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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Rasism kan uppkomma i olika former som uttryck och stereotyper. På 

arbetsplatsen kan rasism uppkomma på grund av brister i arbetsmiljön, och 

det är viktigt att arbetsgivaren arbetar med aktiva åtgärder för att förebygga 

rasism, för att verka för lika rättigheter och möjligheter. Att sätta en annan 

persons känslor och behov först är sjuksköterskans ansvar, och kan leda till 

emotionell belastning för sjuksköterskan. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av rasism inom vården. 

Metod: En litteraturöversikt enligt Fribergs metodbeskrivning baserad på nio 

kvalitativa studier, och en studie med mixad metod. Studierna valdes från 

databaserna PsychINFO, CINAHL Complete och genom en fritextsökning 

med söktermer som "racism", "nurse", "patient", "experience" och "nurses' 

experiences of racial discrimination by patients". 

Resultat: Rasistiska uttryck mot sjuksköterskan uppstod i möten med patienter och 

närstående, men också till stor del från verksamhetschefer och kollegor på 

arbetsplatsen. Resultatet visade även att rasism ger påtagliga psykologiska 

konsekvenser, som påverkar sjuksköterskorna negativt. Många av 

sjuksköterskorna använde sig av olika strategier för att hantera känslorna som 

uppstod. 

Diskussion: Metoddiskussionen fokuserar kring metodologiska frågor som var aktuella så 

som var dessa studier har utförts och huruvida de kan appliceras till den 

svenska kontexten. Resultatdiskussionen fokuserar på miljö som en 

avgörande faktor i sjuksköterskans yrkesliv, sjuksköterskans upplevda hälsa 

och organisationens påverkan. Detta med stöd utav uppsatsens teoretiska 

ansats som bestod av Callista Roys adaptionsmodell, men också i relation till 

konsensusbegreppen miljö och hälsa. 

Nyckelord: Rasism, sjuksköterska, erfarenheter, Callista Roy. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Racism can occur in various forms such as expressions and stereotypes. At 

work, racism can occur due to shortcomings in the work environment, and it 

is important that employers work actively to prevent racism, and to promote 

equal rights and opportunities. One of the nurses’ responsibilities is to put 

another persons’ feelings and needs first, and that can lead to emotional 

stress for the nurses. 

Aim: To describe nurse’s experiences of racism in health care. 

Method: A literature review based on nine qualitative studies and one mixed-method 

study analyzed according to Friberg’s method description. The studies were 

derived from PsychINFO, CINAHL Complete and from a free search with 

the search words "racism", "nurse", "patient", "experience" and "nurses' 

experiences of racial discrimination by patients". 

Results: Racist expressions against nurses occurred in encounters with patients and 

relatives, but also from managers and colleagues. The result shows that 

racism significantly results in negative psychological consequences for the 

nurses. Many of the nurses used different strategies to cope with the 

emotions that arose. 

Discussion: The method discussion focuses on methodological questions that were 

accurate such as where these studies were made, and how the can be applied 

to a Swedish context. The result discussion focuses on the environment as a 

crucial factor in the nurses' work life, the nurses' experiences of health and 

the influence of the organization. This was supported by the essays' 

theoretical approach, which consisted of Callista Roys' adaptation model, 

but also the relation to the consensus concepts environment and health. 

Keywords: Racism, nurse, experiences, Callista Roy. 
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1. Inledning 

Rasism kan uppkomma i olika former, som uttryck, negativa värderingar och stereotyper. 

Enligt svensk lag (DO 2008:567) och Förenta nationernas (FN, 2011) internationella 

konvention är all form av rasdiskriminering olaglig. Trots detta, förekommer rasism på olika 

samhällsnivåer runt om i världen vilket också inkluderar den kontext vi som blivande 

sjuksköterskor kommer att befinna oss i, hälso- och sjukvården. Flera förnekar att problemet 

existerar inom vården, samt att de som talar om rasism kan bestraffas (Stone & Ajayi, 2013). 

Flera anser att rasism är ett obekvämt ämne att diskutera. Rasism rättfärdigas och de skyldiga 

till rasistiskt beteende kommer undan på grund av samhällets struktur, då rasism är något som 

är systematiskt och strukturellt inbyggt i samhället. 

Intresset för detta ämne uppstod från den verksamhetsförlagda utbildningen där båda 

författarna under flera tillfällen kände sig kränkta och blivit utsatta av både patienters och 

kollegors attityder. Författarna observerade även personalens okunskap och rädsla för att 

bemöta de obekväma frågorna och situationerna som uppstod inne på avdelningen. Det 

verkade som att detta ledde till ett avståndstagande mellan sjuksköterskan och patienten, 

något som också fick oss att reflektera över skadan som kan ske på vårdrelationen. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Rasism, dåtid och nutid 

Rasism är ett begrepp som är mångtydigt och används flitigt i vardagsspråket samt inom 

forskningssammanhang (Socialstyrelsen, 1999). Studier redogör att rasism uppkommer i 

hälso- och sjukvården på mellanmänskliga, internaliserade och institutionella nivåer (Huria, 

Cuddy, Lacey & Pitama, 2014). En idé som används handlar om en uppfattning kring 

värderande "rashierarkier". Genom dessa får olika "raser" kulturella potentialer och 

varierande människovärden. De kommer från ordet kultur och hänger ihop med begreppet ras. 

Detta leder till att de olika "raskategorierna" har olika förutsättningar att utveckla en kultur 

och att dessa har en bestämd begränsning specifik för vilken "raskategori" det talas om. 

Slutligen menar Socialstyrelsen (1999) att rasism är en strukturerad uppsättning av 

föreställningar, med andra ord en ideologi. Vithet definieras som en strukturell fördel där den 

vita människan ser sig själv, samhället och andra människor som ett uppsättande av kulturella 

metoder som vanligen är anonyma och omärkta (Nielsen, Stuart & Gormon, 2014). I Sverige 

talas det om vardagsrasism och strukturrasism som har segregerat Sverige (Arnstberg, 2008). 

Genom extrempolitiska inriktningar har den offentliga debatten landat i ett rasistiskt tänk utan 
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att blanda in biologi utan istället fokuserat på kultur. Det diskuteras även om en ”omvänd 

rasism”. Med detta menas att även en etnisk svensk kan känna sig etniskt diskriminerad. Dock 

har hen alla förmåner på sin sida som till exempel myndigheter, bostad- och arbetsmarknaden, 

som en person med annan etnicitet inte skulle ha. Denna uppsats kommer enbart att inrikta sig 

på diskriminering som uttrycks i form av rasism. 

 

2.2. Begreppsdefinitioner 

Begreppet ras och dess ursprung är oviss men dök upp under 1800-talet som en vetenskaplig 

“bekräftelse” om att olika raser existerar och bestämdes utifrån hudfärg, skallformer samt 

hårfärg (Arnstberg 2008). Forskningen som kom senare motbevisade denna teori, då 

människan är en biologisk varelse och kan därför inte kategoriseras in i olika raser. 

Etnicitet används idag istället för begreppet ras (Jirwe, Momeni & Emami, 2014). Etnicitet 

beskrivs som en grupp människor med gemensamma egenskaper samt gemensamt ursprung. 

Liksom rasism handlar etnicitet om att indela människor i olika kategorier som utgör ett sätt 

att påpeka människors egenskaper och skillnader (Sernhede, 2016). 

Direkt diskriminering bygger på tre rekvisit, “missgynnande” som innebär att en person 

ska ha blivit utsatt för en förlust av något slag och ska kunna appliceras i en jämförbar 

situation (Swanstein & Henrikz, 2017). “Jämförbar situation” innebär att den diskriminerande 

behandlingen av en person måste kunna jämföras med hur någon/några andra personer har 

behandlats, skulle behandlats eller blir behandlad. Slutligen måste det finnas ett 

“orsakssamband” mellan någon av diskrimineringsgrunderna och missgynnandet. 

Exempelvis, en person blir inte kallad till en anställningsintervju på grund av sitt annorlunda 

namn. 

Indirekt diskriminering menar att samma regel gäller i olika situationer, det vill säga att en 

person missgynnas genom utförandet av en bestämmelse som framstår som neutralt men som 

kan missgynna personer med exempelvis en annan etnicitet (Swanstein & Henrikz, 2017). 

Strukturell diskriminering handlar om normer, regler, vedertagna förhållningsätt, rutiner 

och/eller beteenden inom institutioner eller andra samhällsstrukturer (Swanstein & Henrikz, 

2017). Dessa förvärrar möjliga utvägar för människor att hänföras samma rättigheter, och 

möjligheter som majoritetssamhället eller som majoritetsgrupper innehar eller besitter. Den 

strukturella diskrimineringen kan vara medveten, omedveten, dold eller öppen och är 

förtroligt kopplad till normer. Normer i sin tur handlar om de föreställningar som anses rätta, 
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normala eller självklara i en viss kontext. Det som däremot avviker från normen, riskerar att 

stereotyperas, stigmatiseras, osynliggöras eller bestraffas av omgivningen. 

Stereotyper är en samling av förenklade, klichéartade och ofta nedvärderande bilder av 

olika sociala grupper som identifieras utifrån en viss egenskap (Stier, 2009). Sedan tillskrivs 

gruppen fler egenskaper när de känns igen utifrån den första egenskapen. Alla människor 

hyser stereotyper som färgar verklighetsuppfattningen, vare sig människan är medveten om 

dessa eller inte. Stereotyperna som människorna hyser tillskriver både de-grupper samt vi-

grupper, och som regel är de stereotyper som tillskrivs de-grupperna negativt laddade. 

Fördomar menas med att en slutsats dras om någon utan verkliga erfarenheter (Stier, 

2009). Fördomar innehåller som regel övertygelser eller föreställningar om korrektheten i 

fördomen, till skillnad från andra missuppfattningar ges fördomarna ofta en negativ 

känsloladdning. Ett exempel på en fördom är att någon antar att sjuksköterskor med annan 

etnicitet utför sitt arbete sämre. 

 

2.3. Sjuksköterskans roll och ansvarsområde 

Sjuksköterskan har i grunden fyra ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2012). Genom detta ansvar, att ge korrekt, tillräckligt 

och lämpligt information till patienter på ett kulturellt anpassat sätt är samtidigt att uppvisa 

professionella värden såsom medkänsla, trovärdighet, respektfullhet, lyhördhet och integritet. 

Sjuksköterskan har även eget ansvar för sin yrkeskompetens, gott samarbete med kollegor och 

medarbetare och är medveten om miljöns betydelse för hälsa. 

På ett globalt perspektiv, måste sjuksköterskorna ha en hög nivå på utbildning och 

verksamhet för att uppgradera patientsäkerheten och säkerställa en god omvårdnad (ICN, 

2010 refererade i Eriksson, 2014). Sjuksköterskor har även ansvar att vara kulturellt 

kompetenta (Jirwe, Momeni & Emani, 2014). Detta innebär att hen är medveten om sin egen 

kulturella bakgrund och kan identifiera sina egna fördomar och stereotypa attityder. Detta är 

nödvändigt för att kunna förstå kulturella skillnader och ta hänsyn till patienters kulturella 

bakgrund, och på så sätt minska risken för att diskriminera en person baserat på kulturella 

skillnader. 

 

2.3.1. Relationers betydelse inom vården 

En sjuksköterska kapar olika typer av relationer och varje relation återkallar i medvetandet 

etiska frågor och dilemman som kan vara positiva i lösning av etiska problem, eller negativa 
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på grund av bristande kommunikation (Eide & Eide, 2009). Enligt Währborg (2009) utvecklas 

relationer inom fyra olika kategorier, relationer till andra, oss själva, objekt och metafysisk 

värld. Den viktigaste relationen inom vård är vårdrelationen, det vill säga relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten och/eller närstående, samt lika viktig är relationen till kollegorna 

och till ledningen på den institutionen de befinner sig i. I vårdarbetet ingår sjuksköterska ofta i 

grupper där relationer är tvärprofessionella det vill säga att en sjuksköterska dagligen kan 

arbeta tillsammans med kollegor från ett antal yrkesgrupper som läkare, sjukgymnaster, 

undersköterskor och psykologer (Eide & Eide, 2009). God kommunikation är mycket viktigt 

och sjuksköterskan bör förhålla sig till etiska riktlinjer, värderingar och regelverk som rör 

institutionen och anställningen. Att bibehålla en hög etisk kvalitet i tvärprofessionell 

kommunikation och tvärprofessionellt samarbete, är väsentlig för arbetsmiljön, institutionens 

rykte och i förhållande till patienter och närstående. 

Vårdrelationen är en del av sjuksköterskans ansvar som kännetecknas av tyst kunskap eller 

förtrogenhetskap, som med andra ord betyder att det är något sjuksköterskorna lär sig genom 

sina erfarenheter (Berg, 2014). Vårdrelationen är kontakten mellan en patient och en 

professionell vårdgivare under en kort eller en lång period av tid (Hanssen, 2007). För att 

sjuksköterskorna ska kunna utveckla sin kompetens i en vårdrelation är det viktigt att hen 

studerar vad denna relation innebär (Berg, 2014). I mötet med patienter från andra kulturer 

kan patienternas uppfattningar och förväntningar av vård vara annorlunda än de uppfattningar 

och förväntningar som sjuksköterskan själv har, och detta kan resultera i en känsla av 

osäkerhet för patienten (Hanssen, 2007). Det är viktigt att sjuksköterskor beter sig kritiskt till 

hur de tolkar och bedömer vad patienten visar dem på olika sätt (Berg, 2014). Vårdrelationen 

spelar en stor roll i vården och detta karaktäriseras av trygghet för patienterna (Nyström, 

2014). 

Vårdrelationen kan vara vårdande eller icke-vårdande och kan påverkas av olika faktorer 

beroende på vilken patient som sjuksköterskan möter (Snellman, 2014). Om patientens och 

vårdarbetarens uppfattningar och förväntningar krockar, är det viktigt att acceptera sådana 

olikheter och respektera patientens vilja för att kunna hitta lösningar på de situationer som 

uppstod samt för att skapa ett gott samarbetsklimat (Hanssen, 2007). 

När det gäller relationer med kollegor på arbetsplatsen, kan de sociala relationerna 

tillfredsställa behov av personlighet och egendom, med andra ord behov av belöning och detta 

innebär att en individ vill ha nära relationer till vissa människor och distansera sig från andra 

(Tangen & Conrad, 2009). Enligt Tangen och Conrad (2009) bär människan olika ryggsäckar, 

det vill säga att genom olika faktorer, olika kulturarv och livserfarenheter har människan 
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skapat generaliseringar och stereotyper. Oavsett att alla personer är unika tenderar människor 

att klassificera varandra. De mest allmänna stereotyperna skapas av etnicitet, yrke, ålder och 

kön. 

 

2.4. En fråga om arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) tyder på att 

det finns många olika faktorer i arbetet som påverkar arbetstagaren fysiskt och psykiskt. Detta 

kan bland annat vara organisatoriska förhållanden såsom arbetsbelastning, arbetstider, 

ledarskap, sociala kontakter, variationer och möjlighet till återhämtning. Det är viktigt att 

arbetsgivaren tar hänsyn till alla faktorer som kan påverka hälsa och säkerhet negativt, men 

detta är inte allt. Att arbeta inom hälsa-och sjukvård medför att vårdpersonlen har ansvar för 

att ge säkerhet och hög vårdkvalitet till de patienterna som vårdas, men också att 

kommunikationen får utvecklas och förbättras med annan vårdpersonal (Wijk, 2014). Att 

arbeta i team kompletterar de olika kompetenserna vilket säkerställer patientsäkerheten. 

Bristande bemanning, begränsade möjligheter till återhämtning, undervisning, stöd och stress 

är problem som oroar vårdpersonal (Nitzelius & Söderlöf, 2008). Brister i arbetsmiljön 

angriper inte enbart de som arbetar, utan kan även förorsakar problem i produktionen av 

tjänster och varor i samhället. Inom vården kan brister leda till allvarliga personskador som 

till exempel en sjuksköterska som felmedicinerar till följd av en stressig arbetssituation. 

När det angår diskriminering på arbetsplatsen kan det bero på brister i arbetsmiljön (2008: 

567). Enligt diskrimineringslagen (2008: 567) är det viktigt att arbetsgivaren är uppmärksam 

och arbetar med aktiva åtgärder för att förebygga all sorts diskriminering och på så sätt verka 

för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2017). Dessutom ska arbetsgivaren bygga in riktlinjer och 

rutiner för att göra det möjligt att förhindra trakasserier och repressalier. 

En bra och tillfredställande arbetsmiljö bidrar i andra hand till en god hälsa och mer än 

frånvaro av sjukdom och olycksfall. Den utmärks av samarbete, möjlighet till inflytande, till 

variationer, sociala kontakter samt handlingsfrihet och utveckling (AFS 2001:1). 

 

2.4.1. Vårdrelaterad stress 

Stress kan beskrivas som en obalans mellan de fodringar som ställs på människan och hens 

kapacitet att hantera dem, och när människan känner stress aktiveras människans biologiska 
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stresshanteringssystem (Folkhälsorapport, 2009). Stress kan också definieras som stimuli, 

respons och process vilket leder till funktionsförändringar i kroppen (Währborg, 2009). 

Enligt Selyes teori refererad i Währborg (2009) finns det två typer av stress, eustress som 

Selye kallar för god stress som kan jämförelse med eufori, och distress, den onda stressen. 

Eustress bidrar till en hälsosam anpassningsprocess medan distress bidrar till ohälsosam 

anpassning vilket kan leda till sjukdom. Enligt Währborg (2009) kan olika stressorer bidra till 

stress och dessa stressorer kan vara emotionella, sociala, fysiska, psykologiska eller kognitiva. 

Forskning har visat att olika stressorer har betydelse för stressreaktioner och stressrelaterade 

sjukdomar (Tangen & Conrad, 2009). En relevant orsak är dålig insikt eller möjlighet att ge 

stöd och den behandling som en som sjuksköterska förväntas kunna ge (Eide & Eide, 2009). 

Eide och Eide (2009) menar att det kan vara en stor stressbelastning för sjuksköterskor att 

vårda patienter som till exempel riskerar återfall, skador eller våld då sjuksköterskorna kan 

känna att de inte klarar av att beskydda eller stödja patienterna på ett bra sätt. Att alltid sätta 

någon annans känslor och behov först kan leda till emotionell belastning (Eide & Eide, 2009), 

trots att det är sjuksköterskans ansvar att främja hälsa och förebygga sjukdom (ICN, 2012). 

Men mycket stress, klagomål från patienter och närstående samt otillfredsställelse inom 

vårdyrket kan undvikas om sjuksköterskan lär sig att kommunicera empatiskt och klokt i 

svåra situationer (Eide & Eide, 2009). 

Allmänna tecken på att en person är på väg in i en svårare stressrelaterad situation är bland 

annat brist på arbetsmotivation, sömnproblem, försämrad prestationsförmåga och 

nedstämdhet. Om personen inte är uppmärksam kan symtomen utvecklas till 

utmattningssyndrom, depression och posttraumatiska stresstillstånd men även till kroniska 

smärttillstånd, hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes (Folkhälsorapport, 2009). 

 

2.5. Rasism i vården 

Den biologiska rasismens historia inom medicinsk forskning och utbildning har en lång 

tradition i Sverige där Carl von Linné på 1700-talet skapade en rasbiologisk teori och 

kategoriserade in människor i olika ”raser” (SOU 2006:78). Därefter sorterades människans 

olika raser hierarkiskt i grupper där den ariska rasen låg överst på listan och de svarta längst 

ner (Strömberg, 2010). Men konsekvenserna av den rasbiologiska teorin kom att påverka flera 

människor långt in på 1900-talet, där den svenska rasbiologiska institutionen steriliserade 

mentalsjuka patienter samt behandlade den samiska minoriteten orättvist för att försvara den 

högtstående nationen (SOU 2006:78). Forskningen som kom senare motbevisade teorin om 
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att olika människoraser existerade, och argumenterade för att människan är en biologisk 

varelse samt att de genetiska skillnaderna är försumbara (Arnstberg, 2008). Därför kan 

människan inte kategoriseras in i olika raser. Rasistiska praxis och dess inrättningar har 

avskaffats, men rasismen har endast ändrat skepnad och har i många fall omvandlats till en 

”kulturrasism” enligt rapporten av Utredningen om makt, integration och strukturell 

diskriminering (SOU 2006:78). Strömberg (2010) menar att enbart begrepp är utbytt genom 

att tilldela eller kategorisera människor in i olika kulturer. Under den rasbiologiska eran 

delades människor in i olika raser medan i dagens samhälle är innebörden av rasism 

densamma men är kulturellt präglat. Med andra ord har, rasism och diskriminering i vården 

existerat under en längre tid och är ett kvarstående problem som inte är löst (SOU 2006:78). 

Quach et al. (2012) skriver hur afroamerikanska patienter upplevde internaliserad 

diskriminering i relation till språk, klass och ras. Patienterna uppfattade diskriminering mot 

dem som etnisk grupp, dock varken diskuterade eller upplevde de personlig diskriminering. 

Bland de asiatiska patienterna upplevde de både personliga och institutionella direkta 

diskrimineringar. Deltagarna inkluderade brist på kompetenta och tillgängliga tolkar som en 

typ av diskriminering. 

I Hendricksons och Fishers (2016) studie beskriver patienterna hur de upplevde stigma och 

aggressivitet på grund av deras ras/etnicitet, samt bristfällig kunskap om HIV bland 

sjukvårdspersonalen. Patienterna menar att deras identitet användes som grund för status av 

deras tillstånd bland sjukvårdspersonal som inte hade en specialistkompetens om sjukdomen, 

samt att de upplevde en sämre omvårdnad, samt att patientsekretessen var bristande. 

I en annan studie berättar afroamerikanska kvinnor om deras upplevelser och ''coping'' 

inom det ”vita sjukvårdssystemet” (Benkert & Peters, 2005). Flera av patienterna upplevde att 

sjukvårdspersonalen utryckte stereotypiska och fördomsfulla attityder, vilket resulterade i att 

de förlorade förtroendet för sjukvården. Känslor som rädsla, ilska, hat och maktlöshet 

kopplades till patienternas tidigare systematiska upplevelser av förnedring som svarta 

individer, vilket skapade en brist på kunskap och passivitet i beslutsfattande frågor inom 

hälsovården. Patienterna i studien uttryckte även att efter flera års utsatthet av fördomar både i 

vardagen samt inom sjukvården resulterade det i att patienterna tog för givet att 

sjukvårdspersonalens respons baserades på deras hudfärg (Benkert & Peters, 2005). 

Tidigare forskning fokuserade oftast på patienters perspektiv. Strömberg (2010) hänvisar 

till en rapport från Integrationsutredningen som säger att i den svenska sjukvården 

diskrimineras personer med annan etnicitet, samt att dessa patienter inte får tillgång till 
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liknande behandlingar som etniska svenskar. Denna litteraturöversikt ska fokusera på 

sjuksköterskors perspektiv av diskriminering. 

 

2.6. Problemformulering 

Rasism är ett ämne som är omdiskuterat i dagens samhälle och har funnits under flera hundra 

år. Nu för tiden har rasism ändrat skepnad till en ”kulturrasism” då människor är 

kategoriserade in i olika kulturer, medan under den rasbiologiska eran var människor indelade 

i olika raser. Flera nekar till att rasism existerar inom vården och att det är ett obekvämt ämne 

att diskutera. Med ökande globalisering i världen, byter flera människor sina hemorter på 

grund av olika anledningar temporärt eller permanent. FN:s internationella konvention om 

rasdiskriminering finns för att säkerställa att alla människor behandlas lika och rättvist inför 

lagen. Men trots detta, finns det rapporter och forskningsresultat om att rasism fortfarande 

uppkommer i olika former och grader även inom vårdavdelningar något som kan hota 

arbetsmiljön och hälsan. I tidigare forskning har patienten oftast varit i fokus då det har visat 

att patienter rapporterat att de har blivit diskriminerade av vårdpersonalen på grund av sin 

etnicitet. Författarna i denna litteraturöversikt vill beskriva sjuksköterskans erfarenheter av 

rasism på sin arbetsplats. 

3. Syfte 

Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av rasism inom vården.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I denna litteraturöversikt är Callista Roys adaptionsmodell den teoretiska utgångspunkten, och 

har använts som stöd till diskussionen kring miljö som en avgörande faktor, sjuksköterskans 

hälsa samt organisationens påverkan. 

I korthet summeras Callista Roys (2009) adaptionsmodell att människan måste aktivt 

anpassa sig efter sina livsomständigheter för att kunna bibehålla sin integritet och utvecklas. 

Adaption i Roys (2009) modell är den process där kännande och tänkande grupper eller 

personer utför medvetna beslut för att bevara och skapa integration, samt resultatet av den här 

processen. Människan är självständig och kännetecknas som en del av mångfalden, med det 

menar Roy (2009) att människor fungerar som en gemensam helhet. Roy (2009) menar att 

gruppens adaption och processer har en inverkan på individen som sjuksköterskan måste ha i 

beaktande under vårdprocessen. 
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I adaptionsmodellen anser Roy (2009) att människan anpassar sig efter den miljön som hen 

befinner sig i. Miljön är både människans verklighet inombords som den är människans yttre 

situation. Roy (2009) anser att miljön är i oupphörlig förändring samtidigt som människan 

interageras med miljön och ställs inför utmaningar. För att människan ska uppleva hälsa ska 

hen kunna utvecklas i samspel till livets föränderliga takt. Roy (2009) hävdar att människans 

betydelse för existensen ingår i miljön, det vill säga människans livsvillkor, aspekter av både 

den sociala och fysiska miljön, företeelser som äger rum, samt det globala perspektivet som 

inkluderar jorden och dess kapacitet. Med andra ord, miljön har betydelse i hur individers, 

gruppers och mänsklighetens beteende och karaktär ser ut. Beroende på människans kapacitet 

att hantera miljöns skiftande stimuli, kan de uppfattas som negativa eller positiva, vara mindre 

omedelbara, eller påträngande och starka. Människans respons tillkallas oavsett stimuli. 

Roy och McLeod (1981) talar om något som hon kallar för adaptiva funktionsområden, 

som innebär att människan anskaffar sig ett adapterande framställningssätt. Roy beskriver det 

adapterande framställningssättet som en del av människans liv där människan använder sig av 

adaptiva processer för att tillfredsställa mänskliga behov förknippat till integration och helhet. 

Individens eller gruppers generella adaptiva kompetens att främja utvecklingen till 

anpassningsbara målsättningar för gruppen eller individen som helhet, skapas genom de 

adaptiva funktionsområdena. En av dessa är gruppidentitet som uttrycker sin adaptiva 

funktion då gruppen har ett behov av en enskild integritet och identitet (Roy & McLeod, 

1981). Roy (2009) menar att den adaptiva funktionen är anknuten till de olika relationerna 

bland gruppens deltagare, ansvaret medlemmarna delar och självuppfattningen i gruppen, 

samt kulturen och den sociala miljön. Roy (2009) syftar på att gruppens förmåga till att 

adaptera sig till utmaningar beror på hur gruppens deltagare förknippar sig till varandra, hur 

de arbetar tillsammans, och till vilken utsträckning deltagarna har ömsesidiga värden för att 

implementera utmaningarna. Gruppidentiteten formas genom självuppfattningen bland 

deltagarna, men känslan av gemenskap och tillhörighet samt gruppidentiteten kan ha mening 

för självuppfattningen. Roy (2009) hävdar att människans självuppfattning formas konstant 

utefter de egna känslorna och tankarna med utgångspunkt i andra individers reaktioner samt 

de personliga erfarenheterna. 

 

5. Metod 

Författarna har genomfört en litteraturöversikt som innebär att granska tidigare publicerad 

forskning för att få en förståelse över ämnesområdet utifrån Fribergs (2017) 
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metodbeskrivning. Detta innebär även att forma ett underlag för kritisk granskning av ett 

specifikt ämnesområde. 

 

5.1. Datainsamling 

Författarna började med att göra sökningarna för ämnesområdet i olika informationskällor 

såsom CINAHL Complete, Nursing & Allied Health Database, PubMed och PsyckINFO, och 

använde sig av olika tekniker såsom trunkering som möjliggör träffar på artiklar som 

innehåller sökordens alla böjningsformer och Boolesk söklogik (Östlundh, 2017). Denna typ 

av sökning hjälper till att få en begränsning till ämnesområdet. Sökorden som författarna 

använde sig av var "racism", "nurse", "patient" och "experience" då de svarade väl mot 

studiens syfte, samt fritextsökningen "nurses' experiences of racial discrimination by 

patients". Författarna dokumenterade hela processen vid datainsamlingen i enlighet till 

Östlundhs (2017) riktlinjer (se bilaga 1). 

 

5.2. Urval 

Författarna valde i ett första skede att ha ett inklusionskriterie gällande tidsbegränsning vilket 

medförde att samtliga artiklar innan 2005 exkluderades. Detta reviderades senare, där 

tidsbegränsningen togs bort på grund av svårigheten att finna relevanta studier som besvarade 

litteraturöversiktens syfte. Samtliga artiklar som är med i urvalet är publicerade mellan 2004 

och 2017 (se bilaga 2). Begränsningen Peer Reviewed har tillämpats för att försäkra sig om att 

det är forskningsartiklar med kvalité, då det är forskare som är experter inom området som 

utför en bedömning av artiklarna (Vetenskapsrådet, 2017). Vi som författare har även utfört 

en kvalitetsgranskning av studierna genom att använda oss av Fribergs (2017) bilaga rörande 

granskningsfrågor för kvalitativa och kvantitativa studier. Frågorna ska bland annat hjälpa 

författarna att besvara hur väl metoden är beskriven och hur välformulerat syftet är. För att få 

tillgång till hela artikeln tillade författarna begränsningen Full Text. Sökningarna gjordes även 

utan Full Text för att få tillgång till artiklar som kan beställas, dock beställdes inga artiklar. 

Samtliga utvalda studier var nio kvalitativa studier och en studie med mixad metod. 

 

5.3. Analys  

Dataanalysen utfördes utifrån Fribergs metodbeskrivning (2017). De valda artiklarna lästes 

först individuellt för att författarna skulle förstå innehållet och sammanhanget. Författarna 

sammanfattade varje studie för sig samt identifierade likheter och skillnader med hjälp av 
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post-it lappar och numreringssystem, sedan diskuterades resultatet tillsammans och 

dokumenterades i en översiktstabell. När författarna analyserat och diskuterat resultatet 

tillsammans sorterades innehållet som handlade om samma ämne under lämpliga rubriker och 

delades in i olika underrubriker utefter ett nytt numreringssystem. Efteråt jämfördes de olika 

teman författarna kom fram till, och bestämde gemensamt vilka huvudrubriker och 

underrubriker som skulle stå i resultatet. När detta var bestämt, analyserade författarna 

resultatet tillsammans och tematiserade in studiernas innehåll utefter de valda rubrikerna och 

numreringssystemet. Huvudrubrikerna som valdes var rasism på vårdavdelningen med 

underrubrikerna "rasism från patienter och närstående gentemot sjuksköterskor", "rasism från 

kollegor gentemot sjuksköterskor" och "verksamhetschefers roll och påverkan på 

sjuksköterskorna", och slutligen de två sista huvudrubrikerna var konsekvenser av rasism och 

olika sätt att hantera rasism. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik handlar om att reflektera över alla de moment som fullföljs i ett 

forskningsprojekt eller en studentuppsats från val av ämne till praktiskt genomförande och 

rapportering (Sandman & Kjellström, 2013). Trots detta, räknas inte en litteraturöversikt som 

forskning och därmed behöver inte granskas av en etisk kommitté. Författarna analyserar 

artiklar som redan fått ett etiskt godkännande, och samtliga inkluderade artiklar är 

avidentifierade vilket menas att en ny etisk granskning inte behövs. För att räknas som en 

etisk studie måste den uppfylla tre villkor, den måste ha god vetenskaplig kvalitet, måste 

handla om betydande frågor och slutligen måste utföras på etiskt sätt. För oss som författare 

till den här litteraturöversikten handlar etisk medvetenhet också om att vara sann mot det 

underlag vi har att tolka, så att det inte sker misstolkningar i bearbetning av textmassa. 

 

7. Resultat 

Resultatet från de valda artiklarna visade att icke vita sjuksköterskor upplevde rasism inom 

vården, inte bara från patienter och närstående, men även från kollegor och 

verksamhetschefer. Resultatet visar även att rasism ger påtagliga psykologiska konsekvenser 

som påverkar sjuksköterskorna negativt, men en stor del använder sig av olika strategier för 

att kunna hantera känslorna som uppstår. 
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7.1. Rasism på vårdavdelningen 

7.1.1. Rasism från patienter och närstående gentemot sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna upplevde rasism från patienter och närstående då deras kompetens blev 

ifrågasatt medans en del av patienterna och närstående också vägrade vård från dessa 

sjuksköterskor (Wheeler, Foster & Hepburn, 2014; Wilson, 2007; Moceri, 2014; Taylor, 

2005). En del sjuksköterskor fick nedvärderande kommentarer eller blev ignorerade på grund 

av sin hudfärg vilket uttryckte sig genom att exempelvis bli kallad för en illegal invandrare. 

Fördomsfulla åsikter beskrivs tydligt i artikeln skriven av Wheelers et al. (2014) utförd i 

sydöstra USA där en patient gav en nedvärderande kommentar och påstod att en 

sjuksköterska var svart på grund av att hen inte hade duschat. Medan en annan patient hellre 

ville ligga i sin urin än att bli omhändertagen av en svart sjuksköterska. 

En annan studie gjord i sydöstra Louisiana visade att nedvärderande kommentarer förekom 

i form av kränkande antaganden då närstående antog att sjuksköterskorna var vårdbiträden 

(Wilson, 2007), något som också förekom bland spansktalande latinamerikanska 

sjuksköterskor i USA i studien av Moceri (2014). 

Flera studier visade att sjuksköterskornas kompetens blev ifrågasatt på flera olika sätt 

(Wheeler et al., 2014; Wilson, 2007; Moceri, 2014). Sjuksköterskorna upplevde att vita 

människor visade misstro som tydde på det genom att ifrågasätta deras kompetens, deras 

utbildning, och hur mycket erfarenhet de hade som legitimerade sjuksköterskor samt 

sjuksköterskornas uppehållstillstånd i landet (Wheeler et al., 2014). Resultatet från Wilsons 

(2007) studie visade även att sjuksköterskorna upplevde diskriminering från patienter med 

samma hudfärg, då patienterna uttryckte fördomar om att svarta sjuksköterskor inte var 

tillräckligt kvalificerade. Detta resulterade i att sjuksköterskorna kände behovet av att bevisa 

sin kompetens under alla omständigheter (Wheeler et al. 2014; Wilson, 2007; Moceri, 2014). 

I samband med att patienterna yttrade nedvärderande kommentarer och ifrågasatte 

sjuksköterskornas kompetens, resulterade det i att patienterna vägrade vård från de icke-vita 

sjuksköterskorna (Moceri, 2014; Likupe, 2015; Wheeler, et al., 2014; Wilson, 2007; Taylor, 

2005). I Taylors (2005) och Wilsons (2007) studier uttrycktes rasism i form av direkt 

diskriminering när patienter angav rakt och tydligt att de ville ha en vit sjuksköterska som 

vårdar dem. 

Rasism uttrycktes även i form av indirekt diskriminering då närstående avvisade vård från 

afroamerikanska sjuksköterskor genom att de vid varje besök bad om att få en vit 

sjuksköterska (Wheeler et al. 2014). Wheeler et al. (2014) menar att patienter avvisade vård 
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dock inte bara från afroamerikanska sjuksköterskor, utan även från sjuksköterskor med andra 

etniska tillhörigheter. Enligt Likupe (2015) var rasistiska attityder vanligast bland äldre 

patienter, men trots detta medförde det att de afroamerikanska sjuksköterskorna undvek att 

vårda patienter med rasistiska tendenser överhuvudtaget. Likupe (2015) menar att 

anledningen till att sjuksköterskorna undvek att vårda dessa patienter var på grund av att de 

var rädda för att få falska anklagelser som kunde riskera deras jobb. 

Flera studier visade att sjuksköterskorna hade blivit ignorerade både från patienter och 

närstående, vilket fick dem att känna sig osynliga (Alexis, Vydelingum & Robbins, 2007; 

Likupe, 2015; Larsen, 2007; Wilson, 2007; Moceri, 2014). De flesta sjuksköterskor i 

studierna rapporterade att de kände sig ignorerade då närstående kom på besök, och letade 

efter en vit sjuksköterska för att få information om sin anhörige, trots att den icke vita 

sjuksköterskan var den första vårdpersonal som de träffade i korridoren. 

Trots alla negativa upplevelser beskrivna i studierna visade en del patienter sin 

uppskattning till sjuksköterskorna genom att ge dem choklad eller tack-kort (Alexis et al., 

2007). 

 

7.1.2. Rasism från kollegor gentemot sjuksköterskor 

Flera studier visade även att sjuksköterskorna blev ignorerade av vårdpersonalen (Alexis & 

Vydelingum, 2004; Allan, Cowie & Smith, 2009; Wilson, 2007; Taylor, 2005; Alexis, et al., 

2007; Moceri, 2014; Larsen, 2007; Wheeler, et al., 2014; Likupe, 2015). I Wilsons (2007) 

studie kände sjuksköterskorna sig osynliga då de vita läkarna påtagligt ignorerade dem och 

sökte upp de vita sjuksköterskorna för ronden, trots att de afroamerikanska sjuksköterskorna 

var på plats. Liknande upplevelser uppstod i Wheelers et al. (2014) studie. Medan i andra 

studier visade det sig att sjuksköterskorna kände sig ignorerade av sina kollegor då de var 

exkluderade ur personalmöten, samt att deras förslag inte togs hänsyn till (Likupe, 2015 & 

Alexis et al., 2007). 

I samband med att sjuksköterskorna kände sig exkluderade, upplevde de rasism när deras 

kompetens blev ifrågasatt (Alexis & Vydelingum, 2004; Allan et al., 2009). Både Wilson 

(2007) och Taylor (2005) redogör för att sjuksköterskorna blev behandlade som 

nyexaminerade trots flera års erfarenhet. I ett exempel i Alexis och Vydelingums (2004) 

studie upplevde en erfaren sjuksköterska rasism när en läkare vägrade att arbeta med hen i 

operationssalen då hens kompetens inte togs seriöst. Moceri (2014) rapporterade även att 

sjuksköterskornas kompetens ifrågasattes inte bara på grund av deras etnicitet, utan även på 

grund av att de var yngre och nyexaminerade. I ett annat exempel ifrågasattes kompetensen 
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även bland sjuksköterskor med samma hudfärg, då afroamerikanska sjuksköterskorna 

kritiserade de subsahariska kollegorna (Wheeler et al., 2014). 

Kompetensen ifrågasattes även i form av nedvärderande kommentarer då sjuksköterskorna 

upplevde att deras kvalifikationer gav negativa känslor bland vita sjuksköterskor (Larsen, 

2007; Likupe, 2015). Negativa kommentarer rapporterades inte enbart om sjuksköterskornas 

hudfärg, utan även negativa generaliseringar om deras etnicitet (Moceri, 2014). I Taylors 

(2005) och Wheelers et al. (2014) studier användes direkt rasism för att nedvärdera 

sjuksköterskor genom mobbning, då glåpord yttrades från de vita sjuksköterskorna. 

I fyra av studierna blev sjuksköterskorna rapporterade till verksamhetscheferna på grund 

av falska anklagelser (Alexis, 2013; Allan et al., 2009; Larsen, 2007; Wheeler, et al., 2014). 

Flera sjuksköterskor beskrev att verksamhetschefer och vårdbiträden spionerade på dem under 

arbetspassen. I Larsens (2007) studie återberättar en sjuksköterska hur en verksamhetschef 

kom sent på kvällen för att dubbelkolla att medicineringen var utförd. Medan en 

afroamerikansk sjuksköterska blev anklagad för olika misstag utförda av de vita 

sjuksköterskorna på avdelningen (Wheeler et al., 2014). 

Flera sjuksköterskor beskrev hur de upplevde att kollegorna uttryckte kränkande 

antaganden såsom stereotyper relaterat till deras hudfärg och etnicitet (Wilson, 2007). En del 

brittiska sjuksköterskor tenderade att behandla dem underlägset vilket resulterade i att 

sjuksköterskorna kände sig förringade, samt att de brittiska sjuksköterskorna höjde rösten och 

avslutade meningarna till sjuksköterskorna med andra etniska tillhörigheter (Likupe, 2015; 

Taylor, 2005). 

Studierna redovisade att sjuksköterskorna inte upplevde endast negativa upplevelser, utan 

även positiva upplevelser då de kände sig uppskattade och behandlades lika av sitt arbetsteam 

(Alexis & Vydelingum, 2004; Taylor, 2005). 

 

7.1.3. Verksamhetschefers roll och påverkan på sjuksköterskorna 

Icke vita sjuksköterskor upplevde rasism från verksamhetschefer när de nekades 

arbetsmöjligheter vid ansökan till nya jobb eller befordran trots kompetens (Alexis & 

Vydelingum, 2004; Likupe, 2015; Moceri, 2014). Sjuksköterskorna kände sig även utnyttjade, 

ignorerade och kränkta, samt att verksamhetscheferna prioriterade vissa etniska grupper över 

andra (Wheeler et al., 2014; Larsen, 2007; Alexis et al., 2007; Likupe, 2015; Alexis & 

Vydelingum, 2004; Taylor, 2005; Moceri, 2014). Taylors (2005) studie visade att utländska 

sjuksköterskors legitimation måste vara godkänd i landet innan de kunde utföra vissa 

uppgifter. Trots den godkända legitimationen var de obligerade genom sjukhusets policy att 
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gå på kurser för att utföra uppgifter som de själva ansåg som grundläggande färdigheter. 

Sjuksköterskorna kände sig frustrerade när patienterna behövde någon form av vård och var 

tvungna att vänta på en läkare, trots att det fanns erfarna sjuksköterskor som kunde utföra 

arbetsuppgiften. Rasism och prioritering av vissa etniska grupper över andra var tydligt i 

Taylors (2005) studie då verksamhetschefen på en avdelning kategoriserade de icke vita 

sjuksköterskorna som utländska sjuksköterskor, medan två vita sjuksköterskor från Sydafrika 

och Nya Zeeland exkluderades från denna kategori. I Likupes (2015) studie upplevde de 

subsahariska sjuksköterskorna att de var föremål för rasism då deras verksamhetschefer 

verkade prioritera och behandla sjuksköterskor med andra etniciteter med mer välvilja än de 

subsahariska sjuksköterskorna. De beskrev även att arbetsuppgifterna var orättvist utdelade då 

andra sjuksköterskor var tillåtna att utföra vissa uppgifter, medan de subsahariska var 

förhindrade trots att de hade kompetens. Flera sjuksköterskor kände sig även kränkta och 

utnyttjade då de alltid fick de ''tyngsta'' patienterna och de värsta arbetspassen (Wilson, 2007). 

En del sjuksköterskor beskrev att de kände sig utnyttjade i lönefrågor, uppdelning av 

vårdtyngden samt schemaläggning (Larsen, 2007; Moceri, 2014). En av upplevelserna var att 

en sjuksköterska blev lovad en högre lön än vad hen fick. Andra sjuksköterskor kände sig 

kränkta då verksamhetschefer höjde rösten utan anledning framför andra vårdpersonal (Alexis 

& Vydelingum, 2004). Ett exempel på kränkande antaganden beskrivs tydligt i Likupes 

(2015) studie då svarta sjuksköterskors erfarenheter och förmåga att utföra sina 

arbetsuppgifter korrekt var misstrodda av verksamhetschefer. Resultatet visade även hur vissa 

sjuksköterskor kände sig utnyttjade på sina arbetsplatser, då verksamhetschefer kunde få 

sjuksköterskor att jobba övertid avsiktligt (Allan et al., 2009). Andra sjuksköterskor kände sig 

utnyttjade på grund av att de var nya samt att de hade ett bristfälligt språk (Taylor, 2005).  

Sjuksköterskorna kände sig ignorerade av verksamhetschefer när de inte tog hänsyn till 

sjuksköterskornas förslag på personalmöten (Likupe, 2015), eller när de var exkluderade från 

diskussioner om patienters omvårdnadsproblem (Moceri, 2014; Alexis et al., 2007). 

Sjuksköterskorna kände sig även ignorerade då arbetsmöjligheter förnekades (Allan et al., 

2009). 

I en studie accepterade verksamhetschefer rasistiska attityder mot sjuksköterskorna genom 

att inte konfrontera de personerna med rasistiska beteenden (Alexis et al., 2007) och en annan 

studie blev sjuksköterskan tillsagt att hen inte var tillåten att komma in i vissa rum på grund 

av att patienterna inte ville bli vårdade av en svart sjuksköterska (Likupe, 2015). 

Trots alla nämnda negativa attityder mot sjuksköterskorna, konfronterade en del 

verksamhetschefer rasistiska handlingar genom att stötta de diskriminerade sjuksköterskorna 
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(Allan et al., 2009) och säga ifrån att hen inte tolererar rasism (Likupe, 2015; Wheeler et al., 

2014). 

 

7.2. Konsekvenser av rasism 

Flera studier visade att rasism inom vården ger påtagliga psykologiska konsekvenser (Allan et 

al., 2009; Wheeler et al., 2014; Likupe, 2015; Alexis & Vydelingum, 2004; Alexis et al., 

2007; Moceri, 2014; Taylor, 2005; Alexis, 2013). Dessa konsekvenser beskrivs som lågt 

självförtroende eller självkänsla, samt upplevelsen av starka känslor som rädsla, hot, 

förnedring och nedstämdhet. Psykologiska konsekvenser var beskrivna även som känslan av 

exkludering och skuld. 

Ett flertal sjuksköterskor förlorade sitt självförtroende och sin självkänsla i sin roll som 

sjuksköterska på grund av att de fick konstant kritik som ifrågasatte deras kompetens (Allan et 

al., 2009; Taylor, 2005; Larsen, 2007; Likupe, 2015). Detta resulterade i att sjuksköterskorna 

inte applicerade för en befordran och intalade sig att de inte ville ha den nya 

arbetsmöjligheten. Upplevelserna av dessa händelser påvisade även att sjuksköterskorna 

kände en rädsla inför byte av arbetsplats på grund av rasistiska attityder och behandlingar 

riktat mot dem (Larsen, 2007). Resultaten från studierna visade att flera sjuksköterskor 

upplevde rädsla av att bli falskt anklagade av patienter och kollegor, som kunde resultera i att 

de förlorar sitt jobb (Likupe, 2015; Allan et al., 2009). I Alexis et al. (2007) studie 

skuldbelastade sjuksköterskor sig själva på grund av sin hudfärg, och menade att anledningen 

till att de blir orättvist behandlade ligger i färgen på deras hud. 

I samband med att sjuksköterskorna fick utstå konstant kritik och nedvärderande 

kommentarer kände de sig förnedrade (Taylor, 2005; Alexis & Vydelingum, 2004). 

Förnedringen beskrevs i form av genans och förödmjukelse, då sjuksköterskor blev avbrutna 

och fick sitt språk rättat framför patienterna (Alexis & Vydelingum, 2004). Liknande 

upplevelser beskrevs i Allans et al. (2009) och Alexis et al. (2007) studier. Bland andra 

upplevelser förekom även känslan av nedstämdhet bland sjuksköterskorna i samband med 

ifrågasättandet av kompetensen och känslan av exkludering (Alexis & Vydelingum, 2004; 

Allan et al., 2009). 

Känsla av exkludering uppkom i Alexis (2013) och Alexis och Vydelingums (2004) studier 

där sjuksköterskorna var medvetna om att etniciteten var grunden till de rasistiska attityderna. 

De kände inte tillhörighet och acceptans av sitt arbetsteam, vilket resulterade i att de ville byta 

miljö. Sjuksköterskorna kände sig även exkluderade då arbetsuppgifterna var orättvist 
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uppdelade, då den största vårdtyngden tilldelades till dem (Moceri, 2014; Wilson, 2007). 

Wheeler et al. (2014) bekräftar att om de rasistiska attityderna är genomgripande eller 

bestående, leder det till att sjuksköterskorna tenderar att lämna den arbetsmiljön. 

 

7.3. Olika sätt att hantera rasism  

För att skydda sig själv använde sjuksköterskorna sig av olika strategier för att hantera 

rasismen på arbetsplatsen (Wheeler et al., 2014; Alexis & Vydelingum, 2004; Larsen, 2007; 

Alexis, 2013; Allan et al., 2009; Taylor, 2005; Wilson, 2007; Moceri, 2014; Likupe, 2015). 

Att jobba hårdare för att bevisa sin kompetens var den vanligaste strategin beskriven i 

studierna. Men vissa sjuksköterskor använde sig även av andra typer av strategier beskrivna 

som konfrontering, ignorering eller ursäkter till rasistiska attityder. Andra tillvägagångssätt 

som användes var att distansera sig själv från arbetskollegor, att prata ut om sina känslor till 

familjemedlemmar eller kollegor med samma etniska tillhörighet, och i vissa fall byta 

arbetsmiljö. Studierna visade även att starkt självförtroende och självkänsla hjälpte 

sjuksköterskorna att inte ge upp sin karriär, och ibland även hjälpa andra att kämpa för sina 

rättigheter. 

Sjuksköterskorna i flera studier kände kravet att bevisa sin kompetens för både patienter 

och kollegor genom att jobba hårdare, då de blev behandlade som nyexaminerade (Taylor, 

2005; Wilson, 2007; Wheeler et al., 2014). Medan andra sjuksköterskor behövde jobba 

hårdare genom att specialisera sig för att få en liknande position som en vit sjuksköterska 

(Likupe, 2015). 

Sjuksköterskorna konfronterade rasism genom att rapportera sina kollegor till 

verksamhetscheferna (Wheelers et al. 2014) samt genom att utrycka sitt missnöje när deras 

erfarenheter och kunskaper inte blev respekterade (Likupe, 2015). I Larsens (2007) studie 

användes konfronteringsmetoder i form av sarkasm eller genom att ignorera rasistiska 

attityder från patienter. Flera sjuksköterskor ignorerade rasism genom att inte ta det personligt 

(Wheelers et al. 2014). Ibland kunde sjuksköterskorna tolerera eller även acceptera rasistiska 

attityder och fördomar genom att ursäkta de negativa beteendena på grund av att de behövde 

förhålla sig till jobbet för att kunna försörja sin familj (Alexis, 2013), eller på grund av att de 

inte trodde att verksamhetschefer skulle ta fördomsfullt beteende från patienter som ett 

problem (Moceri, 2014). I Wheelers et al. (2014) ursäktade sjuksköterskorna patienters 

handlingssätt genom att tänka att beteendena hade sin grund i patienters bakgrund eller ålder. 
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Studierna har även visat att ibland valde sjuksköterskorna att vara röstlösa och osynliga 

(Wilson, 2007; Larsen, 2007). De använde isolering, distansering och tystnad som ett medel 

för överlevnad och uthållighet. Till skillnad från dessa exempel, visade sjuksköterskor från en 

annan studie att de använde sig av sina tidigare positiva erfarenheter som modell för att kunna 

hantera nya situationer (Allan et al, 2009). Medan andra ansåg sig som förebilder och 

mentorer för både sjuksköterskor och patienter (Wilson, 2007). 

Att byta arbetsmiljö var den sista utvägen för flera sjuksköterskor när stressen och känslan 

av exkludering samt rasistiska behandlingar blev för mycket (Alexis, 2013; Alexis & 

Vydelingum, 2004; Larsen, 2007; Wheeler et al., 2014). 

 

8. Diskussion 

 

8.1. Metoddiskussion 

Artiklarna som användes i denna litteraturöversikt söktes fram genom databaserna CINAHL 

Complete som innehåller material om omvårdnadsvetenskap (Karlsson, 2012), och 

PsychINFO som innehar material om psykologi och beteendevetenskap samt genom en 

fritextsökning. Enligt Karlsson (2012) är fritextsökning den vanligaste metoden att söka 

information på. Författarna ansåg att sökorden och fritextorden "racism", "nurse", "patient", 

"experience” och ”nurses' experiences of racial discrimination by patients” som användes 

var relevanta och gav träffar till studier med god vetenskaplig kvalité. Dock kan 

fritextsökningen ses som en svaghet då den besvarar endast en del av syftet. 

Författarna hade svårigheter att finna relevanta studier publicerade mellan årtalen 2005–

2017 som svarade på uppsatsens syfte. Vilket ledde till att tidsbegränsningen valdes bort. Den 

sista studien, från 2004, som användes hittade författarna genom en annan studies 

referenslista skriven av Neiterman och Bourgeault (bilaga 1). Enligt Östlundh (2017) görs 

sekundärsökningar för att se efter relevanta referenser i andra studiers referenslistor. 

Författarna utförde ett medvetet val att i exkludera studier med sjuksköterskestudenter då 

fokuset låg på erfarna legitimerade sjuksköterskor. Men även studier där sjuksköterskorna 

arbetade på en psykiatrisk avdelning exkluderades, då författarna valde att fokusera på 

sjuksköterskors erfarenheter från somatiska avdelningar. I efterhand inser vi att vi kunde ha 

nytta av att ha det som sökord för att mer precisera var dessa sjuksköterskor arbetade. Det var 

en inklusion som blev tydligt när sökningarna var klara att de artiklar vi hade framför oss 

berörde just somatisk vård. Detta gjorde det då enklare att exkludera den som handlar om 
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psykiatrisk vård då det visade sig att den studien fokuserade mycket på patienters diagnoser 

mer än sjuksköterskornas upplevelse av att vara utsatt för rasism. 

Studierna som användes i litteraturöversikten var godkända av en etisk kommitté, dock 

redovisades det inte i Likupes (2015) studie som grundar sig i en större kvalitativ studie med 

ett etiskt godkännande. Detta bekräftades när båda studierna jämfördes och vi som författare 

insåg att den större studien hade verksamhetschefernas upplevelser av rasism i fokus, med ett 

antal sjuksköterskor som deltog. I Likupes (2015) studie var det dock endast 

sjuksköterskornas upplevelser som presenterades, därför exkluderades den större studien som 

hade verksamhetscheferna i fokus. 

Författarna är väl medvetna om att alla studier som ingår i denna litteraturöversikt är 

internationella studier enbart från USA och England. Detta har givetvis konsekvenser då det 

måste tas i beaktandet den historiska kontext som finns i dessa två länder. USA har varit 

påverkad av en stark traumatisk historia kring slavtiden (Fredrickson, 2005), men även i 

modern historia präglas landet av debatter och uppror kring hudfärg. Att de utvalda studierna 

så starkt påvisar rasism kan också härledas till var i landet dessa studier är genomförda. 

Studierna genomförda i England kan också härledas till historien kring slavhandel och 

Englands medverkan i triangelhandeln (Fredrickson, 2005). Författarna har reflekterat en hel 

del kring huruvida dessa utvalda studier överhuvudtaget kan appliceras i en svensk kontext 

och ifall det är en svaghet att ha inkluderat dessa och inte svensk forskning. Men vi har 

kunnat konstatera att även den svenska sjukvården ställs inför liknande utmaningar där 

artiklar i dagspressen vittnar om strukturella problem inom avdelningar där rapporter vittnar 

om att patienter vägrat vård av en svart sjuksköterska till exempel 

(https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/oktober/Vardpersonal-kan-saga-nej-till-

krankande-patient/). 

Författarna hade ett gott samarbete och var lika delaktiga genom hela arbetet. Båda 

författarna hade respekt för varandras synpunkter som underlättade diskussionen genom 

arbetets gång i sin helhet.   

 

8.2. Resultatdiskussion 

Författarna fördjupade sig i att fortsätta diskutera de viktigaste fynden utifrån översiktens 

resultat. Då resultatet så tydligt visade att faktorer så som miljö, hälsa och organisation är av 

största vikt så belyses dessa med stöd av den teoretiska ansatsen som är Callista Roys 

adaptionsmodell. 

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/oktober/Vardpersonal-kan-saga-nej-till-krankande-patient/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/oktober/Vardpersonal-kan-saga-nej-till-krankande-patient/
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8.2.1. Arbetsmiljö som en avgörande faktor i sjuksköterskans fortsatta 

yrkesverksamma liv 

Den omgivande miljön innefattar människans sociala och fysiska miljö, som har en betydelse 

i hur individer och grupper beter sig (Roy, 2009). I Roys (2009) adaptionsmodell är miljö lika 

mycket människans inombordsliga verklighet som den är människans yttre situation. I 

litteraturöversikten uppkom människans yttre situation som nya arbetsplatser och nya rutiner 

för både de vita och icke vita sjuksköterskorna. I resultatet framgick det att sjuksköterskornas 

beteenden gentemot de minoritetsetniska sjuksköterskorna var nedvärderande, och i enlighet 

till Roy (2009) hade sjuksköterskorna svårigheter att adaptera sig till den nya miljön som 

innebar att arbeta med sjuksköterskor med andra etniciteter. Roy (2009) menar att människan 

interageras med miljön och dess förändring, och beroende på hur kapabel människan är till att 

hantera de skiftande stimuli i miljön uppfattas de som positiva eller negativa. Författarna 

tolkar att de vita sjuksköterskorna hade svårigheter med att anpassa sig till de förändringar 

som uppstod och uppfattade de nya sjuksköterskorna som negativa stimuli. Denna tolkning 

bekräftas genom Connors och Millers studie (2014) där de filippinska sjuksköterskorna inte 

kände sig välkomna till den nya miljön, då sjuksköterskorna från den vita normen uttryckte 

sina åsikter om minoritetsstatus. Detta var enligt studien en stressfaktor i relation till arbetet. 

Arbetsstress beskrivs som ett samspel mellan olika situationsfaktorer och beteenden för att 

handskas med stressorer, och uppkommer ofta vid organisation- och arbetsförändringar 

(Tangen & Conrad, 2009). Stressorer som upplevs på arbetsplatsen är bland annat brist på 

stöd, diskriminering, för höga/låga krav och brist på återhämtning. Bristerna i arbetsmiljön 

kan förorsaka allvarliga skador för individer och patientsäkerheten (Nitzelius & Söderlöf, 

2008). Därför krävs det att bristerna elimineras för att höja patientsäkerheten, samt minska 

vårdpersonalens stress som kan resultera i psykisk ohälsa. 

 

8.2.2. Sjuksköterskors upplevda hälsa hotas 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna var utsatta för negativa upplevelser, de fick inget 

stöd, och de förlorade sin motivation för att till exempel ansöka för en befordran, samt att 

deras självtroende blev negativt påverkad. Trots dessa upplevelser hade en del sjuksköterskor 

starkt självförtroende och självkänsla, då dessa känslor hjälpte dem att inte ge upp sin karriär 

och uppleva hälsa trots diskriminering. Konsensus begreppet hälsa beskrivs som livskvalité, 



 
 21 (37) 

 

lycka och välbefinnande, och är holistiskt relaterad till människan, hens upplevelser och 

känsla av sammanhang (Willman, 2014). Enligt Antonovsky (refererad i Tangen & Conrad, 

2009), kan människor skapa hälsa genom sin förmåga att hantera svårigheter och stressfulla 

situationer med hjälp av tre byggkomponenter. Begriplighet där människan upplever livets 

händelser som förutsägbara, någorlunda sammanhängande och påtagliga, hanterbarhet där 

människan upplever att hen har de resurser som behövs för att klara av påfrestande 

situationer, och meningsfullhet där människan ser en mening med de företeelser i livet som är 

viktiga. Det är viktigt att alla byggkomponenter samspelas för att skapa hälsa -känslan av 

sammanhang (KASAM). På arbetsplatsen kan hälsa skapas och förebyggas genom att alla 

komponenter samspelar i enlighet med Antonovsky teori. Det är därför möjligt att de 

sjuksköterskor som hade en stark självkänsla hade hög KASAM och kunde därför hantera 

svåra påfrestande situationer. Enligt Roy (2009) måste sjuksköterskan vara vid medvetande 

att psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande inte alltid är en tänkbarhet för alla, men att hen 

ändå måste främja patienters hälsa trots diskriminering. Med detta menar Roy (2009) att 

människan måste kunna utvecklas i samspel till livets föränderliga takt för att kunna uppleva 

hälsa. 

Forskningar inom folkhälsovetenskap tyder på att inte endast genetiska arvsfaktorer och 

livstillsval påverkar människans hälsa, utan även samhällets struktur och organisation, som 

till exempel arbetsmiljöer (Tangen & Conrad, 2009). Resultatet visade att situationer där 

sociala stressorer uppkom påverkade sjuksköterskan negativt. Tidigare forskning har lyft fram 

att sjuksköterskor har en ökande risk för utveckling av utbrändhet och andra stressrelaterade 

sjukdomar (Tanget & Conrad, 2009). Författarna tolkar att upplevelsen av rasism kan ses som 

en stressor som kan påverka sjuksköterskorna fysiskt och denna tolkning bekräftas i en studie 

av Jackson, McGibbon och Waldron (2013) där studiens författare undersökte relationen 

mellan rasism, stress och kardiovaskulär sjukdom bland den kanadensiska befolkningen. 

Studien visade att rasism har en genomgripande påverkan på kroppens 

stresshanteringssystem. Problemet uppstår oftast efter långsiktiga kroniska rasismrelaterade 

påfrestningar som övertar och orsakar frisättning av katekolaminer, såsom epinefrin, som har 

särskild relevans vid utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa resultat 

överensstämmer med vad tidigare studier påvisat och påvisar således att stress i relation till 

rasism ökar risken för kardiovaskulär sjukdom, dessutom visar studien att svarta kvinnor 

utvecklar hypertoni i ett tidigare skede än vita kvinnor (Bolton & Wilson, 2005). Därför 

skulle upplevelsen av rasism kunna vara huvudorsaken till en stressor som påverkar 

sjuksköterskornas psykiska hälsa. I Benjamins (2013) studie som utfördes i Chicago där 
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svarta, vita, mexikaner samt puertoricaner deltog framkom det att depression var en negativ 

konsekvens av rasism på arbetsplatsen och påverkade arbetsprestationen. 

 

8.2.3. Organisationens påverkan  

Resultatet visade att flera sjuksköterskor som upplevt någon typ av rasism kände en saknad av 

stöd från sina verksamhetschefer då fördomsfulla attityder och beteenden inte uppfattades 

som ett stort problem. Deegan och Simkin (2010) bekräftar detta då flera sjuksköterskor 

upplevde diskriminering på grund av sin bakgrund och etnicitet, och på grund av detta kände 

att de inte fick tillräckligt med stöd. Deegan och Simkin (2010) hävdar att trots mer än två 

decennier av mångkulturellt inflytande inom vården, finns det än idag kvar en 

diskriminerande behandling gentemot icke vita sjuksköterskor. Dessa resultat är signifikanta 

ur minst två huvudaspekter då forskning har bevisat att ett socialt stöd främjar hälsa, samt att 

de två vanligaste stressfaktorerna på arbetsplatsen är omorganisation och arbetsförändring 

(Tangen & Conrad, 2009). Ett socialt stöd för sjuksköterskorna från organisationens sida kan 

leda till ett mer positivt resultat vid arbetsförändring och omorganisering. 

I resultatet framgick det att erfarna och kompetenta sjuksköterskor inte fick utföra vissa 

arbetsuppgifter som låg inom sjuksköterskans ansvarsramar på grund av organisationens 

riktlinjer. Riktlinjerna innebar att sjuksköterskorna var tvungna att gå på kurser efter att ha 

fått sin nya legitimation i landet, men det kunde dröja flera månader innan sjuksköterskorna 

fick ett tillfälle att delta i dessa kurser. Trots dessa riktlinjer fick vissa sjuksköterskor utföra 

arbetsuppgifterna när det uppstod en brist på kompetent personal. Det kan således föreslås att 

organisationens riktlinjer var bristande och behöver stärkas samt med en tydlig samverkan i 

arbetsteamet skulle vårdlidandet minska. Wijk (2014) bekräftar detta genom att lyfta upp en 

nyckelfaktor som säkerställer en patientsäker och personcentrerad vård, det vill säga 

samverkan i arbetsteamet. Författarna är medvetna om att denna situation inte går att 

generaliseras, då Sverige har egna lagar och riktlinjer vid anställning av sjuksköterskor med 

utbildning utanför EU. Det är därför möjligt att sjuksköterskorna i England upplevde 

nedstämdhet och frustration som, presenterades i litteraturöversiktens resultat, när de inte fick 

utföra arbetsuppgifter som de ansåg vara grundläggande färdigheter för en legitimerad 

sjuksköterska. 

I bakgrunden nämnde författarna vikten av kulturell kompetens som innebär att människan 

är medveten om sin egna kulturella bakgrund, och kan identifiera sina egna stereotypa 

attityder och fördomar. Leininger (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) talar om hur viktigt 
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sjuksköterskans kritiska hållning är till den egna kulturen för att få en medvetenhet om hur 

synen på omvårdnad, hälsa och livskvalitet färgas. Den kulturella kompetensen är även viktig 

då människan får en uppfattning för hur värderingar och kulturella traditioner formas (Jirwe, 

Momeni & Emami, 2014). Författarna anser att vara kulturellt kompetent kan minska 

sjuksköterskornas egna fördomar samtidigt som det ger sjuksköterskorna verktyg till att förstå 

patienter med andra kulturella bakgrunder. Enligt diskrimineringslagen ska organisationen 

vidta åtgärder för att främja lika rättigheter och förebygga diskriminering, som förutsätter att 

åtgärderna är anpassade till den specifika verksamheten (Hjertson & Svaleryd, 2011). I detta 

fall anser då författarna att organisationen ska implementera utbildning för både de vita och 

de icke vita sjuksköterskorna om kulturell kompetens för att underlätta adaptions processen. 

Slutligen är den kulturella kompetensen ett av sjuksköterskans ansvarsområden (ICN, 2012). 

 

8.3. Kliniska implikationer 

Ämnet behöver uppmärksammas på arbetsplatsen för att kunna motverkas och bekämpas, 

samt att vårdverksamheters riktlinjer angående diskriminering måste stärkas och 

implementeras. Dessa riktlinjer ska bland annat ge stöd till vårdpersonalen så att de känner ett 

stöd från organisationen. Flera studier indikerar att sjuksköterskor har svårigheter att bemöta 

personer från andra etniciteter. Sjuksköterskors kulturella kompetens kan utökas med hjälp av 

utbildningar, som kan gynnas i möten med både medarbetare, patienter och närstående. 

 

8.4. Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att forskningen ur en svensk kontext behöver utforskas mer, då Sverige är 

ett allt mer mångkulturellt land idag än vad det har varit tidigare. I denna litteraturöversikt var 

fokuset på sjuksköterskornas erfarenheter av rasism, dock visar resultatet inte hur 

diskrimineringen påverkar sjuksköterskans arbete. Ett intressant perspektiv att vidareutforska 

är hur konsekvenserna av rasism påverkar sjuksköterskans arbete och i såna fall hur det 

påverkar patientsäkerheten. Ett annat perspektiv är att studera hur sjuksköterskor upplever 

diskriminering på grund av faktorer som religiös utövning på arbetsplatsen, sexuell 

orientering eller funktionsnedsättning. 
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9. Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar att icke vita sjuksköterskor upplever rasism inom vården, inte 

bara i möten med patienter och närstående, men även en stor del visar att de rasistiska 

attityderna och hur de behandlas främst kommer från kollegor och verksamhetschefer. 

Resultatet visar även att rasism ger påtagliga psykologiska konsekvenser såsom rädsla, 

nedstämdhet samt lågt självförtroende och självkänsla som påverkar sjuksköterskorna 

negativt. Litteraturöversikten visar även att en stor del av sjuksköterskorna använder sig av 

olika strategier för att kunna hantera känslorna som uppstår. De olika strategierna som 

användes var bland annat konfrontering, ignorering, distansering och i vissa fall byte av 

arbetsmiljö. 
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upplevelser av rasism, 

diskriminering och 

jämställda möjligheter, 

samt deras 

verksamhetschefers 

perspektiv på detta. 

Design: kvalitativ. 

Urval: 30 sjuksköterskor, 

från Malawi, Kenya, 

Ghana, Nigeria, 

Sydafrika, Zambia, 

Zimbabwe, Kamerun, 26 

kvinnor och fyra män. 

Datainsamling: 

fokusgrupper, semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: dataanalys enligt 

Spencer et al. (2003). 

Resultatet visar att både 

sjuksköterskor och verksamhetschefer 

rapporterade att svarta sub-Sahariska 

sjuksköterskor upplever rasism, 

diskriminering samt ojämlikhet i fråga 

om arbetsmöjligheter i den brittiska 

NHS. 

Moceri, J. T. Hispanic 

Nurses’ 

Experiences of 

Bias in the 

Workplace. 

2014 

 

USA 

 

Journal of 

Transcultural 

Nursing 

Att beskriv hur 

spansktalande 

latinamerikanska 

sjuksköterskor utsätts 

för fördomar på sin 

arbetsplats. 

Design: kvalitativ mixad 

metod. 

Urval: 111 spansktalande 

a latinamerikanska 

sjuksköterskor, 90,1% var 

kvinnor. 

Datainsamling: 

enkätstudie bestående av 

22 frågor samt 

diskussioner under 

designfasen. 

Analys: innehållsanalys. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna 

kände sig även att deras roll som 

sjuksköterska inte togs seriöst samt att 

de inte blev respekterade av sin 

omgivning. Tre teman uppkom: 1) bli 

ignorerad och undervärderad. 2) 

tvingas bevisa kompetens. 3) att leva 

med en känsla av ensamhet.   

Taylor, B. The 

experiences of 

overseas 

nurses 

working in the 

NHS: results 

of a qualitative 

2005 

 

United Kingdom 

 

Diversity in Health 

and Social Care 

Att undersöka 

internationellt utbildade 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta 

i NHS. 

Design: kvalitativ, 

konstruktiv metod. 

Urval: 11 sjuksköterskor, 

nio kvinnor och två män, 

från Filipinerna, Kina, 

Finland, Nya Zeeland, 

Nigeria och Sydafrika, tre 

Resultatet visar att sjuksköterskorna 

upplevde förlust av statut och blev 

okvalificerade. Sex teman uppkom: 1) 

kommunikation. 2) skillnader i 

sjuksköterskans roll. 3) internationella 

sjuksköterskors av kvalificering. 4) 

internationella sjuksköterskors status. 
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study. av dessa var vita 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

snöbollsteknik, en 

fokusgrupp, intervjuer. 

Analys: induktiv 

dataanalys. 

5) rasdiskriminering. 6) andligt stöd. 

Wheeler, R. M., 

Foster, J. W., 

Hepburn, K. W. 

The 

experience of 

discrimination 

by US and 

Internationally 

educated 

nurses in 

hospital 

practice in the 

USA: a 

qualitative 

study. 

 

2014 

 

USA 

 

Journal of 

Advanced Nursing 

 

Att skapa en djupare 

förståelse för 

internationella utbildade 

sjuksköterskors samt 

amerikanska utbildade 

sjuksköterskors 

erfarenheter i två 

sjukhus i sydöstra USA. 

 

Design: Kvalitativ. 

Urval:  totalt 82 

sjuksköterskor, 42 

internationellt utbildade 

och 40 utbildade i USA, 

kvinnor, 24–70 år. 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer i två omgångar. 

Analys: Innehållsanalys. 

Resultatet visar att både 

internationella och 

afroamerikanska sjuksköterskor 

upplevde rasism från patienter, 

närstående och kollegor. Båda 

grupperna använde sig av fem olika 

coping strategier. 

 

Wilson, D. W.  

 

 

 

From Their 

Own Voices: 

The Lived 

Experience of 

African 

American 

Registered 

Nurses.  

2007 

 

USA 

 

Journal of 

Transcultural 

Nursing  

Att beskriva de levande 

erfarenheterna av 

afroamerikanska 

legitimerade 

sjuksköterskor som 

förser omvårdnad till 

individer, familjer och 

samhällen i sydöstra 

Louisiana.  

Design: kvalitativ 

fenomenologisk studie. 

Urval: 13 

afroamerikanska 

legitimerade 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

snöbollstekniken, 

djupintervjuer, en 

fokusgrupp efter 

intervjuerna för att få 

djupare insikter och 

Resultatet visar att flera 

sjuksköterskor kände sig ojämlika 

samt orättvist behandlade av sina vita 

kollegor och ibland patienterna. Två 

huvudteman uppkom; a) anslutning till 

patienten och b) bevisa sig själv, och 

fyra underteman; 1) uppfylla en dröm 

2) vara osynliga och utan röster 

3) överleva och vara uthållig 4) 

handledning samt vara en förebild.  
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förståelse. 

Analys: tematisk 

innehållsanalys.  

 

 


