
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Omvårdnad vetenskapligt arbete 15hp

Jag kan inte ta av min hudfärg

Sjuksköterskors erfarenheter av patienters
rasdiskriminering

Amina Cucovic och Arbresha Osmani

Omvårdnad

Varberg 2016-05-30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan inte ta av min hudfärg 

Sjuksköterskors erfarenheter av patienters 

rasdiskriminering 

 

Författare: Amina Cucovic 

 Arbresha Osmani 

  

 

 

 

Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15hp 
Stad och datum  Varberg 2016-04-27 

  



 

Titel Jag kan inte ta av min hudfärg 

Sjuksköterskors erfarenheter av patienters rasdiskriminering 

Författare Amina Cucovic & Arbresha Osmani  

Akademi Hälsa och välfärd 

Handledare Berit Bäcklund, Universitetsadjunkt, Fil. Mag 

Examinator Susann Regber, Universitetslektor, PhD. 

Tid Vårterminen 2016 

Sidantal 15 sidor 

Nyckelord Erfarenheter, Rasdiskriminering, Sjuksköterskor 

 

Sammanfattning 

Sjuksköterskor utsätts för rasdiskriminering från patienter vilket leder till ohälsa. I 

Sverige finns lagstiftning som förbjuder all form av diskriminering samt att ohälsa på 

arbetsplatsen skall förebyggas. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter av patienters rasdiskriminering. För att uppnå studiens syfte genomfördes 

en litteraturstudie vilken utföll i åtta vetenskapliga resultatartiklar. Kodningar och 

analyser gjordes av resultatartiklarna vilket mynnade ut i två teman, 

Rasdiskrimineringens uttryck och Rasdiskrimineringens konsekvenser. Rubriken 

Rasdiskrimineringens konsekvenser gav två underrubriker, känslor och 

copingstrategier. I resultatet framkom det att sjuksköterskor utsattes för 

rasdiskriminering via kommentarer och ansiktsuttryck från patienter vilket leder till 

fysiska och psykiska samt stressrelaterade skador. Att utsättas för rasdiskriminering 

leder till upplevelsen av negativa känslor. För att handskas med rasdiskriminering har 

sjuksköterskor anammat olika copingstrategier som i vissa fall inte varit behjälpliga 

och det slutgiltiga alternativet har varit att lämna arbetsplatsen.  
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Abstract 

Nurses are exposed to racial discrimination very often which can result in ill health. 

There is a law in Sweden that prevents from all types of discrimination and legislation 

that ill health at workplace should be prevented. A study was made in which the aim 

was to illuminate nurses’ experiences of racial discrimination caused by the patients. 

To reach the aim, the study was completed by a literature study and eight scientific 

result articles. Codes and analysis was completed by the result articles. The themes 

were the expression of racial discrimination and the consequences of racial 

discrimination. The main theme, which was the consequences of racial 

discrimination, was divided into two subtitles, which were feelings and coping 

strategies. The result showed that the patients used comments and facial expressions 

when they racially discriminated the nurses, which could lead to physical and mental 

as well as stress related damages. Being exposed to racial discrimination leads to 

negative feelings. Nurses have embraced different types of coping strategies in order 

to deal with racial discrimination, and in the worst case scenario if it didn´t work, 

their last alternative was to leave their workplace. 
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Inledning  

Inom hälso- och sjukvård förekommer rasdiskriminering från patienter gentemot 

sjuksköterskor i flera länder. Detta förnekas i vården vilket är ett problem (Stone & 

Ajayi, 2013). Trots detta är sjuksköterskans uppgift att förebygga sjukdom, lindra 

lidande, främja hälsa samt att återställa hälsa för patienterna, vilka är de fyra 

internationella etiska koder som sjuksköterskor ska förhålla sig till (International 

council of nurses, 2012). 

Enligt svensk lag är det brottsligt att diskriminera någon på grund av ras vilket även 

gäller inom hälso- och sjukvården (Utrikesdepartementet, 2016). Några länder har 

redan betonat vikten av att lyfta problem kring rasdiskriminering inom vården.  Att bli 

utsatt för diskriminering på grund av ras innebär stora risker för hälsan. De som 

utsätts för rasdiskriminering löper stor risk att hamna i riskabla hälsotillstånd vilket 

påverkar hälsan negativt (Brondolo, Gallo & Myers, 2009; Barksdale, Farrug & 

Harkness, 2009).  

Bakgrund  

Rasdiskriminering  

Johnstone och Kanitsaki (2008) menar att rasbegreppet har använts olika över tid. 

Mellan 1981 och 1989 handlade ras om hudfärg för att under senare tid syfta till att 

även identifiera språk, religion och normer. Ras är en social konstruktion vilket 

beskriver skillnader mellan olika grupper. Dessa skillnader kan exempelvis vara 

hudfärg, hår eller ansiktsdrag (Stone & Ajayi, 2013).  

 

Definitionen av diskriminering på grund av ras omfattar skadliga eller kränkande 

handlingar och underlåtelse som grundas på rastillhörigheten som utförs mot den 

person vilken är medlem, eller uppfattas som medlem, i en viss etnisk grupp 

(Johnstone & Kanitsaki, 2010). Griffith, Mason, Yonas, Eng och Jeffries (2007) 

menar på att rasdiskriminering ses eller upptäcks genom beteenden eller attityder som 

speglar okunnighet vilket bildar fördomar och missgynnar människor. 

Rasdiskriminering förekommer genom individer som tror på överlägsenhet gentemot 

grundtanken att alla människor skapas lika och det leder till smärtsamma erfarenheter 

för de utsatta (Brady, 2014).  

 

Det finns olika former av diskriminering. Direkt diskriminering innebär att en individ 

behandlas sämre än någon annan i en situation som är jämförbar. Indirekt 

diskriminering innebär att individer behandlas olika i en situation där samma kriterier 

och bestämmelser skall vara neutrala (SFS 2008:567).  Rasdiskriminering är väldigt 

känsligt att tala om, då det leder till att människor som utsätts för denna form av 
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diskriminering upplever känslor som ilska, skyldighet, rädsla eller obehag (Stone & 

Ajayi, 2013).  

 

Tidigare forskning 

Rasdiskriminering förnekas förekomma inom vården, och detta utgör ett problem för 

de utsatta individerna. En anledning till att rasdiskriminering inte lyfts eller 

identifieras, kan enligt Johnstone och Kanitsaki (2008) bero på att den ter sig i nya 

former.   

Inom hälsa och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet är diskriminering i alla 

former förbjudet (SFS 2008:567). Diskriminering på grund av ras anses vara ett hot 

för folkhälsan (Brondolo et al., 2009). Personer som utsätts för diskriminering på 

grund av ras lider av både fysiska och psykiska skador, kardiovaskulära skador samt 

stressrelaterade störningar (Johnstone & Kanitsaki, 2010). Att utsättas för 

rasdiskriminering kan kränka en individ. Oavsett form kan rasdiskriminering hota 

vårdkvalitén eftersom effekterna av det kan leda till psykiska besvär, såsom ängslan, 

depression och, i värsta fall, suicidala tankegångar (Johnstone & Kanitsaki, 2010).  

 

Det har framkommit samband mellan rökning och rasdiskriminering då individer som 

utsätts för rasdiskriminerande handlingar löper större risk att hamna i riskfyllda 

hälsobeteenden, vilket påverkar hälsan (Brondolo et al., 2009). Utsattheten för 

diskriminering på grund av ras i vården har inget direkt samband med högt blodtryck 

men individer som utsätts för rasdiskriminering har en förhöjd stressfaktor som kan 

öka risken för högt blodtryck (Barksdale et al., 2009).  

 

Coping 

Copingstrategier används av individer som försöker eliminera eller minska interna 

och externa krav. Det kan vara krav som anstränger en individ och som eventuellt har 

en farlig påverkan på välbefinnande. Coping kräver en interaktion med andra för att 

lindra stress, därför beskrivs coping som en kommunikativ upplevelse (Vorell & 

Carmack, 2015).  

Problemcentrerad coping, emotionellt centrerad coping och undvikande centrerad 

coping är de tre huvudsakliga metoderna för coping.  

I problemcentrerad coping försöker individen förbättra stressfyllda situationer och 

lägger betoning på ett problem och förutsätter att problemet har en lösning. De som 

använder problemcentrerad coping är mer framgångsrika på att anpassa sig till en 

stressig situation (Vorell & Carmack, 2015). 

Emotionellt centrerad coping lägger vikt på att frigöra sig från stress. Det sker ofta 

genom ventilation, hantering eller genom att minska allvaret i den stressiga 

situationen. Emotionellt centrerad coping förhindrar ofta individer från att anpassa sig 

till stressituationen utan lägger tyngdpunkten på att minimera eller ventilera allvaret i 

stress, fokuserar på orsaken som leder till stress och inte på själva stressen.  
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Undvikande centrerad coping kretsar kring att fysiskt och mentalt inte kunna frigöra 

sig från den stressande situationen. Det kan både vara positivt och negativt på grund 

av att det tenderar att förhindra individer från att anpassa sig till en stressig miljö 

(Vorell & Carmack, 2015).  

Lagrum  

Svenska diskrimineringslagen säger att ingen individ får hindras eller diskrimineras 

från att använda sig utav sina mänskliga rättigheter baserat på etnicitet. Alla 

människor har lika rättigheter och värde (Utrikesdepartementet, 2016). Oavsett etnisk 

tillhörighet skall diskriminering motverkas och främjas för allas rättigheter (SFS 

2008:567).  I Sverige finns diskrimineringsombudsmannen som har i uppgift att se till 

att lagen om diskriminering fullföljs av dem som lagen berör (SFS 2008:567) 

Regeringens mål är att uppnå ett samhälle där diskriminering inte förekommer och 

grundtanken är att alla människor skall behandlas lika (Utrikesdepartementet, 2016). 

 

USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland har tagit många beslut vad gäller 

flerspråkiga populationer där uppmärksamhet lagts på mångkulturell politik, 

diskrimineringslagar samt antirasismprogram för att förebygga rasdiskriminering. 

Syftet är att etniska minoritetsgrupper ska bli lika behandlade (Johnstone & Kanitsaki, 

2010). Arbetsmiljölagen (SFS 1994:579) betonar vikten av att förebygga ohälsa på 

arbetsplatsen. Dessutom framför arbetsmiljölagen (SFS 1994:579) att det skall finnas 

en samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att främja en god arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren har även ett ansvar att vidta åtgärder i syfte att förebygga ohälsa på 

arbetsplatsen för arbetstagaren (SFS 1994:579). 

 

Mötet mellan sjuksköterskor och patienter  

Sjuksköterskor möter dagligen patienter med rasdiskriminerande beteenden, samtidigt 

som patienterna befinner sig i sårbara hälsotillstånd (Stone & Ajayi, 2013). Patienters 

attityder mot sjuksköterskor vid diskriminering på grund av ras kan hota vårdkvalitén 

eftersom sjuksköterskor blir behandlade på ett avvikande sätt och inte får möjlighet 

att tillämpa god vård (Johnstone & Kanitsaki, 2010). Socialstyrelsen (2015) menar på 

att vårdsituationen handlar om maktobalans mellan två parter, där sjuksköterskan har 

större makt på grund av sin yrkesstatus och patienten är i ett underläge. 

Sjuksköterskorna är ofta ovetande om den maktobalans som finns och ska inom 

hälso- och sjukvård bemöta patienter och vårdsökande jämlikt där samma rättigheter 

och möjligheter skall ges (Socialstyrelsen, 2015). Bemötandet i vården har stor 

betydelse och omfattar allt som inträffar i förbindelse mellan patient och 

sjuksköterska samt har betydelse för vilka känslor patienter upplever. För att skapa en 

god patient-/sjuksköterske relation är det viktigt att sjuksköterskor tar sig tid, 

respekterar patientens värdighet, kommer ihåg, gör något extra, engagerar sig och 

bryr sig (Socialstyrelsen, 2015) 
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Sjuksköterskans primära ansvar är riktat till individer som är i behov av omvårdnad 

samt att ansvara för jämlikhet kring social rättvisa vad gäller resursfördelning, vård 

och omsorgstjänster och tillgång till hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan visar 

professionella värden som integritet, medkänsla, respekt och lyhördhet. Enligt 

International council of nurses (2012) har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden vilka är att förebygga sjukdom, lindra lidande, främja hälsa samt att 

återställa hälsa. ICN:s (International council of nurses) etiska kod inkluderar 

dessutom fyra områden; sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 

professionen, sjuksköterskan och yrkesutövningen samt sjuksköterskan och 

medarbetare som ger ramar för handlanden (International council of nurses, 2012). 

Det ligger i vårdens natur att visa respekt för mänskliga rättigheter, människors fria 

vilja och kulturer. Inom hälso- och sjukvård skall individer respekteras oberoende av 

hudfärg, nationalitet eller ras (International council of nurses, 2012). 

Problemformulering  

Trots diskrimineringslagen som förbjuder all form av diskriminering förekommer 

rasdiskriminering, riktat från patienter till sjuksköterskor. För att undersöka 

rasdiskrimineringens förekomst i vården finns ett behov av att studera sjuksköterskors 

erfarenheter av rasdiskriminering.  

 

Syfte 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av patienters 

rasdiskriminering.  

 

Metod  

Forsberg och Wengström (2013) modell för litteraturöversikter användes för att uppnå 

studiens syfte samt för att redogöra kunskapsläget kring det specifika området.  

Datainsamling  

För att få en överblick över det valda området påbörjades litteraturstudien med en 

ostrukturerad sökning i olika databaser, vilket gjordes för att se om det fanns något 

studerat och hur mycket samt för att hitta relevanta sökord utifrån syftet.  Sökningen 

begränsades till tio år från 2005-2015. En resultatartikel har hittats i referenslistan i 

artikeln Ohr, S.O., Jeong, S., Parker, V & McMillan, M.(2014). Organizational 

support in the recruitment and transition of overseas- qualified nurses: lessons learnt 

from a study tour. Nursing & Health Sciences, 16(2), 255-261. Artikeln presenteras i 

tabell 2. Forsberg och Wengström (2013) menar på att en manuell sökning görs när en 

intressant artikel hittats och artikelns referenslista studerats, vilket resulterar i att 
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artiklar som berör ämnet påträffas. Den ostrukturerade sökningen resulterade i olika 

sökord som besvarade syftet. 

 

Sedan gjordes en strukturerad sökning i databaserna PubMed, Cinahl och psycINFO 

då dessa databaser är avsedda för forskning som gjorts inom omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013). Orden som söktes valdes till en början på svenska, sedan hittades 

engelska överensstämmelser till de svenska orden vilka blev: patient (patient), nurse 

(sjuksköterska), racism (rasism), experience (erfarenhet) (Tabell 1). Sökordet racism 

(rasism) som är en synonym till racial discrimination (rasdiskriminering) användes i 

sökningen då racial discrimination inte gav artiklar vilka besvarade syftet. Boolesk 

sökteknik användes för att se vilka samband sökorden som valts ut hade med hjälp av 

AND (Friberg, 2012). Trunkering användes för att få fram artiklar ur alla 

böjningsformer och varianter, då vissa databaser inte söker ur alla böjningsformer 

som ett ord kan böjas (Friberg, 2012). I ett försök att utöka studiens data gjordes en 

fritext sökning av ordet racism (rasism) och ytterligare en resultatartikel hittades: 

Huria, T., Cuddy, J., Lacey, C., & Pitama, S. (2014). Working with racism: A 

qualitative study of the perspectives of Maori (Indigenous people of Aotearoa New 

Zealand) Registered nurses on a global phenomenon. Journal of transcultural 

nursing, 25(4), 364-372. 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att hitta artiklar som svarade till 

syftet (Forsberg & Wengström, 2013). Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga 

artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005-2015 samt inneha abstract. 

Exklusionskriterierna för litteraturstudien var artiklar som inte var skrivna på 

engelska.  

 

Artikelsökning i CINAHL 

Den första databasen som användes i den strukturerade artikelsökningen var 

CINAHL. Sökningen begränsades till tio år, 2005-2015, engelsk text och artiklarna 

skulle ha abstract. Sökorden racism AND nurse AND patient AND experience som 

valdes söktes först utan trunkering vilket resulterade i 23 träffar. I tabell 2 presenteras 

Cinahl Psycinfo PubMed 

Nurs* Nurs* Nurs* 

Experienc* Experienc* Experienc* 

Racism Racism  Racism  

Patient* Patient* Patient* 
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två artiklar som hittats med hjälp av referenser i andra artiklar och inte genom 

sökorden. Alla rubriker och abstract lästes. Av dessa 15 abstract utsågs åtta artiklar 

för vidare granskning. Det mynnade ut i tre resultatartiklar som motsvarade syftet.  

Detta i sin tur utvecklades genom att använda trunkering* efter ordet nurse, patient 

och experience då Friberg (2012) menar på att trunkering av ord används för att få 

fram artiklar ur alla böjningsformer och varianter av orden. Därmed blev sökorden 

racism AND nurs* AND patient* AND experienc* och det gav 31 träffar. Alla dessa 

31 abstract lästes för att sedan välja ut tio artiklar för granskning, vilket gav 

ytterligare en resultatartikel. Totalt valdes fyra artiklar i CINAHL som svarade mot 

syftet vilket presenteras i tabell 2. Sökorden med hjälp av trunkering racism AND 

nurs* AND patient* AND experienc* gav fler träffar än sökorden racism AND nurse 

AND patient AND experience. De tre resultatartiklar som hittades under första 

sökningen med sökord utan trunkering framkom även vid andra sökningen med 

trunkering. Därför valdes sökordskombinationen med trunkering racism AND nurs* 

AND patient* AND experienc* som den slutliga sökordkombinationen för att utvidga 

sökningen.  

 

Artikelsökning i PubMed  

Den andra databasen som användes i den strukturerade sökningen var PubMed. 

Sökorden som kombinerades var racism AND nurs* AND patient* AND experienc*. 

Sökningen begränsades till tio år, 2005-2015, och sökningen skulle både ha engelsk 

text och abstract. Det gav 15 träffar, varav alla titlar och de15 abstracten lästes. Sju 

artiklar granskades vilket gav en dubblett från CINAHL och noll resultatartiklar.  

 

Artikelsökning i PsycINFO 

Den tredje databasen som användes i den strukturerade sökningen var PsycINFO. 

Sökordskombinationen som användes var racism AND nurs* AND patient* AND 

experienc*. Sökningen begränsades till tio år, 2005-2015, engelsk text och abstract.  

Detta gav 15 träffar och 15 abstract lästes. Av alla lästa abstract valdes nio artiklar 

som speglade syftet för vidare granskning och två av dessa artiklar var användbara till 

resultatet, resterande artiklar speglade inte syftet. Sökningen gav två dubbletter från 

Cinahl och en dubblett från PubMed.  

Sammanfattning artikelsökning  

Artikelsökningen gav totalt 1367 träffar i de olika databaserna varav 219 abstract 

lästes och 48 artiklar granskades. De artiklar som inte svarade till litteraturstudiens 

syfte valdes bort efter varje sökning. Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

användes för att få fram artikelns vetenskapliga kvalité. För att få fram artikelns 

vetenskapliga grad omvandlas poängen till procent. Artiklar som omfattar grad 1, 

motsvarar 80 % och kännetecknas därmed som artiklar med mycket god kvalité. Om 

artikeln enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall bedöms ha 70-79% 
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omfattar artikeln grad 2 och anses ha god kvalité (Carlsson & Eiman, 2003). Enligt 

Henricson (2012) användes begreppen pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet och 

bekräftelsebarhet för kvalitativa artiklar i syfte att ytterligare förtydliga den 

vetenskapliga kvalitén. Artiklarna presenteras i Tabell 3. Litteraturstudien utföll i åtta 

resultatartiklar, varav sex bedömdes ha mycket god kvalité och två av god kvalité.   

Databearbetning  

För att nå konsensus diskuterades resultatet i artiklarna tillsammans, då artiklar kan 

uppfattas på olika sätt. Därefter gjordes en översättning från engelska till svenska. 

Skriftliga sammanfattningar av artiklarnas resultat gjordes gemensamt för att få en 

översikt samt förenkla inför sammanställning av data som presenteras i tabell 3. 

Resultatet av artiklarna gav relevanta fakta som speglade syftet. Delar som var 

meningsbärande kodades och strukturerades med hjälp av färger enligt Forsberg & 

Wengström (2013) för att kunna separera skillnader och likheter i resultatartiklarna 

för att därefter få fram olika kategorier. Till slut framkom två huvudkategorier: 

Rasdiskrimineringens uttryck och Rasdiskrimineringens konsekvenser som utföll i två 

underrubriker känslor och copingstrategier.  

Forskningsetiska överväganden  

Enligt lag (SFS 2003:460) skall forskningshuvudmannen göra en ansökan om 

etikprövning av forskning innan studier genomförs. I Sverige finns en lag som 

omfattar att människor vilka deltar i etikprövning av forskning skall medge samtycke. 

Försökspersoner får vid forskning ange sitt personnummer, ifall det inte råder 

sekretess eller tystnadsplikt. Detta bortsett från individer som är under 18 år, vilka 

inte har rätt att delta i studier såvida vårdnadshavare inte angett samtycke. Forskning 

får endast ske om respekt för människovärdet visas samt att det genomförs av forskare 

som har en vetenskaplig kompetens (SFS 2003:460). 

De som utför studier har i skyldighet att informera deltagarna om vad forskningen 

handlar om i stora drag, syftet, tillvägagångssättet, risker, de som är ansvariga, att 

deltagandet är frivilligt samt att försökspersonerna kan avbryta sin delaktighet när 

som helst (SFS 2003:460). 

 

Helsingfors deklarationen (World Medical Association [WMA] 2013) innefattar 

internationella riktlinjer som berör forskningsetiken. Riktlinjerna belyser vikten av att 

ansvara för respekt för de människor som är med i studien och skydda deras 

rättigheter och hälsa. Forskning av människor får endast tillämpas om 

försökspersonerna är informerade om riskerna samt medgett samtycke. 

Försökspersonerna skall vara informerande angående designen och studiens 

tillvägagångssätt (WMA, 2013). Alla artiklar i litteraturstudien har blivit etiskt 

godkända.  
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Resultat  

Sammanfattning  

Rasdiskriminering gentemot sjuksköterskor kommer till uttryck via ansiktsminer och 

kommentarer (Larsen, 2007). Utsattheten för rasdiskriminering har gett konsekvenser 

då sjuksköterskor upplevt olika känslor enligt Alexis, Vydelingum och Robbins 

(2007) som rädsla samt hot mot personligheten (Alexis, 2007). Sjuksköterskor har 

funnit olika copingstrategier för att handskas med problemet (Huria, Chuddy, Lacey 

& Pitama, 2014). Trots att sjuksköterskorna gett patienterna god vård har de blivit 

utsatta för rasdiskriminering (Huria et al., 2014).  

 

Rasdiskrimineringens uttryck 

Enligt Deacon (2010) är rasdiskriminering ett globalt fenomen och det är 

dokumenterat att sjuksköterskor utsätts för rasdiskriminering i sitt rutinarbete. 

Sjuksköterskor blev utsatta för otrevliga dilemman från patienter som var i sårbara 

hälsotillstånd (Deacon, 2010). Wheeler, Foster och Hepburn (2014) menar att 

patienterna hade olika sätt att diskriminera sjuksköterskor på grund av ras. 

Rasdiskriminering yttrade sig på olika sätt från patienter gentemot sjuksköterskor, där 

de t.ex. avsade sig hjälp från en mörkhyad sjuksköterska och valde istället att vända 

sig till en ljushyad och tvärt om beroende på vad för ras som var den mest 

framträdande i samhället (Larsen, 2007; Wheeler et al., 2014).  

 

Rasdiskriminering visade sig i form av ansiktsminer då patienterna förväntade sig 

vårdas av sjuksköterskor av den dominerande rasen i samhället (Mapedzahama et al., 

2012).  Patienterna valde att ställa frågor till den ljushyade sjuksköterskan istället för 

den mörkhyade, som hade ansvaret för patienten (Vydelingum, 2006).  

 

Patienterna behandlade sjuksköterskor som osynliga (Larsen, 2007). Uttryck i form av 

kommentarer förekom från patienterna som uttalade sig att de inte vill bli 

omhändertagna av mörkhyade sjuksköterskor (Huria et al., 2014). Somliga patienter 

identifierade sjuksköterskorna som främmande utifrån deras accent och färg samt 

påstod att de var illegala invandrare (Wheeler et al., 2014).  Patienterna ifrågasatte 

sjuksköterskorna varför det var så många färgade människor ute på avdelningen och 

de mörkhyade sjuksköterskorna blev uppmanade av patienterna att inte duscha, då det 

enligt patienterna inte syntes att mörkhyade sjuksköterskor var smutsiga. I vissa fall 

hade diskriminering på grund av ras sin grund i sjuksköterskans tonfall, vilket 

patienterna uppfattade som att sjuksköterskorna ville argumentera (Wheeler et al., 

2014). 
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Sjuksköterskornas värsta stund vid ankomsten på arbetsplatsen var patienternas 

ifrågasättanden kring legitimationen. Rasdiskrimineringen uttrycktes genom att 

patienterna undrade ifall mörkhyade sjuksköterskor var undersköterskor eller 

assisterande sjuksköterskor. De fick försvara sin legitimation då patienterna ansåg det 

som omöjligt för mörkhyade sjuksköterskor att erhålla legitimation. Detta bidrog till 

att de förutfattade meningarna från patienterna var svåra att handskas med 

(Mapedzahama et al., 2012). Om patienterna kom underfund med att praktiken gjorts i 

andra länder trodde de att sjuksköterskorna var inkompetenta. Denna form av 

rasdiskriminering gjorde att mörkhyade sjuksköterskor upplevde sig inkompetenta då 

patienter ansåg Afrika vara underutvecklat (Mapedzahama et al., 2012). Patienter 

hade inte tillit till sjuksköterskor som hade utfört praktiken i ett annat land då den 

mörka hudfärgen avgjorde kompetensens grad. De mörkhyade sjuksköterskorna blev 

tillsagda av patienterna hur de skulle utföra sina arbetsuppgifter, vilket inte gjordes 

gentemot de ljushyade sjuksköterskorna (Mapedzahama et al., 2012).  

 

Rasdiskrimineringens konsekvenser  

Känslor  

 

Diskriminering på grund av ras enligt Mapedzahama, Rudge, West och Perron (2012)  

handlar inte endast om extrema incidenter utan det kan vara undvikande från 

patienterna och att sjuksköterskorna upplever känslor av att de inte är accepterade på 

sin arbetsplats. Rasdiskriminering är inte lätt att upptäcka då det ibland inte sägs rakt 

ut, utan det speglas istället i patienternas handlingar och sjuksköterskor upplever 

känslor av obehag (Mapedzama et al., 2012). Diskriminering på grund av ras är 

välkänt i vardagen, i vissa fall är dess förekomst liten men hos mottagaren blir 

konsekvensen stor (Mapedzahama et al., 2012). Sjuksköterskor frånsåg 

diskriminering på grund av ras genom att inte ta det personligt och i vissa lägen hade 

de en positiv känsla när de utsattes genom att de försökte se den goda sidan av 

människorna och istället tänka att det eventuellt kan finnas andra orsaker som speglar 

patienternas beteenden. Sjuksköterskor yttrade sig om att de inte kunde göra något åt 

hudfärgen, och det enda som de kunde göra var att ge patienterna god vård (Wheeler 

et al., 2014).  

Rasdiskriminering förde ofta till förvirring då sjuksköterskorna inte var medvetna om 

hur de skulle förhålla sig till situationen, eftersom att patienterna var i behov av deras 

kompetens (Likupe & Archibong, 2015). Sjuksköterskornas etnicitet var en betydande 

faktor trots att de givit patienter god vård bedömdes de som okunniga. Detta 

resulterade i en känsla av besvikelse (Huria et al., 2014). Att utsättas för 

diskriminering på grund av ras kan göra livet till ett helvete då sjuksköterskorna 

betraktade sig som offer. Sjuksköterskor med utländsk bakgrund upplevde rädsla och 
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personligheten hotades då de var tvungna att tänka innan de talade, för att inte bli 

ombedda att återvända till sina ursprungsländer (Alexis et al., 2007). 

De sjuksköterskor som utsattes för rasdiskriminering påverkades till den grad att de 

inte längre ville gå till arbetet. Sjuksköterskornas personlighet omvandlades från ett 

gott självförtroende till att bli tillbakadragen och instängd (Larsen, 2007). 

Diskriminering på grund av ras tog hårt på vissa sjuksköterskor, och de förtydligade 

att såvida rasdiskriminering fortsatte skulle de lämna arbetsplatsen (Wheeler et al., 

2014). En känsla av otillräcklighet upplevdes av mörkhyade sjuksköterskor eftersom 

att de behandlades på ett avvikande sätt (Larsen, 2007). Sjuksköterskorna betonade 

även vikten av att patienterna ger dem en chans att visa sin kompetens, vilket i sin tur 

leder till att båda parterna går hem nöjda (Wheeler et al., 2014).   

Copingstrategier 

Sjuksköterskorna hittade olika copingstrategier för att handskas med 

rasdiskriminering (Huria et al., 2014). En av copingstrategierna var att sjuksköterskan 

fann tröst och fokuserade på sin egen familj och låtsas som att man inte utsätts för 

rasdiskriminering samt försöka säga ifrån då rasdiskriminering ansågs som okunskap 

från patientens sida (Larsen, 2007). Vissa strategier kan ha sin grund i hur länge 

sjuksköterskan befunnit sig i landet. Om sjuksköterskan vistats i landet under längre 

period och varit utsatt för rasdiskriminering under länge tid, var det underlättande att 

hitta strategier för stabilisering samt etablering i miljön (Larsen, 2007). Ett sätt för 

sjuksköterskorna att handskas med diskriminering på grund av ras var att vårda 

patienter från samma folkgrupp som sig själv. Detta var en copingstrategi som 

användes vilken upplevdes minska rasdiskrimineringen gentemot sjuksköterskor 

(Huria et al., 2014). Att förlita sig på sitt självförtroende var ett annat 

tillvägagångssätt då sjuksköterskorna visste att de var erfarna och genomförde arbetet 

korrekt (Wheeler et al., 2014).  

 

Vissa sjuksköterskor skyllde diskrimineringen på händelser i världen istället för att ta 

det personligt eller förlitade sig på religionen och lät händelsen passera förbi 

(Wheeler et al., 2014). Ibland kunde sjuksköterskorna ursäkta patienternas beteende, 

genom att tänka att handlingssättet hade sin grund i ålder eller bakgrund. En studie 

som gjorts i USA menar på att patienter som var födda på den tiden då det var stora 

rasskillnader, och har levt med det i 40 år, har svårt med förändring (Wheeler et al., 

2014). Sjuksköterskorna använde sig av olika metoder för att handskas med 

rasdiskriminering, antingen genom direkt ingripande, problemundvikande, 

konfronterande, eller genom att skriva en anmälan (Deacon, 2010; Wheeler et al., 

2014)  
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Strategierna som sjuksköterskorna tillägnade sig för att bekämpa diskriminering på 

grund av ras, var enligt Deacon (2010) liknande strategier som används för hantering 

av alla antisociala beteenden. Sjuksköterskan gjorde bedömningar om patientens 

ansvarstagande för sitt beteende och utgick därefter ifrån hur de skulle agera. Oavsett 

hur agerandet utspelade sig använde sig sjuksköterskan av den naturliga attityden, 

vilket innebar att sjuksköterskors agerande uppfattades som lugnt och behärskat, 

kontrollerat, tolerant och respektfullt vid mötet med patienten. Vissa sjuksköterskor 

uttryckte sig som att de inte skaffat hårt skinn ännu men visste att de kunde bli 

tvungna till det (Deacon, 2010).  

 

När sjuksköterskor diskriminerades på grund av ras ansåg patienterna att deras 

handlingar var osynliga, dock var kommentarerna lätt identifierbara av omgivningen 

som istället valde att förbise problemet. Mörkhyade sjuksköterskor klassades som 

underlägsna vilka ständigt behövde övervakning i ett samhälle som dominerades av 

vita. En studie som gjordes i Australien belyser att sjuksköterskornas mörka hy 

lokaliserade dem i kategorin svart istället för legitimerad sjuksköterska. Enligt 

patienterna var en legitimerad sjuksköterska ljushyad (Mapedzahama et al., 2012). 

Trots utsattheten för rasdiskriminering är sjuksköterskor neutrala. Det är viktigt att 

bortse från hudfärg och istället se människan som en helhet, oberoende av hudfärg är 

anatomin densamma (Mapedzahama et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att de 

fick arbeta extra hårt för att bevisa att de var hälften så bra och kompetenta (Wheeler 

et al., 2014). I de fall då det gick för långt valde de att lämna arbetsplatsen enligt 

(Wheeler et al., 2014) och sista copingstrategin var att sluta arbeta (Huria et al., 

2014). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Sökord 

Sökorden som valdes var: racial discrimination, nurse, patient och experience, vilka 

speglade syftet. Sökningen begränsades med hjälp av Boolesk söktekning, vilket 

enligt Friberg (2012) anger sökordens samband med hjälp av AND. Trunkering 

användes också för att få med ordets alla böjningsformer och varianter (Friberg, 

2012). Sökningen av racial discrimination AND nurse AND patient AND experience 

gav endast tre träffar och därmed uteslöts racial discrimination och istället hittades 

synonym till ordet, vilket blev racism. Studiens trovärdighet stärks genom att den 

strukturerade sökningen begränsades till tio år, då forskning är under ständig 

utveckling.   

Artikelsökning  

För att vara i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) användes inklusions- och 

exklusionskriterier vid granskning av artiklar som ansågs svara mot syftet. Studiens 
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bekräftelsebarhet stärks genom att databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO 

använts som är inriktade mot omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Alla artiklar som har lästs har granskats enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Databasen CINAHL resulterade i tio artiklar som speglade syftet 

och ledde sedan vidare för kritisk granskning enligt Carlsson och Eiman (2003). Efter 

granskningen av de tio artiklarna sorterades sex artiklar bort då de inte svarade mot 

syftet och hade låg vetenskaplig kvalité. Detta gav fyra resultatartiklar totalt från 

CINAHL. Sökningen i databasen PubMed gav sju artiklar som granskades, vilket 

utföll i noll resultatartiklar, då de inte handlade om sjuksköterskans erfarenheter som 

är studiens syfte. Databasen PsycINFO gav nio artiklar som granskades och två 

artiklar valdes till resultatet, då återstående 21 artiklar inte besvarade det som studien 

efterfrågade.  

I början av studien begränsades inte sökningen till antingen kvalitativa eller 

kvantitativa artiklar då Forsberg och Wengström (2013) påpekar att 

omvårdnadsforskning skall innehålla båda ansatserna. Resultatartiklarna mynnade ut i 

endast kvalitativa artiklar vilket stärker trovärdigheten enligt Henricsson (2012) som 

menar att en litteraturstudie bör endast omfatta kvalitativa eller kvantitativa artiklar. 

För att stärka studiens pålitlighet granskades resultatartiklarna både individuellt och 

gemensamt, detta i enlighet med Henricsson (2012). Studiens bekräftelsebarhet 

förstärks genom att artiklarna graderats till grad ett eller två då sex artiklar omfattade 

mycket god vetenskaplig kvalité och två artiklar god vetenskaplig kvalité.  

Resultatartiklarna presenteras i artikelöversikten i tabell 3.  

Resultatartiklarna kom från USA, Nya Zeeland, England och Australien. En brist var 

att inga artiklar fanns som utgick från studier gjorda i Afrika då de flesta studiernas 

deltagares etiska bakgrund härstammade från Afrika.  Det hade också varit spännande 

om studier hade gjorts i Sverige för att se deras perspektiv. Oberoende av vilket land 

studier gjorts i har ett samband av resultaten påvisats vilket stärker studiens 

överförbarhet. En del resultatartiklar presenterade resultatet ur både sjuksköterskans 

och patientens perspektiv vilket framkom tydligt och stärker därmed studiens 

pålitlighet eftersom det minskar risken för missuppfattning av studiens resultat. Det är 

en svaghet att det fanns få studier skrivna om rasdiskriminering. Litteraturstudiens 

åtta artiklar hade alla etiska överväganden. För att en studie skall genomföras enligt 

Forsberg och Wengström (2013) bör studien innehålla etiska överväganden som 

skyddar individer från men och skada.  

Bearbetning av data  

För att stärka pålitligheten har sammanfattningar av resultatartiklarna gjorts 

individuellt för att få resultatets olika synvinklar. Detta har sedan bearbetats 

tillsammans och kodats med färger för att slutligen få fram två teman som speglar 
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syftet (Forsberg & Wengström, 2013). De teman som valdes blev: 

Rasdiskrimineringens uttryck och Rasdiskrimineringens konsekvenser med två 

underrubriker känslor och copingstrategier  

Resultatdiskussion 

Sammanfattning  

Sjuksköterskor har en skyldighet att förhålla sig till de fyra etiska koderna vilka är att 

förbygga sjukdom, lindra lidande, främja hälsa och att återställa hälsa enligt 

International council of nurses ”ICN” (2012) samtidigt som de utsätts för 

rasdiskriminering från patienter (Wheeler et al., 2014; Mapedzahama et al., 2012). 

Utsattsattheten för rasdiskriminering leder till ohälsa (Barksdale et al., 2009; 

Johnstone & Kanitsaki, 2010). Enligt svenska lagstiftningen skall all form av ohälsa 

förebyggas på arbetsplatsen (SFS 1994:579).  

Resultatdiskussion  

Inom hälso- och sjukvård är diskriminering i alla former förbjudet enligt SFS 

(2008:567) vilket innebär att när en individ behandlas sämre än någon annan i en 

jämförbar situation på grund av sin etiska tillhörighet, uppstår direkt diskriminering 

(SFS 2008:567). En form av direkt diskriminering som visades i studiens resultat är 

att mörkhyade sjuksköterskor blir tillsagda hur de ska genomföra sina arbetsuppgifter 

vilket patienterna inte gjorde gentemot de ljushyade sjuksköterskorna (Mapedzahama 

et al., 2012). Patienterna använde sig av ett annat sätt att särskilja mörkhyade- och 

ljushyade sjuksköterskor då de mörkhyade sjuksköterskorna blev tillsagda att inte ta 

en dusch, då deras hud ändå var svart och smutsig (Wheeler et al., 2014). Patienter 

uttryckte negativa tankar när den mörkhyade sjuksköterskan befann sig i närheten av 

dem enligt (Larsen, 2007), detta gjorde att de mörkhyade sjuksköterskorna hamnade i 

en grupp som ständigt upplevde sig vara övervakade av patienterna Mapedzahama et 

al., 2012).  

I en studie som gjorts i Australien förklarar att när sjuksköterskorna kom till arbetet 

upplevdes det av dem som ett svårt moment då deras legitimation ifrågasattes av vissa 

patienter enligt Mapedzahama et al., (2012). Detta gjorde att patienterna inte hade 

tillit till de sjuksköterskor som gjort praktiken i Afrika, då patienter ansåg kontinenten 

vara underutvecklad. Den mörka hudfärgen och etniciteten avgjorde patienternas 

bedömning av kompetensgraden (Mapedzahama et al., 2012). Sjuksköterskorna blev 

ofta förvirrade då de var eniga om att patienterna var i behov av deras kompetens men 

trots detta blev de utsatta för patienters rasdiskriminering (Likupe & Archibong, 

2015). Studien belyste vikten av att patienterna ger sjuksköterskorna en chans att 

bevisa sin kunskap inom yrket vilket kommer leda till att båda parter går hem nöjda 
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(Wheeler et al., 2014). Om patienterna ger sjuksköterskorna en chans att bevisa sin 

kunskap och ge god vård (Huria et al., 2014; Wheeler et al., 2014) bidrar det till att 

okunskap om rasdiskriminering från patienternas sida elimineras (Larsen, 2007).  

Trots att patienter blir bemötta på korrekt sätt av sjuksköterskor som tar sig tid, 

respekterar patientens värdighet, engagerar sig, gör något extra och bryr sig enligt 

Socialstyrelsen (2015) blir sjuksköterskorna rasdiskriminerade oavsett ljus- eller mörk 

hudton (Wheeler et al., 2014). Samtidigt finns det lagstiftning som talar för att all 

form av diskriminering ska motverkas för allas rättigheter, oavsett etnisk tillhörighet 

(SFS 2008:567). 

Sjuksköterskans handlande har betydelse för vilka känslor patienter upplever enligt 

Socialstyrelsen (2015) vilket kan bli svårt då sjuksköterskor upplever känslor som 

ilska, rädsla, skyldighet eller obehag när de utsätts för rasdiskriminering (Stone & 

Ajayi, 2013). Men alla sjuksköterskor är olika och kan inte ta vad som helst enligt 

Deacon (2010) samtidigt som sjuksköterskan har fyra etiska koder som de ska 

förhålla sig till vilka är att förebygga sjukdom, lindra lidande, främja hälsa och att 

återställa hälsa (ICN:s, 2012). Trots att sjuksköterskor utsätts för rasdiskriminering 

från patienter (Alexis et al., 2007; Huria et al., 2014) bortser sjuksköterskor från 

hudfärg och ser istället att alla människors anatomi är densamma (Mapedzahama et 

al., 2012).  

Utsattheten för rasdiskriminering ger fysiska och psykiska skador samt 

stressrelaterade störningar (Johnstone & Kanitsaki, 2012). Ökning av stress leder till 

ökad risk för högt blodtryck enligt Barksdale et al., (2009) och de psykiska skadorna 

yttrar sig i form av ängslan, depression, bekymmer och suicidala tankar (Johnstone & 

Kanitsaki, 2012). I en studie gjord av Wheeler et al. (2014) visar på att ohälsa på 

arbetsplatsen leder till att sjuksköterskor först ändrar enhet sedan byter skift eller 

lämnar sina positioner och i sista grad enligt Larsen (2007) finns inte orken kvar att ta 

sig till arbetet. Arbetsmiljölagen säger att all form av ohälsa skall förebyggas på 

arbetsplatsen samt att arbetsgivaren har i uppgift att samverka med arbetstagaren för 

att åstadkomma en god arbetsmiljö (SFS 1994:579). Problemet blir att omgivningen 

ofta väljer att förbise rasdiskriminering trots att det lätt kan identifieras enligt 

Mapedzahama et al. (2012), men Johnstone och Kanitsaki (2008) menar att det kan 

vara svårt att känna igen diskriminering på grund av ras då det framkommer i nya och 

olika former. 

I vården förnekas det att rasdiskriminering förekommer vilket är ett problem (Stone & 

Ajayi, 2013). Enligt Larsen (2007) hade sjuksköterskor som varit utsatta för 

rasdiskriminering under en längre period lättare att hitta strategier för etablering och 

stabilisering i miljön. Samtidigt finns lag som talar för att all form av diskriminering 
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är förbjudet (SFS 2008:567) och arbetsmiljölagen har en skyldighet att förebygga 

ohälsa i arbetet (SFS 1994:579).  

Konklusion  

Det framkommer rasdiskriminering från patienter gentemot både ljushyade och 

mörkhyade sjuksköterskor, men rasdiskrimineringens förekomst är störst bland 

mörkhyade sjuksköterkor. Rasdiskriminering yttrar sig på olika sätt antingen genom 

beteenden i form av ansiktsuttryck eller elaka kommentarer. Trots sjuksköterskornas 

kunnighet inom yrket ifrågasatte patienterna deras legitimation. Rasdiskrimineringens 

förekomst är liten men hos mottagaren blir den stor. Patienterna tror att deras 

rasdiskriminerande handlingar är osynliga, men sjuksköterskorna upplever känslor 

som ilska, rädsla, obehag och skyldighet. I vissa situationer kände sig 

sjuksköterskorna otillräckliga och självförtroende sänktes, eftersom de behandlades 

på ett avvikande sätt. Sjuksköterskor använde sig utav olika copingstrategier för att 

handskas med diskriminering på grund av ras, antingen genom att säga ifrån, fokusera 

på annat eller blunda för det.  

Implikation 

Resultatet visar på att sjuksköterskor som utsätts för rasdiskriminering lider av ohälsa. 

Samtidigt finns lagstiftning i Sverige som ska förebygga ohälsa på arbetsplatser och 

all form av diskriminering. Ämnet rasdiskriminering bör uppmärksammas på 

arbetsplatser genom undervisning och uppföljning av undervisningens effekt. I 

framtida forskning är det viktigt att belysa patienters erfarenheter av sjuksköterskors 

rasdiskriminering för att få ett helhetsperspektiv.
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 Tabell 2: Sökhistorik 

*Dubbletter som förekommit i tidigare sökningar redovisas inom parantes.  

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-03-04 Cinahl 

Racism and nurs* and patient* and 

experience* 

 

Limits:2005-2015,  English 

Language, abstract 31 31 10 4 

2016-03-04 PubMed 

Racism and nurs* and patient* and 

experience* 

 

Limits:2005-2015,  English 

Language, abstract 15 15 7 0 (1)* 

2016-03-04 PsykINFO 

Racism and nurs* and patient* and 

experience* 

 

Limits:2005-2015,  English 

Language, abstract 15 15 9 2 (3)* 

 

Manuell- 

sökning 

Alexis, O., Vydelingum, V., & 

Robbins, L. (2007). Engaging with 

a new reality: Experience of 

overseas minority ethnic nurses in 

the NHS. 1 1 1 1 

 Fritext sökning  

Racism  

 

Limits: 2005-2015, English 

language, abstract  1305 157 21 1 

  Totalt: 1367 219 48 8 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Alexis, O., Vydelingum, V., & Robbins, I. Engaging with a new reality: experiences of overseas 

minority ethnic nurses in the NHS. Journal of clinical nursing. 16(12): 2221-2228. doi: 

http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-2702.2007.02080.x 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska, beskriva och utveckla en bättre förståelse av mörkhyade och etniska 

minoritets sjuksköterskors erfarenheter i National Health Service i södra England.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Fenomenologisk design 

Urval 24 deltagare från åtta olika länder deltog i studien. Deltagarna skulle ha arbetat minst i ett år inom 

National Health Service. 

Datainsamling Fokus grupp intervjuer som varade i cirka 90 minuter. Intervjuerna var semistrukturerade och 

skedde i samma miljö där alla grupper fick besvara samma frågor. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en bandspelare och det gjordes även detaljerade anteckningar av det icke-verbala språket. 

Dataanalys Inspelningarna transkriberades ordagrant. Data har analyserats, transkriberats samt hanterats med 

hjälp av en programvara för kvalitativ data. Teman utvecklades genom kodning och reflektion. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Att utsättas för rasdiskriminering har gett konsekvenser, detta visas genom olika känslor såsom 

hot mot personlighet och rädsla. Sjuksköterskor med utländsk bakgrund som utsattes för 

rasdiskriminering levde med rädsla och försiktighet för att inte bli ombedda att återvända till sina 

ursprungsläder.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 83%  

Trovärdighet: Metoden är noggrant beskriven. Det förekommer citaten i resultatet och syftet 

besvaras vilket stärker studien. Frågorna har besvarats i samma miljö.   

Pålitlighet: Bra förförståelse beskriven och goda metodkunskaper. En observatör spelade in 

intervjuerna och antecknade de icke- verbala signalerna.  

Bekräftelsebarhet: Datainsamlingen och dataanalysen beskrivs bra. Data analyserades av 

kvalitativ dataanalys.  

Överförbarhet: Forskningsproblemet är överförbart då 24 sjuksköterskor med olika erfarenheter 

intervjuades och det mynnade ut i ett resultat.  
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III 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Deacon, M. (2010). How should nurses deal with patients’ personal racism? Learning 

from practice. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing. 18(6): 493-500.  

doi: http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-2850.2011.01696.x  

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet var att analysera sjuksköterskors rutiner när patienter utsatte dem för rasistiska yttranden. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Etnografisk design 

Urval Sjuksköterskor som arbetade på en psykisk avdelning.   

Datainsamling Datainsamlingen skedde under en period på två år. Data samlades in i form av fältanteckningar 

och skriftliga redogörelser från författaren som observerade sjuksköterskor i deras rutinarbete.  

Istället för att använda sig av specificerade frågor, observerades arbetssituationen vilket anses vara 

en effektiv metod för att skapa uppfattning kring rutinarbete. 

Dataanalys Fältanteckningar och skriftliga redogörelser har analyserats av författaren för att sedan 

sammanställa data. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Det är dokumenterat att sjuksköterskor utsätts för rasdiskriminering i sitt rutinarbete. Studien 

beskriver att trots att patienter befann sig i sårbara hälsotillstånd utsatte de sjuksköterskor för 

diskriminering på grund av ras. Sjuksköterskor använde sig utav olika strategier för att handskas 

med rasdiskriminering antingen genom direkt ingripande eller problemundvikande. I studien 

framkommer även att de sjuksköterskor som inte skaffat sig ett mentalt eller psykologiskt 

motstånd ännu var tvungna till det för att kunna stå ut med rasdiskriminering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2: 70 %. 

Trovärdighet: Metoden är noggrant beskriven. Resultatet svarar mot syftet samt att det 

framkommer citat i resultatet vilket stärker trovärdigheten.   

Pålitlighet: Författaren har både gjort fältanteckningarna och de skriftliga redogörelserna från 

observationen från sjuksköterskors rutinarbete stärker pålitligheten, eftersom att missuppfattningar 

elimineras.  

Bekräftelsebarhet: Urvalet och datainsamlingen har beskrivits. Datainsamlingen skedde under en 

period på 2 år på samma avdelning i samma miljö vilket stärker bekräftelsebarheten.  

Överförbarhet: Resultaten går att överföra till andra grupper på grund av att insamlad data 

skedde på samma avdelning under två år men trots detta mynnade ut i ett resultat. 
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Artikel 3 

 

 

Referens Huria, T., Cuddy, J., Lacey, C., & Pitama, S. (2014). Working with racism: A qualitative study of 

the perspectives of Maori (Indigenous people of Aotearoa New Zealand) Registered nurses on a 

global phenomenon. Journal of transcultural nursing, 25(4), 364-372. 

doi: http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/1043659614523991 

Land  

Databas 

Nya Zeeland  

CINAHL 

Syfte Belysa sjuksköterskors erfarenheter samt effekter av rasism inom hälso- och sjukvård i Nya 

Zeeland.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Kohort studie 

Urval 57 deltagare valdes ur en databas för olika yrken. Där fokusen låg på att finna lämpliga deltagare 

till studien vilka kontaktades via e-mail eller via telefon. 

Datainsamling 57 fördjupade semistrukturerade intervjuer med vårdpersonal främst sjuksköterskor. Intervjuerna 

hölls i hemmet, på hotell eller arbetsplatsen. Intervjuerna bestod av demografiska frågor och 23 

strukturerade frågor och som varade mellan 45-60 min. Intervjuerna spelades in digitalt. 

Inspelningarna gav det som efterfrågades, vilket gjorde att inget antecknades under intervjun. 

Dataanalys Intervjuerna kodades, granskades och analyserades av författaren.   

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Patienterna uttryckte att de inte ville bli omhändertagna av de mörkhyade sjuksköterskorna. 

Studien visar även på att rasdiskrimineringen gav konsekvenser vilket gjorde att sjuksköterskorna 

drog sig till sin egen folkgrupp för att undvika rasdiskriminering. Utsattheten för 

rasdiskriminering ledde till att sjuksköterskorna anammade olika coping strategier för att handskas 

med problemet och det slutliga alternativet då det gick för långt var att lämna arbetsplatsen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 80%  

Trovärdighet: Metoden beskrivs noga. Semistrukturerade fördjupade intervjuer hölls i olika 

miljöer, vilket ger deltagarna utrymme för att besvara ärligt på frågorna i den miljö de känner sig 

bekväma i.  

Pålitlighet: Intervjuerna spelades in digitalt och gav relevant information till studien vilket gjorde 

att författarna inte behövde anteckna utöver inspelningarna. Intervjuerna har transkriberats.  

Bekräftelsebarhet: Författarna kodade, analyserade och granskade intervjuerna vilket stärker 

studiens bekräftelsebarhet. Datainsamling och databearbetning beskrivs tydligt.  

Överförbarhet: Fler sjuksköterskor med olika etniska bakgrunder har intervjuats vilket stärker 

studiens resultat och är överförbart till andra grupper eftersom att resultatet speglar många 

erfarenheter som mynnar ut i lika resultat. 
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Artikel 4 

 

 

Referens Larsen, JA. (2007). Embodiment of discrimination and overseas nurses’ career progression. 

Journal of clinical nursing, 16(12): 2187-2195.  

doi:  http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-2702.2007.02017.x 

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka djupgående hur diskriminerande attityder upplevs av utländska 

sjuksköterskor samt hur de påverkar deras karriärutveckling och välbefinnande. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie  

Fenomenologisk design 

Urval Deltagarna valdes utifrån en databas för nyregistrerade utomlands utbildade sjuksköterskor eller 

via kontakt genom ”snöbolls” teknik med hjälp av befintliga kontakter. Vissa deltagare valdes 

genom deltagande i tidigare i studier. 

Datainsamling Djupintervjuer med 93 utomlands utbildad vårdpersonal, bosatta i England. Semi strukturerade 

intervjuer i form av dialog. De som intervjuades var främst sjuksköterskor, kvinnor med asiatisk 

och afrikans bakgrund. Enskilda intervjuer varade från 30 min upp till tre timmar. De intervjuerna 

som varade bara i 30 minuter berodde på tidsbristen på arbetsplatsen. Intervjuerna spelades in och 

antecknades. 

Dataanalys Intervjuerna som spelats in har transkriberats av assistenter samtidigt som det antecknats vad som 

framkommit i inspelningen. Om information från inspelningarna gått miste har anteckningarna 

korrigerades.   

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats De mörkhyade sjuksköterskorna blev annorlunda behandlade av patienterna, där de bland annat 

behandlades som osynliga. Sjuksköterskorna hittade olika strategier för att handskas med 

rasdiskriminering, antingen genom att ignorera patienten eller att blunda för det som hänt. Studien 

belyser även att rasdiskriminering gav följd till att sjuksköterskornas självförtroende sänktes då de 

utsattes för rasdiskriminering från patienter och detta resulterade i att de blev tillbakadragna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 81% 

Trovärdighet: Metoden och urvalet beskrivs noga. Informanterna har fått besvara samma frågor i 

början vilket stärker trovärdigheten då intervjuerna hölls till temat.  

Pålitlighet: Metodkunskaper är goda. Intervjuerna har transkriberats av assistenter samt att 

anteckningar som gjorts under intervjun har korrigerats om något missats från inspelningen.  

Bekräftelsebarhet: Databearbetning, datainsamling skedde systematiskt vilket beskrivs tydligt. 

Allting har genomgått ”kontroll” av transkribenter, vilket stärker objektiviteten.  

Överförbarhet: Studien kan överföras till andra då sjuksköterskor intervjuats från olika städer i 

England, vilket ger resultatet variation. 
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Artikel 5 

 

Referens Likupe, G., & Archibong, U. (2013). Black african nurses experience of equality, racism and 

discrimination in the national health service. Journal of psychological issues in organizational 

culture, (3), 227-246.  

doi: 10.1002/jpoc.21071 

Land  

Databas 

England 

PsycINFO 

Syfte Att undersöka erfarenheter av diskriminering, rasism och jämställdhet för mörkhyade 

sjuksköterskor i Storbritannien. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Framkommer inte i studien 

Urval 30 Sjuksköterskor utbildade i andra länder än Storbritannien med ursprung från Afrika, bosatta 

och arbetande i England. 26 kvinnliga sjuksköterskor och fyra manliga sjuksköterskor 

intervjuades, mellan 25-48 år. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer och gruppintervjuer som varade mellan 90-130 minuter. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en bandspelare. 15 sjuksköterskor intervjuades i grupp och 15 

intervjuades enskilt. Intervjuerna hölls i deras hem, på sjukhuset eller restauranger. Tiden och 

platsen för intervjuerna fick deltagarna själva bestämma.   

Dataanalys Inspelningen av intervjuerna transkriberades innan olika teman bildades av författarna. Under 

processen av temabildning lyssnade författarna på de inspelade intervjuerna flera gånger, innan de 

jämfördes med anteckningar som gjorts av intervjuerna för att stärka noggrannheten. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Sjuksköterskor står inför stora utmaningar när patienter väljer den ljushyade sjuksköterskan 

framför den mörkhyade i ett samhälle som domineras av de vita. Studien visar att ojämlikheter i 

hälsa- och sjukvård finns och större ansträngningar för att minska diskriminering på grund av ras 

skall ske. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 80%  

Trovärdighet: Studiens metod beskrivs noga. Semistrukturerade både grupp och enskilda 

intervjuer har gjort för att få fram relevant data till resultatet. Gruppintervjuerna ger 

undersökspersonerna tillfälle till att reflektera kring frågorna och ta del av varandras synpunkter. 

Enskilda intervjuer ger studien friare struktur då semistrukturerade intervjuer gjorts och 

undersökspersonerna enskilt besvarar frågor.  

Pålitlighet: Intervjuerna har spelats in med hjälp av en bandspelare. Författarna lyssnade på 

inspelningen flera gånger för att sedan jämföra det med anteckningar som gjorts vilket stärker 

pålitligheten.  

Bekräftelsebarhet: Intervjuerna har genomförts i olika miljöer då deltagarna själva fått bestämma 

plats och tid vilket stärker studiens bekräftelsebarhet. Undersökspersonerna får chansen att svara 

rätt på frågorna och fel uppfattningar av frågorna minskas då intervjun hölls i en miljö som 

deltagarna själva väljer.  

Överförbarhet: 30 internationellt utbildade sjuksköterskor har intervjuats och detta har utfallit i 

liknande resultat vilket stärker studiens överförbarhet. 
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Artikel 6 

Artikel 7 

Referens Mapedzahama, V., Rudge, T., West, S., & Perron,A. (2010). Black nurse in white space? 

Rethinking the in/visibility of race within the Australian nursing workspace. Nursing Inquiry 

2012; 19 (2) : 153-164.  

doi: http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1440-1800.2011.00556.x  

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur erfarna Afrikanska sjuksköterskor arbetande i Australien 

var på att skapa sociala och professionella identiteter inom internationella och tvärkulturella 

existenser. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie.  

Sociologisk analys 

Urval Deltagarna valdes ut av huvudförfattarnas personliga nätverk genom snöbolls teknik och 

professionella kontakter. 14 mörkhyade Afrikanska invandrar sjuksköterskor, 13 kvinnor och en 

man i åldrarna 30-47 år deltog i studien. 

Datainsamling Varje intervju inleddes med en öppen fråga där sjuksköterskorna fick berätta om sina erfarenheter 

av att vara en afrikansk sjuksköterska i Australien. Den öppna frågan var förberedande inför en 

obegränsad diskussion där deltagarna fick prata fritt oavbrutet. Varje intervju varade i genomsnitt 

1.5 timme- 2.5 timmar.  

Dataanalys Dataanalysen gjordes av författarna varav en var född i Australien. Till hjälp hade de ett 

forskarteam med olika etniska bakgrunder, eftersom att det framkom olika perspektiv av rasism 

från författarna. En fördjupad tolkning av data gjordes och manuella kodningar uppstod. När 

teman identifierats skapades detaljerade anteckningar. 

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Sjuksköterskor rasdiskriminerades av patienter som förväntade sig vårdas av den dominerande 

rasen i samhället. Studien visade även på att patienter hade förutfattade meningar gentemot de 

mörkhyade sjuksköterskornas legitimation. Dessutom blev de mörkhyade sjuksköterskorna 

tillsagda hur de skulle utföra sina arbetsuppgifter. I studien beskriver författaren att sjuksköterskor 

ser människan som en helhet och inte utifrån hudfärg då anatomin är densamma. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 80%  

Trovärdighet: Metoden är noggrann beskriven. Alla som blev intervjuade fick samma fråga 

ställd. Forskningsproblemet stärks av patienter med olika erfarenheter och meningsbärande 

enheter framkommer som stärker studien. Resultatet svarar mot syftet. Det framkommer citat i 

artikeln som stärker resultatet.  

Pålitlighet: Förförståelse beskrivs bra. Intervjuerna transkriberades tillsammans med resten av 

forskarna.  

Bekräftelsebarhet: Datainsamlingen, databearbetningen och urval har noggrant beskrivits. Flera 

forskare har kritiskt granskat intervjuerna.  

Överförbarhet: Resultaten går att överföra till andra grupper då studien påvisat liknande resultat 

trots att deltagarna i studien är av båda könen och i olika åldrar. 



BILAGA B  

VIII 

 

 

  

Referens Vydelingum, V. (2005). Nurses’ experiences of caring for South Asian minority ethnic patients in 

a general hospital in England. Nursing Inquiry 2006; 13(1) : 23-32. 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda sydasiatiska etniska minoritets 

patienter i England. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Etnografisk design 

Urval 43 sjuksköterskor deltog från sex medicinska avdelningar. Tre avdelningsskötare, 22 

undersköterskor och 18 vårdbiträde. 40 deltagare var vita, en var afro- karibisk och två var från 

Syd Asien. 

Datainsamling Gruppintervjuer som bestod av sex-åtta deltagare. Forskaren använde sig av öppna frågor.  Data 

samlades in genom detaljerade anteckningar av både det verbala och det icke- verbala. En 

bandspelare användes och fältanteckningar gjordes. 

Dataanalys En tematisk analys användes vilket innebär att märka data, analysera koder och slutligen 

identifiera teman. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Sjuksköterskor utsattes för rasdiskriminering från patienter. I studien framkommer det att patienter 

valde att ställa frågor till den ljushyade sjuksköterskan istället för den mörkhyade som hade 

ansvaret för patienten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2: 79% 

Trovärdighet: Metoden är noggrant beskriven. Syftet besvaras i resultatet och förstärks genom 

citat. Frågorna har ställts i samma miljö och forskningsproblemet stärks av patienters olika 

erfarenheter. 

Pålitlighet: Författaren har både gjort både fältanteckningarna och de skriftliga redogörelserna 

från intervjuerna vilket stärker pålitligheten genom att olika åsikter om tolkning av data utesluts.  

Bekräftelsebarhet: Datainsamlingen, databearbetningen och urvalet är noggrant beskrivet.  

Överförbarhet: Studien är överförbar till olika grupper på grund av att deltagarna i studien har 

olika etniska bakgrunder och tillhör olika avdelningar. 



BILAGA B  

IX 

 

Artikel 8 

 

Referens Wheeler R.M., Foster J.W. & Hepburn K.W. (2014) The experience of discrimination by US and 

Internationally educated nurses in hospital practice in the USA: a qualitative study. Journal of 

Advanced Nursing, 70(2), 350–359. 

doi: 10.1111/jan.12197 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att undersöka erfarenheter och skillnader mellan sjuksköterskor utbildade i USA och 

sjuksköterskor utbildade i andra länder.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Explorativ design 

Urval 82 kvinnliga sjuksköterskor från två sjukhus i sydöstra USA intervjuades. 21 sjuksköterskor 

utbildade i andra länder och 20 sjuksköterskor utbildade i USA deltog i första intervjun. I den 

andra intervjun deltog 40 sjuksköterskor där 20 var från varje sjukhus varav 11 sjuksköterskor var 

utbildade i andra länder och nio sjuksköterskor utbildade i USA. Kriterier för alla sjuksköterskor 

var omvårdnads utbildning, minst ett års praxis samt arbetat i USA i ett år.  

Datainsamling Enskilt inspelade intervjuer. Där deltagarna i den inledande omgången av intervjuer av den större 

studien s fick besvara generella frågor om vad de upplevde som positivt/ negativt med 

omvårdnaden. De ombads även att beskriva sitt första år på praktiken som nya sjuksköterskor. 

sjuksköterskor utbildade i andra länder fick dessutom beskriva upplevelsen av första årets praktik i 

USA. På grund av att oönskat tema diskriminering blev uppenbar gjordes en uppföljning. Andra 

omgången skrev mer specifika frågor där sjuksköterskor fick berätta om sina erfarenheter av 

diskriminering. 

Dataanalys Semistruturerade intervjuer, som spelades in och transkriberades av professionella transkribenter 

vilket sedan kontrollerades av den första författaren.   

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Inom hälso- och sjukvård blev både mörkhyade sjuksköterskor och ljushyade utsatta för 

rasdiskriminering av patienter, beroende på vilken etnicitet som var dominerande i det aktuella 

samhället som sjuksköterskorna var verksamma i. Rasdiskriminering kom till uttryck bland annat 

via kommentarer. Sjuksköterskorna hittade olika coping strategier för att handskas med utsattheten 

för diskriminering på grund av ras från patienterna.  Enligt sjuksköterskorna var det sista 

alternativet i vissa lägen att lämna arbetsplatsen då patienterna utsatte dem för rasdiskriminering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 81% 

Trovärdighet: Metoden beskrivs noga och urvalet är stratifierat. Informanterna har fått besvara 

samma frågor och frågorna har ställts i samma miljö. Syftet besvaras i resultatet och med hjälp av 

citat stärks det. 

Pålitlighet: Bra beskriven förförståelse. Metodkunskaper är goda. Intervjuerna har transkriberats 

av kunniga transkribenter samt av den förste författaren. 

Bekräftelsebarhet: Databearbetning, datainsamling skedde systematiskt och finns tydligt 

uppskrivet i tabeller.  

Överförbarhet: Studiens pålitlighet, trovärdighet och bekräftelsebarhet påvisas genom tabeller 

vilket gör att studien kan vara överförbar till andra grupper, vilka uppfyller kraven som forskaren 

haft då studien gjorts. 
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