensic Nurse. 

Topics in Emergency Medicine, 27(2), 157-162. 

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., Fagerberg, I. (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur.  

 

Dogan, H., Tschudin, V., Hot, I., Özkan, I. (2009). Patients´ Cultural Needs And 

Carers´ Ethical Responses. Nursing Ethics, 16(6), 683-696. 

 

Ekblad, S., Janson, S., & Svensson, P-G. (1996). Möten i vården. Transkulturellt 

perspektiv på hälso- och sjukvården. Liber utbildning AB: Stockholm. 

 

Eide, H., & Eide, T. (1997). Omvårdnadsorienterad kommunikation. Studentlitteratur: 

Stockholm. 

 

Eriksson, K. (1989). Hälsans idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

 

Gerrish, K. (2000). Individualized care:its conceptualization and practice within a multi-

ethnic society. Journal of advanced nursing, 32(1), 91-99. 

 

Gerrish, K. (2001). The nature and effect of communication difficulties arising from 

interactions between district nurses and South Asian patients and their carers. Journal of 

advanced nursing, 33(5), 566-574. 

 

Gerrish, K., Chau, R., Sobowale, A., & Birks, E. (2004). Bridging the language barrier: 

the use of interpreters in primary care nursing. Health and Social Care in the 

Community, 12(5), 407-413. 

 



23 

 

Giger, J., & Davidhizar, R. (2002). Culturally competent care: emphasis on 

understanding the people of Afghanistan, Afghanistan Americans, and Islamic culture 

and religion. International Nursing Review, 49(2), 79-86. 

 

Graneheim, U-H., & Lundman, B. (2003). Qualitive content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthness. Nurse 

Education Today, (24), 105-112. 

 

Gray, P., & Thomas, J. (2006). Critical Reflections on Culture in Nursing. Journal of 

Cultural Diversity, 13(2), 76-82.  

 

Gustafson, D. (2005).  Transcultural nursing theory from a critical cultural perspective. 

Advances in nursing science, 28(1), 2-16. 

 

Hanssen, I. (2007). Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hearnden, M. (2008). Coping with differences in culture and communication in health 

care. Nursing standard, 23(11), 49-57. 

 

Hjelm, K., Bard, K., Nyberg, P., & Apelqvist, J. (2005). Beliefs about health and 

diabetes in men of different ethnic origin. Journal of Advanced Nursing, 50(1), 47-59. 

 

HSL 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet.   

 

Hultsjö, S., & Hjelm, K. (2005). Immigrants in emergency care: Swedish health care 

staff´s experiences. International Nursing Review, 52, 277-285.  

 

Hwa-Froelich, D., Westby, C. (2003). Considerations When Working with Interpreters. 

Communication Disorders Quarterly, 24(2), 78-85. 

 

Höglund-Nielsen, B., & Granskär, M. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso 

och sjukvård. Studentlitteratur: Lund. 

 

Jacobs, E. (2009). Family interpreters can cause harm. Patient Education Management, 

34-35. 

 

Kallenberg, K., Larsson, G. (2004). Människans hälsa: livsåskådning och personlighet. 

Natur & Kultur: Stockholm.   

 

Lundberg, P., Bäckström, J., Widén, S. (2005). Caregiving to Patients Who Are 

Culturally Diverse by Swedish Last-Year Nursing Students. Journal of Transcultural 

Nursing, 16(3), 255-262.  

 

Magnússon, F. (2002). Etniska relationer i vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur. 

 

Maier-Lorentz, M. M. (2008). Transcultural nursing: Its importance in nursing practise. 

Journal of Cultural Diversity, 15(1), 37-43. 

 



24 

 

Michaelsen, J.,  Krasnik, A., Nielsen, A., Norredam, M., & Torres, A M. (2005). Health 

professionals` knowledge, attitudes, and experiences in relation to immigrant patients: a 

questionnaire study at a Danish hospital. Scand J Public Health, 32, 287-295. 

 

Ozolins, L-L., Hjelm, K. (2003). Nurses` experiences of problematic situations with 

migrants in emergency care in Sweden. Clinical Effectiveness in Nursing, 7(2), 84-93. 

 

Statistiska Centralbyrån. (2009). Beskrivning av Sveriges befolkning. Örebro: SCB-

tryck. 

 

Stier, J. (2009). En introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentlitteratur. 

 

Svensson, P-G., & Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Tribe, R., Tunariu, A. (2009). Mind your language: working with interpreters in 

healthcare settings and therapeutic encounters. Sexual and Relationship Therapy, 24(1), 

74-84.  

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa Intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

 

Wireklint Sundström, B. (2005). Förberedd på att vara oförberedd. En fenomenologisk 

studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård. (Akademisk 

avhandling). Växjö: Acta Wexionensia. 

 

Zoucha, R., Broome, B. (2008). The Significance of Culture in Nursing: Examples from 

the Mexican-American Culture and Knowing the Unknown. Urologic Nursing, 28(2), 

140-142.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Bilaga 1 

Information om intervjustudie 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete (magisteruppsats) där vårt syfte är att belysa svårigheter som 

kan uppstå i mötet mellan ambulanspersonal och patienter med annan etnisk bakgrund. 

Med annan etnisk bakgrund menas patienter som är av första eller andra generationens 

invandrare och har en annan kulturell bakgrund.  

 

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ intervjustudie, där vi tänkt intervjua 6-8 

personer, både män och kvinnor som arbetar som sjuksköterskor i ambulans alternativt 

ambulanssjuksköterskor på ambulansen i Kortedala, Angered och Lundby. Du som vill 

vara med i intervjustudien ska ha arbetat i minst 3 år i ambulans. 

 

Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter under februari – mars 2010. 

Efter ditt informerade samtycke genomförs intervjuerna på en plats som bestäms av dig. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas 

bort. Ingen obehörig har tillgång till inspelat material eller utskrifter. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. En intervju tar uppskattningsvis 

ca 40-90 minuter.  

 

Vi vill att du som deltar i studien innan intervjun funderar över ett möte du haft med en 

patient med annan etnisk bakgrund där du upplevt svårigheter. 

 

Studien är godkänd av verksamhetschef Eija Hägg på Falck ambulans.  

Vår handledare heter Eva Persson och är lektor på institutionen för vårdvetenskap vid 

Högskolan i Borås och kan vid frågor nås på telefon 033-4354797. 

 

 

 

Med varma hälsningar 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Christopher Wehrend Josefin Åkesson 

E-post: wehrend@spray.se E-post: josefin_akesson@hotmail.com 

Tfn: 0709-795998 Tfn: 0730-284060  
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