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Sammanfattning  

Bakgrund: Rasism är en form av etnisk diskriminering som finns i hela 

samhället, vården är inte undantagen. Det finns diskriminering och ojämlikheter i 

vården trots att lagar och regler som styr sjukvårdspersonal för att sådant ska 

undvikas. Men för att medvetandegöra och minimera rasism behöver den 

synliggöras. Syfte: Syftet var att undersöka patienters upplevelse av rasism i 

vården. Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med induktivt förhållningssätt 

användes. Resultatet grundades på tio kvalitativa studier, en semikvalitativ studie 

och en med mixad metod. Data granskades, analyserades och kategoriserades. 

Resultat: Patienter upplevde olika typer av rasism i vården. Följande kategorier 

identifierades: Att bli reducerad till en stereotyp, att inte bli sedd eller hörd och att 

egna erfarenheter påverkar upplevelsen. Diskussion och Slutsats: Patienter blir 

utsatta för vårdpersonalens omedvetna antaganden. Patienterna blir inte lyssnade 

på, tas inte på allvar och känner sig förminskade i vården till följd av 

vårdpersonalens omedvetenhet. Att bli lyssnad på och tagen på allvar är grunderna 

i personcentrerad omvårdnad. För att motverka eller minska rasism i vården bör 

sjuksköterskan utveckla sin förståelse för personcentrerad omvårdnad. 
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Abstract  

Background: Racism is a form of ethnic discrimination present in society, the 

healthcare system is no exception. Discrimination and inequity exist in within the 

healthcare system despite the laws and policies put in place to prevent it. To 

acknowledge and minimise racism it needs to be exposed. Purpose: The purpose 

of this study was to examine patients experience of racism in healthcare. Method: 

A qualitative systematic review with an inductive approach was used. The result 

was based on ten qualitative studies, one semiqualitative and one mixed method 

study. The data was processed, analysed and categorised. Results: Patients 

experienced different types of racism in healthcare. The following categories were 

identified: To be reduced to a stereotype, to not be seen or heard and that the 

experience was affected by one’s own expectations. Discussion and conclusion: 

Racialized patients were subjected to the implicit assumptions of healthcare 

workers which in turn affected access to care. Patients are not listened to, not 

taken seriously and feel belittled in healthcare because of healthcare workers 

ignorance. To be heard and taken seriously is a pilar of person-centred care. To 

counteract and reduce racism in healthcare nurses should evolve their 

understanding of person-centred care. 
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Inledning 

En analys gjord 2014 visar att det finns skillnader i den vård som erbjuds patienter 

i Sverige. Dessa skillnader kan stundtals vara medicinskt försvarbara men ibland är 

det inte det och då är skillnaderna i hälso- och sjukvården en ojämlikhet (Vård & 

omsorgsanalys, 2014). Agenda 2030 innefattar globala mål som alla länder ska 

sträva efter och däribland finns delmål som syftar till att minska diskriminering och 

öka jämlik tillgång till god vård för alla (Globala målen, 2022a). Grundläggande 

mänskliga rättigheter staterar att alla har lika värde och rättigheter i 

samhället (Regeringskansliet, 2018).  

För att kunna ge en god vård på lika villkor är det viktigt för sjuksköterskan att ha 

kulturell och etnisk kompetens. Det finns ett tydligt samband mellan diskriminering 

och patienters upplevda hälsa (Garnow, 2021). Därför ser författarna ett behov av 

att undersöka hur patienter upplever sjukvårdens bemötande. 

Bakgrund 

Definitionen av rasism grundar sig i attityder och beteende som i praktiken 

kategoriserar individer och grupper olika beroende på personliga egenskaperna 

såsom utseende, ursprung, hudfärg eller religion och kultur. Den handlingen kallas 

även att rasifiera eller etnicifiera (Garnow, 2021). Begreppet rasifierad kan 

användas för att hänvisa till icke-vita personer eller personer som kategoriseras 

utanför vithetsnormen, i en kontext där vithetsnormen dominerar. Personer som 

kategoriseras som vita är även de rasifierade men i en kontext med vithetsnorm 

osynliggörs den rasifieringen och begreppet rasifierade hänvisar då till icke-vita 

(Wolgast & Wolgast, 2021). Kategoriseringar och fördomar om människor tillhör 

rasbiologins historia där maktmedel användes under tidiga 1900-talet. Stereotypa 

tankar om människor ledde till rasism och människan delades in i olika raser 

grundat på yttre attribut och varifrån man härstammade. Både nationellt och 

internationellt råder vithetsnormen, det vill säga att ”vit hy” och dess normer 

dominerar oavsett landets etniska majoritetsgrupp. Människor med annan hudfärg, 

som avviker från vithetsnormen riskerar därmed att utsättas för diskriminering. 

Genom att inte se en hudfärg skapas en färgblindhet, trots en god avsikt gentemot 



 6 (45) 
 

 

allas lika värde, vilket gör det svårt för diskriminerade personer att uttrycka den 

rasism som upplevs. Detta eftersom problemet inte medvetandegörs via dialog 

(Garnow, 2021). Omedvetna fördomar eller antaganden kallas även implicit 

partiskhet eller implicit bias på engelska (Merriam-Webstar, 2022). Fördomar kan 

i sin tur påverka vårdpersonalens bemötande av patienter, medvetet eller omedvetet. 

Att omedvetet tilldela en person olika egenskaper, kunskapsnivå eller attityd till 

vård innebär också diskriminering. Därför riskeras patientens olikheter att hamna i 

centrum snarare än patientens perspektiv, som är en förutsättning för att 

åstadkomma en jämlik vård (Socialstyrelsen, 2019).   

För att eftersträva jämlik vård antogs år 2016 nya globala mål för världens länder, 

där det eftersträvas utveckling och ett hållbart samhälle. Den övergripande 

handlingsplanen kallas Agenda 2030 (FN, 2021). Där finns bland annat en 

målsättning att minska den ojämlikhet som idag finns både nationellt och 

internationellt till år 2030. I delmål 10 är ändamålet att säkerställa lika rättigheter 

för alla människor och motarbeta diskrimineringen genom att bland annat minska 

på ojämlikheten (Globala målen, 2022b). Under delmål 3 i de globala målen handlar 

det om att främja och säkerställa en god hälsa samt välbefinnande hos alla 

människor (Globala målen, 2022c). 

De internationella globala målen återspeglas i svensk lagstiftning gällande hälso- 

och sjukvård. I 3 kap. 1§ i Hälso- och sjukvårdslagen är ett av målen en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela landets befolkning (Riksdagen, 2017). I enlighet 

med Patientlagen (SFS 2014:821) ska vård bland annat vara lättillgänglig och 

baserad på varje individs unika behov (Riksdagen, 2014). Patienten har rätt till all 

information gällande sitt tillstånd och behandling samt att få vara delaktig i sin 

vårdplan. Att respektera och främja de mänskliga rättigheterna och tillgång till vård 

är vårdpersonalens ansvar men även en av sjuksköterskans etiska koder enligt 

International Council of Nurses, ICN (Svensk sjuksköterskeförening, 2022). 

Svensk sjuksköterskeförening (2022) redogör för att likabehandling av patienter är 

en förutsättning för alla, oavsett ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. 

Diskrimineringslagen (2008:567) innefattar sju diskrimineringsgrunder som skall 

förhindra diskriminering och bidra till lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, 
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etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder (Riksdagen, 

2008). Enligt Svenska Akademiens ordbok definieras diskriminering som orättvis 

behandling av en viss minoritetsgrupp i samhället (Svenska Akademiens ordbok, 

2021). Normer, beteende och förhållningssätt som finns i samhället innebär i 

praktiken att den svenska befolkningen inte har lika rättigheter eller möjligheter att 

få tillgång till samhällets resurser, bland annat sjukvård 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Socialstyrelsen rapport Arbetssätt för 

jämlik vård (2020) konstaterar att det finns diskriminering och ojämlikheter i 

vården för personer som är socioekonomiskt utsatta, HBTQI-personer, personer 

med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund, psykisk ohälsa och 

beroendeproblematik.  

Kamali (2005) förklarar tre olika typer av diskriminering där individuell, 

institutionell och strukturell diskriminering klargörs. Individuell diskriminering 

innebär diskriminerande handlingar som utförs av enskilda individer gentemot 

andra enskilda individer inom en grupp. Institutionell diskriminering utgår från 

institutioners handlingsnormer, till exempel kulturen på en arbetsplats, och dess 

inverkan på minoritetsgrupper. Strukturell diskriminering ligger på samhällsnivå 

och utgår från dominerande normer och organiseringsformer som indirekt kan 

exkludera individer eller grupper från delar av samhället. Det resulterar i en 

normalisering och internalisering av beteenden eller tankesätt inom en grupp mot 

en annan grupp. All diskriminering är inte medvetna aktiva handlingar utan ett 

resultat av indoktrinerade verklighetsuppfattningar från rådande samhällsdiskurs 

(Kamali, 2005). Garnow (2021) betonar den individuella rasismen som ofta är en 

konsekvens av den strukturella rasism som råder i samhället.   

En jämställd vård ska vara likvärdig och ges på lika villkor (Riksdagen, 2017). 

Vården ska ges oberoende av kön, bostadsort, ursprung, ålder, utbildningsnivå eller 

vilken inkomst den enskilda har. Ett sätt att motarbeta en eventuell diskriminering 

i vården är att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt. Att vårda enligt 

personcentrerat förhållningssätt innebär att se varje enskilds individs unika behov 

och situation. Det innebär att som sjuksköterska sträva efter att vara medveten om 

fördomar och normer som kan missgynna patienters förutsättningar för vård och att 

sedan agera för att främja den enskilda individens hälsa (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2010). Vidare är patienters upplevelse en individuell känsla 

och skiljer sig därför mellan människor. Den subjektiva upplevelsen är 

svårbeskriven och ska fånga det upplevda fenomenet baserad på erfarenheter och 

känslor medan den objektiva upplevelsen är ett konstaterande av verkligheten 

(Birkler, 2007). Därför är det viktigt för sjuksköterskan att kunna möta, respektera 

och bejaka patienters subjektiva upplevelse för en personcentrerad omvårdnad 

(McCormack & McCance, 2016). 

Enligt Statistikmyndigheten SCB (2022) var det år 2021 över två miljoner, ca 20%, 

av Sveriges befolkning som räknades till utrikes födda. Utöver det är ytterligare en 

del av Sveriges befolkning födda i landet men kan i många sammanhang rasifieras 

utifrån namn, utseende eller andra socialkonstruerade normer och fördomar (SCB, 

2022; Garnow, 2021). För att vårdpersonal ska kunna möta och vårda alla jämlikt 

behöver obalanser och ojämlikheter synliggöras för vidare utveckling. Genom att 

studera patienters upplevelse av möten med vården som avser all kontakt med 

vårdverksamheter, så som slutenvård, primärvård och öppenvård, möjliggörs 

eventuell utveckling för ojämlikheten. För att kunna gå vidare med handlingsplaner 

för en mer jämlik vård behöver potentiella problemområden först uppmärksammas. 

Författarna avser undersöka patienters upplevelse av etnisk diskriminering och 

eventuell rasism i vården för att lyfta patienters perspektiv och öka sjuksköterskans 

kunskap i området.  

Syfte 

Syftet var att undersöka patienters upplevelse av rasism i vården.   

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturöversikt med stöd av vetenskapliga 

artiklar. Syftet med litteraturbaserade studier är enligt Friberg (2017a) att få en mer 

djupgående förståelse och kunskap inom huvudämnet omvårdnad, med belägg av 

vetenskaplig litteratur. När alla steg beskrivs i en litteraturöversikt redogörs arbetet 

genom en grundlig analys och sammanställning av artiklarna, för att sedan dra 
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slutsatser (Friberg, 2017a). För ytterligare kunskap, erfarenheter och ökad 

förståelse inom ett område används en litteraturöversikt för att beskriva upplevelsen 

av valt syfte (Polit & Beck, 2017). 

Sökvägar och urval 

Efter att syftet fastställts skapades ett arbetsdokument där nyckelbegrepp och 

potentiella synonymer på svenska och engelska identifierades. I arbetsdokumentet 

dokumenterades syfte, sökord, vilka databaser som ska användas samt förfarande 

för att kunna följa sökmetoden genom hela studien (Östlundh, 2017). Databaserna 

Cinahl Complete samt PubMed användes för att få fram sökresultaten till denna 

litteraturstudie. Cinahl Complete är inriktat på forskning inom omvårdnadsområdet 

och PubMed inom biomedicin och hälsa (Karlsson, 2017). De nyckelbegrepp som 

identifierades i studiens syfte var följande: patient, upplevelse, rasism samt 

kvalitativ. Författarna valde att i artikelsökningen använda begreppet patient i 

stället för person eller individ för att anknyta till vårdkontexten. Se bilaga 1 för 

sökschema där sökblock, resultat samt begränsningar redovisas. Begreppen 

översattes från svenska till engelska med hjälp av Svensk Mesh. En pilotsökning 

gjordes som gav vidare inspiration via relevanta artiklars kategoriserade ämnesord 

(Karlsson, 2017). 

Primärsökningen utfördes med hjälp av ämnesord, fritext, trunkering, frassökning, 

boolesk söklogik och kombination av sökblock. Identifierade ämnesord är 

kategoriseringar för att beskriva ett dokuments innehåll och kan användas för att 

specificera sökningar (Karlsson, 2017). Ämnesord identifierades i Cinahl Complete 

och databasens funktion att föreslå ämnesord. I PubMed användes en funktion som 

identifierade MeSH Heading utifrån sökta termer i PubMed. Varje ämnesord 

undersöktes av författarna utifrån de underrubriker som inkluderas i varje ämnesord 

och användes om dess innehåll var relevant för syftet. Vidare användes fritext då 

ämnesord attribueras dokument efter att de administrerats och kategoriserats. 

Fritext säkerställer att dokument som ännu inte hunnit kategoriserats även kommer 

med i sökningen (Östlundh, 2017). I PubMed sökte fritextorden i titel och abstrakt, 

se bilaga 2. Genom att använda en asterisk, *, i fritextsökning har vissa begrepp 

trunkerats. Trunkering innebär att den fortsatta stavningen efter trunkering är fri 

(Karlsson, 2017). Det användes för att inkludera olika böjningsformer av ett ord 
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utan att behöva skriva ut varje potentiell böjning. Frassökning sätter samman ord 

och söker på hela frasen genom citationstecken i början och i slutet av frasen.  För 

varje nyckelbegrepp användes sökning på ämnesord, synonymer och relevanta 

relaterade sökord för att skapa sökblock (Karlsson, 2017). Både sökningen i Cinahl 

Complete och PubMed resulterade i 4 sökblock utifrån varje nyckelord. Inom varje 

sökblock användes den booleska operatorn ”OR” för att söka på de synonymer och 

nyckelordsrelaterade termer som författarna valt att inkludera. För att koppla 

samman varje sökblock användes den booleska operatorn ”AND”. Applicerandet 

av ”OR” och ”AND ” resulterade i specifika resultat där dokumentet innehöll något 

från alla sökblock (Karlsson, 2017: Östlundh, 2017). Enligt korrekt sökteknik binds 

begreppen ihop med parenteser, vilket Cinahl Complete och PubMed gör 

automatiskt (Östlundh, 2017). Vidare har sökhistorik sparats för att kunna 

uppdatera sökningar under projektet gång, däremot har författarna inte behövt göra 

det. Nedan beskrivs inklusion- och exklusionskriterier. 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier 

 

 

Vid urvalsprocessen lästes först titel, varefter relevanta artiklar gick vidare till nästa 

steg där abstrakt och metod lästes. Studier som inte svarade på syftet eller uppnådde 

inklusionskriterierna eller begränsningarna samt svaga metoddelar valdes bort. I 

Cinahl Complete gav den slutliga sökningen 370 studier, 28 studier var relevanta 

för syftet varav 6 studier valdes ut. Sökningen i PubMed gav 549 studier, 24 studier 

var relevanta och 6 studier kvalificerades till syftet. Författarna fann två dubbletter. 

Sökningen avgränsades ytterligare till följande; Engelskspråkig, för korrekt 

översättning vilket säkerställer att författarna förstår engelska, peer-reviewed som 

verifierar att studierna är granskade innan utgivning, publicerat de senaste fem åren 

för aktuell forskning och forskningsartikel då det krävs för en akademisk 

kandidatuppsats (Karlsson, 2017). I Pubmed säkerställdes författarnas 



 11 (45) 
 

 

begränsningar genom en manuell motsökning i andra databaser som kategoriserar 

enligt peer-reviewed och forskningsartikel eller kontroll av studiens originalkälla. 

Detta eftersom PubMed endast kan avgränsas till tidsperiod samt engelskspråkig. 

Granskning och analys 

För att kvalitetssäkra artikelgranskningen till en litteraturöversikt menar Friberg 

(2017a) att strukturerade granskningsmetoder ska användas. Högskolan 

Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar tillämpades där båda 

författarna granskade studiernas kvalité och trovärdighet med kvalitetsbegreppen: 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet (Shenton, 2004).  

Den totala sökträffen resulterade i 919 artiklar från båda databaser, författarna läste 

titeln på dessa för att finna artiklar som var väsentliga för syftet. 52 artiklar verkade 

relevanta och lästes mer ingående varav 12 vetenskapliga artiklar kvalificerade för 

vidare granskning. 

Författarna utgick från ett induktivt förhållningssätt för att fånga upplevda 

erfarenheter av det fenomen som syftet undersökte (Henricson & Billhult, 2017). 

Analysprocessen skedde i enlighet med Fribergs (2017b) fem steg för en allmän 

översikt, se Figur 1 nedan. Första steget innebar att författarna läste igenom 

materialet flera gånger för att skapa en tydligare förståelse och sammanhang av 

studierna, först enskilt sedan gemensamt. I andra steget identifierades relevanta 

teman utifrån syftet av artiklarnas resultat. Under steg tre dokumenterades relevant 

data i en översiktstabell för att få en bättre överblick, se bilaga 2. I steg fyra 

separerades likheter och skillnader från artiklarnas resultat, oberoende av varandra. 

Slutligen i sista steget diskuterades nya kategorier fram av författarna genom 

gemensamma tolkningar som presenteras och formuleras i studiens resultat. 

Kategoriseringsprocessen illustreras i bilaga 3. 
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Figur 1. Analysprocess enligt Friberg (2017). 

Etiska överväganden 

Forskningsetiken bygger på principer som finns till för att skydda människors 

autonomi, rättigheter samt att göra gott och inte skada. De etiska övervägande 

beaktades genom hela studiens gång, från start till slut (Sandman & Kjellström, 

2018). Etikprövningslagen (2003:460) styrker ovan vid forskning som avser 

människor (Riksdagen, 2003). Detta innebär att det forskningsetiska kravet, 

informerat samtycke sker genom frivilligt deltagande, rätt information samt att 

respondenterna när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien (Sandman & 

Kjellström, 2018). Författarna förhölls sig till det forskningsetiska kravet vid 

artikelgranskningar samt att valda artiklar var godkända av den etiska kommittén. 

Detta för att garantera deltagarnas säkerhet och rättighet. Vidare behöver en 

litteraturstudie generellt inte ett etiskt godkännande (Kjellström, 2017). Dock valde 

författarna att ta hänsyn till de etiska frågeställningarna samt motiverade varför valt 

syfte genomförs.  

Vid vetenskapliga artikelgranskningar ökar risken för feltolkning och felaktiga 

bedömningar av studenter med anledning av begränsad kunskap i det engelska 

språket (Kjellström, 2017). Baserat på detta granskade författarna valda artiklar 

självständigt och gemensamt, för att sedan enas om innehållet tillsammans och 

vidare göra en sammanställning av dess resultatet. Utöver detta har en av författarna 

engelska som primärspråk vilket underlättar tolkningen av resultatet. Benämningen 

av mörk hudton kopplat till etnicitet har många olika synonymer. Därför valde 

författarna att benämna mörk hudfärg med melaninrik hud. Dels för att förhålla sig 
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till ett och samma begrepp, dels för att humanisera begreppet då det numera används 

i Vårdhandboken (2022). Genom att redogöra för förförståelsen samt att författarna 

håller sig så objektiva som möjligt minimeras risken för att studiens resultat kan 

komma påverkas av författarna.   

Förförståelse 

Vår förförståelse kommer bland annat ifrån erfarenheter, studier, artiklar, media 

och det vi har fått berättat för oss genom andras upplevelser. Vi är även medvetna 

om den okunskap vita har och behöver aktivt reflektera över vår egen roll i hur vi 

bemöter alla. Vi har erfarenheter av att personer bemöts annorlunda om de inte talar 

svenska eller är av annan etnicitet än svensk. Att vara rasifierad kommer med en 

vetskap om att samhället har fördomar och att det många gånger är en uppförsbacke 

att slå sig loss från fördomarna. För en tydlig och rättvis bild av en persons 

vårdbehov behöver vi ta vissa aspekter i beaktning, det som kan påverka en persons 

hälsa och välmående, som till exempel kultur, språk och värderingar. Det är en fin 

linje mellan att se en person fullt ut och att döma dem utifrån egna föreställningar. 

Vi anser att alla har ett lika värde och lever i ett mångkulturellt land vilket kräver 

att vården också är mångkulturell. Både när det gäller personal och när det gäller 

grundläggande värderingar och synsätt. Vi förväntar oss att se diskrepanser i 

bemötande personer där hudfärg, språk, namn och föreställning om kultur påverkar 

den vård en person får. Okunskap och utebliven reflektion tror vi är en av källorna 

till bristfälligt bemötande i vården. Vi förväntar oss ett resultat som ger oss en bild 

av var vi kan förbättra vården och göra den mer jämlik. Samtidigt färgar potentiellt 

denna förväntan hur vi ser på resultatet och det material vi baserar resultatet på. Det 

ska bli intressant att se om något material betonar gott bemötande och antirasism i 

vården.   

Resultat 
Resultatet grundar sig på tolv vetenskapliga studier. Sex studier från USA, fyra från 

Kanada, en från Brasilien och en studie från Sverige. I studien från Sverige 

inkluderades data från tre länder Tyskland, Portugal och Sverige. Totalt antal 

deltagare n=485 med åldrar från 16 och uppåt. 438 av deltagarna var rasifierade. 
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Tio studier redovisade könsfördelning där 219 var kvinnor, tre ickebinära och två 

transpersoner.  

Resultatet av analysen formade tre kategorier: att reduceras till en stereotyp, att inte 

bli sedd eller hörd i vården och att egna tidigare erfarenheter påverkar upplevelsen. 

Utöver detta redovisas ett svagt fynd relaterat till att inte uppleva rasism.  

 

 

Figur 2. Kategorier i fallande ordning av relevans relaterat till upplevelse av rasism i 

vården. 

Att reduceras till en stereotyp  

Kategorin grundar sig på upplevelsen att bli utsatt för antaganden kopplade till 

stereotyper om olika etniska ursprung och utseende. Varierande grad av respekt, 

hövlighet, hur patienten blir behandlad och tilltalad av vårdpersonal utifrån 

antaganden redovisades i majoriteten av de granskade studierna.  

Tysta antaganden och subtila ifrågasättande förklarar ibland ordet 

mikroaggressioner, något som Cyndy et al. (2018) undersökte hos multietniska 

patienter. Studien redovisade patienter som insett vårdpersonalens stereotypa 

antagande om etnisk tillhörighet genom att se att de journalförts som vita när de 

själv identifierar sig som multietniska. Vårdpersonal antog att familjemedlemmar 

var adopterade på grund av olika utseende, vilket fick patienter att känna sig 

obekväma och ifrågasatta (Cyndy et al., 2018). En latinamerikansk man i USA 

Att reduceras till en
stereotyp

Att inte bli sedd eller
hörd i vården

Att egna erfarenheter
påverkar upplevelsen
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reflekterar över hur han tilldelas egenskaper baserat på utseende och antagande om 

både språkkunskaper och socioekonomisk klass (Gonzalez et al., 2018). 

They put me sort of in the corner [in the ER] and I can’t talk 

very well because I can’t breathe so well. The nurse comes up to 

me and actually says, ‘Tu tiene tu Medicaid?1’ I whisper out, 

‘I’m a doctor…and I have insurance.’ I said it in perfect 

English. Literally, the color on her face went completely white, 

like whiter than it already was…Within two minutes there was 

an orthopedic team around me…I kept wondering about what if 

I hadn’t been a doctor, you know? Pretty eye opening and very 

sad.” (Gonzalez et al., 2018, s.1671) 

En studie redovisade fler olika uttryck för stereotypa antaganden (Hamad et al., 

2020). En tysk kvinna med tunisisk bakgrund behöver försvara sitt val att bära hijab 

då vårdpersonalen antar att hon bär den under tvång och vill befria henne från den. 

Ytterligare exempel framkommer där en tysk kvinna med turkiskt ursprung utsattes 

för antaganden om att vara lat och att ljuga om sina symtom (Hamad et al, 2020). I 

två studier framkommer det att vårdgivare drar samband mellan afrikanskt ursprung 

och Ebola som ett generellt antagande (Hamad et al., 2020 & Fante-Coleman et al., 

2022). På liknande sätt uttrycker personer med melaninrik hud att det associeras till 

brott, fattigdom och aggressivitet (Eliacin et al, 2020., Chauhan et al., 2020). I två 

andra studier berättade patienter att de kontrar vårdpersonalens antaganden om 

socioekonomisk klass utifrån antagen etnicitet genom att klä upp sig, komma dit i 

arbetskläder, delge att de har en doktorsexamen eller högt ansett yrkestitel för att 

således få bättre och snabbare vård (Cyndy et al., 2018 & McLane et al., 2022). 

I en studie av Mahabir et al. (2021) redogörs påståenden där patienterna kände sig 

icke-respekterade när vårdgivare inte lyssnar på dem på grund av språkbrister eller 

när vårdgivaren felaktigt antar att patienten inte talar engelska på grund av deras 

etnicitet. Känslan av att bli dömd på grund av språkbarriärer genererar även en 

ovilja att uppsöka vård (Fante-Coleman et al, 2022).  

 

1 ‘Tu tiene tu Medicaid?’ Översätts från spanska till ’Har du din Medicaid?’. Medicaid är, i USA, ett statligt 

finansierat sjukvårdsprogram som riktar sig till låginkomsttagare. 
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” Most immigrants that I know don’t bother going to the doctor. 

Because you open your mouth, you are already branded. [Your] 

accent gives you away as somebody who is not really vested in 

the Canadian healthcare system, so it is… super, super 

difficult.” (Fante-Coleman et al, 2022, s.7) 

Ytterligare återkommande tema är antagandet om att söka vård för att få tillgång 

till narkotikaklassade preparat (Alang, 2019; Fante-Coleman et al., 2022; Goodman 

et al., 2017 & McLane et al., 2022). En patient berättar när hon, som identifierar sig 

som svart enligt studien, fick frågan om hon använder droger när hon sökte vård för 

att få hjälp med smärtstillning (Fante-Coleman et al., 2022). Ytterligare vittnesmål 

beskrivs i både McLane et al. (2022) och Goodman et al. (2017) där kvinnor från 

Kanadas ursprungsbefolkning beskriver en känsla av förnedring när de antas söka 

vård för att få tillgång till narkotika. En afroamerikansk man antogs vara 

narkotikapåverkad när han i själva verket hade psykos relaterat till en känd 

schizofreni (Alang, 2019).  

Att inte bli sedd eller hörd i vården 

Kategorin grundar sig på patientberättelser där de blir avfärdade, osynliggjorda och 

inte tas på allvar. Patienterna relaterar denna upplevelse till att bli behandlade 

annorlunda än personer som kategoriseras som vita.   

Flertalet studier redovisade exempel där smärta och symtom har upplevts som 

avfärdade eller nedprioriterade vilket resulterat i att patienter känts sig exkluderade 

och åsidosatta. De får vänta längre på vård, anstränga sig mer eller ha allvarligare 

tillstånd för att få lika vård som vita (Chauhan et al., 2020; Fante-Coleman et al., 

2022; Gonzalez et al., 2018; Hamad et al., 2020; Mahabir et al., 2021 & Sneed et 

al., 2021). En svensk kvinna med somalisk härkomst berättar att hon förlorade sitt 

barn under graviditet, trots upprepade besök på sjukhuset för smärta. En svensk 

man med chilensk härkomst berättar att hans mor med svår migrän inte fick hjälp 

förrän hon svimmade medan vita och till synes opåverkade patienter blev 

prioriterade (Hamad et al, 2020). Snarlika narrativ om avfärdande av smärta, känsla 

av att bli åsidosatt och inte tas på allvar återkommer flera gånger (Chauhan et al., 

2020; Fante-Coleman et al., 2022 & Sneed et al., 2021). En patient drar själv 

slutsatsen om att den självrapporterade upplevelsen inte tas på lika mycket allvar 
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då den inte går att mäta objektivt (Fante-Coleman et al., 2022). Patienter upplever 

sig avhumaniserade när de möts av respektlöshet, förminskande kommunikation 

och negligéns (Mahabir et al., 2021).  

” They think for black people, you cannot be seriously ill with 

what you are saying that you are suffering from. It can’t happen 

that way. They have to think something is wrong with you. You 

get less care or attention because you are Black, and you have 

to be there to advocate for yourself.” (Fante-Coleman et al, 

2022, s.7) 

” Sometimes when you have an African American woman like 

myself come in and complain of pain, it’s not always taken to 

the level of severity if my Caucasian counterpart came in and 

complained of pain. They don’t make diagnosis as quick. That’s 

scientifically proven.”(Sneed et al, 2021, s.1389)  

Gonzalez et al. (2018) redogör flera patientberättelser där rasifierade patienter 

känner sig osynliga eller respektlöst bemötta i jämförelse med vita patienter. En 

latinamerikansk man vittnar om att sitta på akutmottagningen på Manhattan i New 

York tillsammans med flera andra och se en vit man komma in, få hjälp och gå 

inom timmen. 

“…We are all just sitting here, all the Black people, Puerto 

Rican people, we are just looking at each other, ’Did you see 

that? ’It was unbelievable. …” (s.1671).  

” You ask [the front desk], ’Where do I sign in?’ You get 

dismissed. They’re like ‘I’m on the phone’, or whatever. Then 

you turn around for a second and you have a Caucasian that 

comes in and they are like, ‘Hello, how can I help you?’” 

(Gonzales et al, 2018, s.1671) 

Alang (2019) fann att männen i fokusgrupperna diskuterade kontrasten mellan den 

känsla av osynlighet de upplever i vården och hypersynligheten de upplever i andra 

delar av samhället. Patienter upplever även konkreta beteenden som att 
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vårdpersonal inte vill röra vid dem eller titta dem i ögonen. Det upplevs som 

respektlöst och förminskande (Alang, 2019 & Eliacin et al., 2020). 

” When a doctor walks in through the door, I know in like 30 

seconds if they respect me or not. Some just refuse eye contact. 

But this is like normal health doctor not mental health. I’m sure 

the mental health doctors are the same. I won’t go back to a 

doctor who does not respect me.” (Alang, 2019) 

Att egna erfarenheter påverkar upplevelsen 

Kategorin grundar sig på patienter som redogör att historiska aspekter, generell 

diskriminering i samhället och tidigare erfarenheter av rasism påverkar deras 

upplevelse av vården. 

Tidigare erfarenheter och den sociala kontext patienten befinner sig i influerar 

patientens upplevelse (Alang, 2019; Eliacin et al., 2020; Progovac et al., 2020 & 

Sneed et al., 2021). Utifrån en historia av diskriminering och experiment på 

personer med melaninrik hud och afrikanskt ursprung känner patienter en motvilja 

att vara i kontakt med vården. En misstro till vården framkommer i samtliga fyra 

studier nedan. I både Progovac et al. (2020) och Sneed et al. (2021) nämns 

vetskapen om tidigare medicinska experiment på svarta och känslan av att historiskt 

vara mindre värd som synligt rasifierad person. Likaså i Alang (2019) och Eliacin 

et al. (2020) upplevde patienter en oro för diskriminering på grund av tidigare 

vårderfarenheter samt att samhällets politiska klimat påverkar en generell oro för 

diskriminering. Att tidigare ha utsatts för etnisk diskriminering vid kontakt med 

andra samhällsinstitutioner överförde en misstro till vården och en förväntad 

upplevelse av diskriminering (Alang, 2019).  

Det framkom även ett svagt oväntat fynd som författarna anser värt att inkludera. 

Det grundas sig på att inte uppleva rasism eller anse att etnicitet inte påverkade 

vårdupplevelse. Tre studier var designade på ett sätt där deltagarna hade möjlighet 

att redogöra för icke upplevd rasism eller diskriminering. Dessa studier redovisar 

blandade resultat där patienter uppger att de inte upplevt någon diskriminering i 

vården kopplat till deras etniska tillhörighet (Chauhan et al., 2020; Eliacin et al., 

2020 & Progovac., 2020). Chauhan et al. (2020) undersökte sex olika etniciteter på 
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en vårdcentral i Brasilien där de inte fann något samband med svårighet att få tid 

till vårdcentralen och etnisk grupp. Både positiva och negativa upplevelser på 

vårdcentralen fanns jämt över alla etniska grupper, 16 av 19 respondenter hade inte 

personligen upplevt någon diskriminering. Progovac et al. (2020) redovisar resultat 

där fem av tolv rasifierade patienter inte rapporterade någon form av diskriminering 

alls i mötet med psykiatrisk vård. Trots att Eliacin et al. (2020) redovisar vissa fynd 

som relaterar till patienters upplevda diskriminering var det endast 22 av 85 

deltagare som rapporterade att de tyckte att just ras eller etnicitet spelade roll för 

deras kontakt med öppenvården. 

Diskussion 
Litteraturstudien har skrivits utifrån en kvalitativ datainsamling med syftet att 

undersöka upplevelse av rasism från patientens perspektiv. Följande avsnitt 

kommer författarna att diskutera arbetets genomförande och metod utifrån 

trovärdighet. Vidare kommer centrala fynd och slutsatser diskuteras genom 

påståenden, belägg samt teori som relaterar till implicit bias, jämlik vård och 

personcentrering.  

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen syftar till att säkerställa litteraturstudies kvalitet och 

trovärdighet genom en kritisk diskussion av författarnas svagheter och styrkor 

genom studien (Henricsson, 2017). Trovärdigheten bedöms utifrån 

kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet som 

användas till kvalitativa studier (Shenton, 2004).  

Tillförlitligheten i studien stärks om resultatet svarar på studiens syfte (Shenton, 

2004). Studiens resultat syftade till att undersöka upplevelsen av det valda 

fenomenet där författarna analyserat fram kategorier. Kategorierna som valdes 

besvarar studiens syfte stärker därför tillförlitligheten. Författarna är medvetna om 

att detta kan sänka tillförlitligheten, därför argumenteras detta vidare och författarna 

menar att de inte vill ge läsaren en snedvriden bild av resultatet. Citat har använts i 

studien för att stärka författarnas påstående. Datainsamling inhämtades från två 

omvårdnadsdatabaser, Cinahl Complete och Pubmed. Vilket medför relevanta 

studier för ämnet och stärker tillförlitligheten. Vidare valde författarna bort 
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databasen PsycInfo som också inriktar sig på omvårdnad & psykologi då författarna 

fick en bra sökträff med relevanta studier i de valda databaserna. Detta kan därmed 

sänka tillförlitligheten då författarna riskerar att utesluta relevant data. I de valda 

studierna har det tydligt framgått vad och hur rasism kan upplevs ur ett 

patientperspektiv, vilket därmed stärker tillförlitligheten. Manuella sökningar har 

utförts utan att generera några användbara träffar då det antingen varit för gamla 

eller inte svarat på syftet. Systematiska litteraturöversikter som kommits över under 

den manuella sökningar har däremot använts till resultatdiskussionen. Under 

författarnas projektplan inför kandidatuppsatsen gjordes även en pilotsökning, för 

att generera en större förståelse kring vilka möjligheter som fanns för det valda 

syftet. Författarna fick en bred sökträff och därmed kunde det tänka syftet arbetas 

vidare med. I den slutgiltiga artikelsökning användes även begräsningarna 

engelskspråkig, peer-reviewed, publicerat de senaste fem åren och forskningsartikel 

för att sortera ut studier som inte var relevanta. Processen vid artikelsökningen var 

ett utdraget förlopp då författarna laborerade med olika synonymer till nyckelorden 

för att få ett snävare urval, vilket stärker tillförlitligheten. Begreppet ”vården” 

valdes bort då nyckelbegreppet ”patient” ersätter all kontakt i alla 

vårdverksamheter, vidare kan detta diskuteras om det stärker eller sänker 

tillförlitlighet. Korrekt sökteknik tillämpades med ämnesord, frassökning, 

trunkering samt booleska operatorerna OR och AND för att uppmärksamma fler 

studier vilket stärker tillförlitligheten. Författarna fann två dubbletter av de valda 

artiklarna vilket bör stärka tillförlitligheten. Troligtvis hade fler dubbletter funnits 

om databasen PsycInfo använts. Analysprocessen bedömer hur tillförlitlig 

författarnas studie är (Henricson & Billhult, 2017). För att försäkra sig om att 

studierna höll en hög kvalitet har studierna noggrant granskas med hjälp av 

Högskolan Kristianstads granskningsmall och Shentons (2004) kvalitetsbegrepp, 

vilket stärker tillförlitligheten. Två studier har exkluderats som haft svagt utförda 

metoder och analyser vilket gjort att de inte varit tillförlitliga nog. Tillförlitligheten 

i analysprocessen stärks då båda författarna analyserat studierna på deras 

originalspråk. En författare har engelska som modersmål och minimerat risken för 

felöversättningar.  

Verifierbarheten avgörs i hur studien är genomförd samt i hur väl metoden är 

beskriven för att kunna upprepas och komma fram till likande resultat (Shenton, 
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2004). Litteraturstudiens tillvägagångssätt vid artikelsökningen och metoden är 

strukturerad och väl beskriven vilket stärker verifierbarheten. Fyra sökblock 

formades med nyckelorden utifrån studiens syfte till båda databaser, se bilaga 1. 

Sökprocessen stärker verifierbarheten då den kan upprepas och åstadkomma 

liknande svar. Analysprocessen beskriver stegvis hur författarna gick till väga för 

att komma fram till studiens resultat med en grundad analysmodell och stärker 

därmed verifierbarheten. 

Pålitligheten i studien syftar till hur objektivt författaren har förhållit sig till studiens 

material (Shenton, 2004). Innan arbetet påbörjades formulerade båda författarna en 

förförståelse för att påverkas mindre av fördomar genom studien samt för inte 

påverka resultatet. Förförståelsen framgår tydligt vilket stärker pålitligheten i 

studien. Pålitligheten stärks då båda författarna genomförde analysen separat och 

sedan gemensamt med ytterligare diskussioner för tolkning av materialet. Dessutom 

har författarna med stöd av andra medstudenter och handledare fått konstruktiv 

kritik vid granskningar under handledningstillfällen.  

Överförbarheten i en studie handlar om hur väl det går att överföra den till andra 

kontexter, situationer och sammanhang (Shenton, 2004). Studierna som använts till 

författarnas litteraturstudie var följande: Sex studier från USA, fyra från Kanada, 

en från Brasilien och en studie som innefattade resultat från Sverige, Tyskland och 

Portugal. Övervägande inhämtade data härstammar utanför Europa, således kan det 

innebära svårigheter att överföra studien till länder i Europa. Däremot representerar 

en studie i Europa tre länder och svarar väl på syftet vilket lyfter överförbarheten. 

Sex artiklar var från USA och fyra från Kanada, varpå Kanada har ett likande 

vårdsystem och samhällsstruktur som Sverige och därav styrker detta 

överförbarheten till det svenska vårdsystemet. I USA framgår etnisk diskriminering 

tydligt samt att landets diskurs om rasism påverkar större delar av världen. Därför 

stärks överförbarheten med den breda geografiska spridningen. Detta kompletteras 

med studierna från Brasilien, Sverige, Tyskland och Portugal. I alla studier 

inkluderades båda kön och ickebinära med en bred variation på både ålder och 

etnicitet vilket stärker överförbarheten. Två studier från Kanada hade ett begränsat 

urval av landets ursprungsbefolkning. Jämfört med resterande urval blir denna 

grupp en minoritet, samtidigt kan det beskrivas som originellt eftersom 
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ursprungsbefolkningen har en speciell kultur och har en historia bakom sig. Detta 

kan således sänka överförbarheten till andra kontexter med ursprungsbefolkningar.  

Resultatdiskussion 

Författarna har under litteraturstudiens gång använt sig av studier där 

patientperspektivet är i fokus och studier med primärt kvalitativa data. Det har 

inneburit en djupdykning i patienters upplevelser, vilket har lyft fram hur rasism 

och etnisk diskriminering upplevs i vården. Bland annat synliggörs patienters 

upplevelse av att fördomar existerar hos vårdpersonal. Funderingar kring hur dessa 

fördomar kan bearbetas genom personcentrering kommer att diskuteras vidare. 

Ojämlikheter i tillgången till vård synliggörs utifrån hur patienter bemöts vilket 

påverkar relationen mellan patient och vårdgivare. Utifrån detta kan författarna 

även diskutera kring var det brister samt relatera det till hur sjuksköterskan kan 

arbeta för att minska diskriminering i vården. Trots fynd som påvisar rasism fann 

författarna även ett otippat och inte helt vanligt fynd där det framkommer att vissa 

respondenter inte upplevde någon rasism i vårdmötet. Författarna har valt att 

omnämna fyndet men kommer inte att diskutera det då fokus ligger på syftet och 

de starkare fynd resultatet påvisade. 

Rasifierade patienter upplever rasism i interaktionen med vården på grund av 

vårdpersonalens stereotypa antaganden. I majoriteten av de artiklar som ingick i 

denna litteraturstudie rapporterade patienter att de upplevt sig utsatta för stereotypa 

antaganden kopplade till rasism. Patienterna upplevde att interaktionen mellan 

patienter och deras vårdgivare påverkas negativt på grund av dessa antaganden. 

Konsekvensen blir, enligt resultaten och författarnas tolkning, att personer drar sig 

för att söka vård tills tillståndet blivit mer allvarligt eller så söker de inte alls.  

Liknande fynd om rasism och omedvetna fördomar i vården, även kallat implicit 

bias, återfinns i flertalet studier (Ben et al., 2017; FitzGerald & Hurst, 2017 & Hall 

et al., 2015). Både Ben et al. (2017) och Hall et al. (2015) undersökte specifikt 

rasism och implicit rasistisk eller etnisk bias hos vårdpersonal genom systematiska 

litteraturöversikter. Tillsammans innefattades 97 studier i litteraturöversikterna. 

Båda studierna fann starkt stöd för att omedvetna fördomar och stereotypa 

antaganden existerar bland vårdpersonal vilket primärt påverkar interaktionen 

mellan vårdgivare och vårdtagare. Båda studierna hypotiserade att det negativa 
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bemötandet även skulle kunna påverka behandlingsresultat eller hälsoutfall men 

fann inte tillräckligt med stöd för det (Ben et al., 2017 & Hall et al., 2015). 

FitzGerald och Hurst (2017) ville undersöka förekomsten av flera olika typer av 

implicit bias, omedvetna fördomar, hos vårdpersonal. Litteraturöversikten 

inkluderade 42 studier totalt. De omedvetna fördomar som vanligast framkom 

berörde etnicitet och kön men även ålder, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa 

belystes. De fann även här att omedvetna fördomar och stereotypisering var vanligt 

förekommande samt att det primärt påverkade interaktion och relation snarare än 

sjukdomsutfall eller behandlingsresultat (FitzGerald & Hurst, 2017). 

Resultatet i denna litteraturstudie redovisar patienters vittnesmål om att inte få 

tillräckligt med smärtstillande eller behandling i tid, vilket talar för att tillgången 

till behandling försenas eller försvåras. Att en kvinna mister sitt barn på grund av 

försenad tillgång till vård när hon inte togs på allvar talar för att sjukdoms- och 

hälsoutfall påverkas av rasism.  

Ovan nämnda tre litteraturöversikter av Ben et al. (2017), FitzGerald och Hurst 

(2017) samt Hall et al. (2015) har granskat material där en majoritet av studierna är 

gjorda i USA med endast några från Storbritannien, Europa och Asien. Liknande 

fynd framgår i den svenska rapporten ”Rätten till sjukvård på lika villkor” 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Rapporten beskriver en minskad 

benägenhet för utrikes födda att söka vård på grund av misstro till vården samt att 

det finns ojämlikheter i vårdens bemötande. Vidare kan och har omedvetna 

handlingar och fördomar lett till sämre tillgång till adekvat vård för 

minoritetsgrupper grundat på kön, etnicitet, ålder, hudfärg, religion, sexuell 

läggning och funktionsvariation (Diskrimineringsombudsmannen, 

2012). Skillnaden mellan studier och rapporter som analyserat sjukdomsutfall och 

författarnas litteraturstudie är olika perspektiv och mätvärden. Författarnas 

litteraturstudie har endast innefattat kvalitativa data och patientens perspektiv. 

Patientens upplevelse är subjektiv och påverkas av många olika faktorer. Andra 

studier och rapporter som inte funnit påverkan på sjukdomsutfall har utgått från 

vårdperspektivet och utgår således inte från den upplevda hälsan utan från de 

mätvärden vården anser representera hälsa eller sjukdomsutfall.  
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En omvårdnadsteori som kan appliceras i mötet mellan patient och 

sjuksköterska/vårdgivare är Bubers (1994) jag-du relation där mötet mellan 

människan är i fokus. Buber menar att mötet mellan två människor möjliggörs 

genom att se människan ur ett holistiskt perspektiv där både du och jag är en del av 

varandras upplevelse. Jag-du är ett möte med närvaro och ömsesidig delaktighet. 

Patienten känner sig sedd, hörd och respekterad för den hela person den är och 

vårdpersonalen möter med autenticitet. För att uppnå en jag-du relation krävs ett 

samspel mellan båda parter och framför allt att patienten upplever sig som ”du” och 

inte som ”det”. Att bemötas med stereotypa antaganden innebär att mötas som jag-

det utifrån sjuksköterskan eller vårdpersonalens sida. Sjuksköterskan och patienten 

är inte ömsesidigt delaktiga utan sjuksköterskan kommer med förbestämda ramar 

för mötet (Buber, 1994). Ett sjukvårdsmöte utifrån Bubers teori skulle innebära att 

varje patient får tillgång till vårdens fulla resurser då de blir tagna på allvar, sedda 

och sjuksköterskan bekräftar patientens berättelse.  

Tillgång till vård är inte jämlik för alla patienter. Att inte bli sedd eller hörd påverkar 

tillgången till vård. När symtom eller berättelse inte tas på allvar och patienter blir 

nedprioriterade på grund av stereotypa antaganden förhalas vårdprocessen. Det tar 

längre tid att få diagnos eller behandling vilket innebär att patienterna inte får jämlik 

tillgång till vårdens resurser. Majoriteten av de analyserade studierna visar att 

rasifierade patienter avfärdas, ignoreras eller får vänta längre för att få samma vård 

som patienter som kategoriseras som vita. De noterar hur vårdpersonal talar mer 

respektlöst till dem och tilltalar vita med mer artighet. Jämförelser mellan hur 

rasifierade personer upplever att de hanteras olika än vita redogörs återkommande 

i resultatet. De upplever att de behöver vara sjukare och anstränga sig mer än vita 

för att få jämlik tillgång till vårdens resurser.  

Ben et al. (2017) undersökte hur rasism påverkar utnyttjande av vården. Deras 

slutsats var att rasism kunde föranleda försenad vård och icke tillgodosedda 

vårdbehov men ingen inverkan på att söka vård. Deras resultat stödjer delvis 

författarnas resultat genom att tillgången till vård påverkas och samtidigt motsägs 

en del av författarnas resultat gällande att vilja söka vård. Flera svenska rapporter 

och undersökningar påvisar liknande utfall. I en vårdanalys från år 2014 gällande 

vård, behandling och bemötande visar det sig att patienter med samma sjukdom och 
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behov får samma behandlingar i slutändan. Skillnaden är att patienterna inte bemöts 

likvärdigt och får inte samma förutsättningar för lika vård utifrån bland annat etnisk 

tillhörighet och kön (Vård & omsorgsanalys, 2014).  Socialstyrelsens rapport om 

arbetssätt för jämlik vård (2019) redovisar litteratursammanställningar med 

relevant data för jämlik vård i Sverige. Det finns enligt rapporten ojämlikheter i 

vården för flera utsatta grupper som till exempel personer med funktionsvariation, 

HBTQI-personer, personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Några av 

orsakerna till ojämlikheter för personer med utländsk härkomst antas bland annat 

att vara icke normkritiskt bemötande från vårdpersonal, bristande kunskap om 

hälsa, hur vården fungerar och hur man kan få hjälp samt språkbarriärer 

(Socialstyrelsen, 2019). Det som uppenbaras i resultatet av denna litteraturstudie 

och som stöds av andra källor är att tillgången och distributionen av vård inte är 

jämlik. Det innebär att det finns människor som inte får den vård som är lägsta 

förväntade vård för alla enligt lag. Författarna vill betona att vårdpersonal i sig är 

en vårdresurs och när vårdpersonal väljer att inte engagera sig eller ge patienter 

uppmärksamhet nekar de dem en del av vårdens resurser. I litteraturstudien 

framkommer det även att tillgång till vissa vårdresurser så som läkemedel och 

undersökningar försvåras och patienter upplever att de behöver vara sjukare och 

kämpa mer för att få tillgång till. Detta kan förklara varför vissa rapporter, trots 

ojämlikheter, kommer fram till att personer från etnisk minoritet får samma 

behandling. De får behandlingen men vägen dit har varit svårare, vilket är det som 

menas med att förutsättningarna för lika vård inte finns.  

En förutsättning för att minska stereotypa antaganden och främja jämlik vård för 

etniska minoriteter är att arbeta personcentrerat. Resultaten visar att patienter 

upplever att vårdpersonal inte lyssnar på och respekterar patienten eller tar den på 

allvar, vilket skapar en negativ upplevelse. Detta tolkar författarna som att det finns 

en viss brist i personcentrerad omvårdnad. Personcentrering är en av grundpelarna 

i god omvårdnad och sjuksköterskans yrkesroll. Därför vill författarna belysa vilka 

delas inom personcentrering som påverkas av litteraturstudiens fynd samt hur de 

kan förbättras. 

En väletablerad teori inom hälso- och sjukvård är den personcentrerade 

omvårdnaden, utvecklad av McCormack och McCance (2010; refererad i 
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McCormack & McCance, 2016). Teorin utgår från fem olika delar med start hos 

patienten och utvidgat till samhället: Samhällsperspektiv, förutsättningar för 

personcentrerad vård, vårdandets sammanhang, personcentrerade processer och 

personcentrerat resultat. Samhällsperspektivet innebär vad samhället kan göra och 

vilka möjligheter som ges till sjuksköterskan för att skapa en personcentrerad 

omvårdnad. Förutsättningar för personcentrerade vård syftar till sjuksköterskans 

förutsättningar så som kompetens, egenskaper och självkännedom i omvårdnad för 

att agera rätt. Vårdandets sammanhang innebär den fysiska och kulturella miljön 

vården sker. Personcentrerade processer handlar om att utgå ifrån personens 

värderingar, att vara lyhörd, visa förståelse och vara närvarande för att se hela 

personen. Således krävs det en god kommunikation och förståelse från 

sjuksköterskan för att skapa en jämlik relation (McCormack & McCance, 2016). 

Slutligen, för att skapa det personcentrerade resultatet binds ovan begrepp ihop för 

att forma helhetsperspektivet för en god omvårdnad (McCormack & McCance, 

2016; Blomqvist, 2017). Dessa fem begrepp kan illustreras med ett förstoringsglas 

där man börjar stort och ser samhällets kontext med historia och politik. Vidare 

zooma in till sjuksköterskans förutsättningar och vårdkontext där normer i 

utbildningar, verksamheter och grupper påverkar sjuksköterskan. Till sist landar allt 

i det faktiska mötet med patienten. En parallell och liknelse kan dras till strukturell, 

institutionell och individuell rasism. 

Ett relevant begrepp att lyfta i relation till personcentrering och syftet med denna 

studie är kulturellt kompetent omvårdnad. Begreppet nämns idag i Vårdhandboken 

(2022) och förklaras som en del av transkulturellt perspektiv. I transkulturellt 

perspektiv ska kulturella aspekter i vården bejakas och ligga till grund för en 

kulturellt kompetent omvårdnad. Bland annat utgår kulturell kompetent vård från 

att den kulturkontext vården sker i, det vill säga majoritetskulturen, inte alltid ska 

agera som utgångspunkt i vårdandet (Vårdhandboken, 2022). 

Cuevas et al. (2017) samlade afroamerikanska, latinamerikanska och amerikaner 

med europeiskt ursprung i fokusgrupper för att förstå vad de olika grupperna anser 

är bra bemötande och förstå vad kulturellt kompetent bemötande är. Resultaten som 

framkom relaterar forskarna till grundläggande personcentrerad omvårdnad. Alla 

etniska grupper ville bli bemötta på ungefär samma sätt med att läkaren lyssnar 
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aktivt, är uppmärksam på patientens behov och låter patienten vara med delaktig i 

sin vård. Det fanns några skillnader där bland annat afroamerikanska deltagare även 

önskade att läkaren bekräftade deras etniska bakgrund och latinamerikaner föredrog 

läkare med liknande etnisk bakgrund som de själva (Cuevas et al., 2017) Resultaten 

visar att personcentrerad omvårdnad gynnar kulturellt kompetent omvårdnad. 

Individuell, institutionell och strukturella rasism, som tidigare nämnts, har inverkan 

på förutsättningar för vård på flera nivåer (Kamali, 2005). Perspektivet startar 

omvänt, i det individuella mötet och zoomar ut. De omedvetna individuella 

fördomarna kan skapas och förstärkas av vårdlaget, arbetsplatsen och den kultur 

som råder i institutionen. Både individuella och institutionella antaganden är i sin 

tur beroende av den strukturella diskurs som finns. Vården existerar i det politiska 

klimat och samhälle som kontexten utspelar sig i. Detta framkommer även i 

kategorin om att ha egna förväntningar som redovisas i denna litteraturöversikt. Det 

är inte endast sjuksköterskan utan även patienten som påverkas av ett större 

sammanhang, men kanske på olika sätt. Historiska aspekter som framkommer i 

resultaten relaterar till den vithetsnorm som råder i många samhällen och hur 

historiska händelser så som segregation, kolonialism och förtryck påverkar i flera 

generationer (Garnow, 2021). 

Att gång på gång bli avfärdad och stereotypiserad riskerar att kränka personens 

värdighet. Begreppet värdighet är kopplat till hur en person uppfattar sitt värde och 

återspeglas delvis i självbild och självrespekt (Sandman & Kjellström, 2018). Hur 

känner sig en person som blir avfärdad och inte tagen på allvar? Vad händer när 

den känslan även infinner sig i ett sårbart tillstånd, när personen är beroende av 

andra för sin hälsa? Situationen kan återspeglas i det trefaldiga underläge som 

beskrivs i Kristensson Uggla (2018) där patienten är institutionellt, existentiellt och 

kognitivt underlägsen och sårbar i vården. Att samtidigt inte bli sedd för hela den 

person med integritet, värdighet och autonomi genom att inte tas på allvar och 

utsättas för fördomar förstärker lidandet. Samtidigt belyser Kristensson Uggla 

(2018) svårigheterna i att arbeta utifrån personcentrering i dagens medicinskt styrda 

och pressade vård. En av hörnstenarna till att erkänna och bekräfta en persons 

existens bortom diagnoser och behandlingar är att lyssna till personens berättelse. 

Vilket även det är grunden i personcentrerad omvårdnad. 
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Det ligger i sjuksköterskans profession och intresse att främja hälsa, minska lidande 

och värna om mänskliga rättigheter enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2022). Författarna anser att det ligger i 

sjuksköterskans ansvar att, utifrån sin yrkesroll, medvetandegöra ojämlikheter och 

arbeta för att både individer och institutioner uppmärksammar problematiken.  

Slutsats 
Resultaten i denna litteraturstudie visar att patienter med annan etnisk tillhörighet 

eller utseende än den vita upplever olika typer av diskriminerande och rasistiska 

handlingar i vården. Resultaten pekar på att de flesta handlingar är omedvetna hos 

vårdpersonalen vilket synliggörs i diskussionen. Undermedvetna stereotypa 

antaganden och beteenden hos vårdpersonal ligger som grund för upplevelsen av 

rasism. Utsatta patienter känner sig mindre värda, osynliga och behöver kämpa mer 

för att få adekvat vård på grund av omedvetenhet hos vårdpersonal. Vårdpersonal 

påverkas av den samhällskontext de befinner sig i och det innebär att det inte endast 

finns brister hos individer, utan även i institutioner och samhället i stort. Individuell 

rasism och stereotypa antaganden kommer från en större kontext.  

För att förankra sjuksköterskans etiska kod i praktiken och erbjuda vård och 

hälsofrämjande åtgärder som utgår från internationella lagar och riktlinjer behöver 

sjuksköterskan arbeta mer personcentrerat. Genom att lyssna på patientens 

berättelse, medvetandegöra diskriminering i vården) och ökad självkännedom kan 

ojämlikheter minskas. Det är sjuksköterskans yttersta uppdrag att främja hälsa, 

minska lidande och tillämpa evidensbaserad omvårdnad för alla. Det innebär även 

att ställa krav på arbetsledning, utbildningsverksamheter och regioner för att sprida 

kunskap om diskriminering och skapa bättre förutsättningar för alla som söker vård. 

Kliniska implikationer  
Författarnas förhoppning är att denna litteraturstudie ska ge en inblick i en liten del 

av en större problematik gällande rasism i vården. Det är relevant för alla som 

arbetar inom vården men även andra samhällsviktiga yrken. Chefer, arbetsledare 

och utbildare kan dra nytta av att bredda sin kulturella kompetens. En önskan från 

författarna är att studien bjuder in till att varje sjuksköterska och individ granskar 

sig själv, sina värderingar och agerar normkritiskt.  
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Denna litteraturstudie ämnar öka medvetenhet och skapa en mer öppen diskussion 

om rasism. Vilket i sin tur förhoppningsvis inspirerar fler till att våga säga ifrån om 

de ser eller upplever diskriminering och rasism. 

Det behövs vidare forskning i området, speciellt utanför USA och i de nordiska 

länderna då det råder en tro att det inte finns lika mycket rasism i Norden. Patienter 

och vårdgivare undersöks ofta separat, därför vore forskning där det uppmuntras 

samtal mellan minoriteter och vårdgivare intressant. 

Med en ökad multietnisk demografi i Sverige behöver vårdpersonal och speciellt 

sjuksköterskor få med sig kunskap om kulturell kompetens redan från utbildningen. 

Vidare utveckling av högskoleprogram önskas, med fokus på att granska befintliga 

utbildningsplaner utifrån hur innehållet främjar en diversifierad kunskapsbas och 

inte utgår från vithetsnormen.  

 

“Do the best you can until you know better. Then, 

when you know better, do better.” – Maya Angelou 
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Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Patient Patients [MH] OR 
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3 - Rasism Racism [MH] OR 

Racism [fritext] OR 

“Cultural bias” [fritext] OR 

“Racial*” [fritext] OR 

“Ethnic discriminat*” 
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4 - Kvalitativ “Qualitative research” [MH] OR 

Qualitative* [fritext] OR 
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“Mixed method*” [fritext] OR 

“focus group*” [fritext]  

486,370  

5 - S1 AND S2 AND S3 AND S4 1,042  

Begränsningar Sökning nr. 5 – Publiceringsdatum: 20170101–

20221231; forskningsartikel, Engelskspråkig; 

Peer-reviewed 

370 6 
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Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av rasism i vården  

Sökning nr och 

namn 
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artiklar  
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5 1 AND 2 AND 3 AND 4 1,049  

Begränsningar Sökning nr 5 + Publiceringsdatum: 2017–2022, 
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Bilaga 2 : Artikelöversikter 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Alang, S. M. 

 

Mental health care 

among blacks in 

America: 

Confronting racism 

and constructing 

solutions. 

 

USA, 2019 

Syftet var att 

undersöka 

hur rasism är 

inblandat i 

anledningarn

a till varför 

Svarta med 

psykisk 

ohälsa 

varken söker 

eller får den 

vård de 

behöver.  

Ändamålsenligt urval. 

Inkl.krit: Självidentifierad 

Svart. Kontakt med/intresse 

av psykiatrisk sjukvård.  

Deltagare var vårdgivare, 

vårdtagare och personer 

intresserade av psykisk 

hälsa. N= 30. Kvinnor n=14. 

Åldrar 18-68år. 

Mixed method. Enkät och 

fokusgrupper. Samtycke 

nämns ej. Kontext: 

Östkusten och västkusten, 

USA. Någon form av 

vårdkontakt. 

Rekrytering av deltagare via annonser 

på kliniker, community center, lokala 

verksamheter och 

psykiatrivårdgivare. 4 frågor 

redovisas som övergripande 

guidning. Något ledande frågor.  

Saturation uppnåddes vid 

majoritetskonsensus i gruppen. 

 

Analys: Deduktiv analys utifrån 

tidigare enkätresultat. Induktiv analys 

för kategorier efter kodning. 2 

forskare analyserade separat och sen 

gemensamt till konsensus. 

Intervjulängd ej känd. 

Etiskt godkänd. 

2 relevant subtema. 

1. Sammankopplade 

förtryckande system. 

 

Förväntning av 

diskriminering i vården 

utifrån tidigare 

erfarenheter i samhället.  

 

2. Rasistiska 

mikroagressioner. 

Illa bemötande. 

Osynliggörande i vården 

och stereotypisering 

/fördomar.  

Tillförlitlighet Stärks: Svarar 

på syfte. Intervjufrågor 

redovisas. Sänks: Hänvisar till 

tidigare enkätresultat. Samtycke 

redovisas ej. Verifierbarhet - 

Stärks: Intervjufrågor 

redovisade. Analys till 

konsensus. Citat finns. Sänks: 

Ingen intervjulängd. Pålitlighet 

– Stärks: Bra könsfördelning. 

Sänks: Ingen förförståelse eller 

deltagarfeedback vid analys. 

Överförbarhet -  

Stärks: 2 olika delar av landet 

undersökt. Sänks: Snävt urval. 

Abstraktionsnivå lagom. 

Chauhan, A., Wildt, 

da G., Virmond da 

Cunha Lopes, M., 

Kyte, D., Galan 

Garcia de Almeida, 

N., Prado Bilion 

Ruiz, R., & Shyam-

Sundar, V. 

 

Perceptions and 

experiences regarding 

the impact of race on 

the quality of 

healthcare in 

Southeast Brazil: a 

qualitative study. 

 

Brasilien, 2020 

Syftet var 1) 

att 

undersöka 

människors 

upplevelse 

av tillgång 

till olika 

vårdinstituti

oner  

 

2) att 

utforska 

människors 

uppfattning 

och tro kring 

påverkan av 

rastillhörigh

et på 

vårdkvalitet.  

Ändamålsenligt urval. 

Medveten variation av etnisk 

tillhörighet valdes.  

Inkl.krit: Listade på 

vårdcentralen.  > 18år, 

kapabla att ge samtycke, 

talar portugisiska/engelska.  

19 deltagare. Kvinnor n=12, 

22-70 år. Från 5 olika 

etniska grupper.  

19 semistrukturerade 

intervjuer.  

Kontext: Sydöstra Brasilien, 

primärvården, specifik 

vårdcentral. 

Etiskt godkännande. 

Samtycke finns. 

Deltagare valdes i väntrum efter 

lämplighetsformulär ifyllt, därefter 

kort information enligt skript. 

Pilotintervju och modifiering 

genomfördes. Intervjufrågor finns 

beskrivna.  

Intervjulängd, medel n=32min.  

1 forskare analyserade. 

Kontinuerlig reflektion och 

debriefing med forskarkollegor.  

Tematisk analysmetod. 

Analys: Forskare med adekvat 

kompetens. 2 forskare 

utförde/observerade intervjuer. 1 

förde anteckningar. Reflektion och 

återberättande varje intervju. 

 

Diskriminering i vården. 

Subtema - 

Rasdiskriminering. 

Minoritet upplevde 

rasfördomar från 

vårdpersonal.  

Personalens attityder, 

kommunikation & 

antagande av att 

behandlas annorlunda.  

 

84% rapporterade ingen 

upplevelse av rasism i 

vården.  

 

Tillförlitlighet - Stärks: Svara 

på syfte, varierat urval, citat, 

adekvat analysmetod. 

Kontinuerlig reflektion och 

debrief. Sänks: Kort 

intervjulängd i relation till 

intervjumaterial och syfte. 

Verifierbarhet - Stärks: 

Intervjufrågor i tabell, 

metod/analys tydlig.  

Sänk: Analys endast i text.  

Pålitlighet - Stärks: Reflektion 

kring forskares påverkan finns. 

Triangulering av analyserare. 

Sänks: Ingen förförståelse.  

Överförbarhet - Stärks: Lagom 

abstraktionsnivå. Flera etniska 

grupper intervjuades.  

Sänks: Snäv kontext.. 



 

 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet  

Cyndy, S. R., Prins, 

W. Z., & Aniali, T. 

R. 

 

Multiracial Patient 

Experiences With 

Racial 

Microaggressions in 

Health Care Settings 

 
USA, 2018. 
 

Syftet var att 

identifiera 

aspekter av 

rasism och 

mikro- 

aggressioner i 

vårdmiljöer för 

att erbjuda en mer 

komplex 

intersektionell 

syn på ras.   

Ändamålsenligt & snöbolls-

urval.  

 

Inkl.krit: Själv- identifierar 

som multietnisk, i 

multietniskt 

familjeförhållande samt 

vårdats senaste året.  

40 av 66 samtyckte till 

deltagande & totalt n=31 

deltog.  Intervju (n=15) eller 

fokusgrupp (n=3). Kvinnor: 

n=25, ickebinär: n= 3. 

Medelålder: 31år.  

 

Kontext: Vårdsammanhang, 

USA. Semistrukturerad 

intervju.   

Etiskt godkänd. 

Forskare fann deltagare via 

sociala medier, konferenser & 

direktkontakt. Deltagare valde 

intervju eller fokusgrupp.  

 

Öppna frågor kring upplevelse av 

rasism, fördomar & 

mikroaggressioner i 

vårdsammanhang. Utbildad 

intervjuare. En moderator 

genomförde fokusgrupperna i 

onlineforum.  

Analys: Induktiv grundad 

teorimetod.. Iterativ 

analysprocess. 2 forskare kodade 

separat. Citat finns.  

 

Ingen intervjutid. Informerat 

samtycke.  

Antaganden om 

identitet, antaganden 

om relationer, 

maktobalans i mötet 

genom rättmätighet 

hos vårdgivare &  

stereotypisering.  

 

 

Tillförlitlighet – Stärks: Resultat 

svarar på syfte. Citat finns. Två 

datainsamlingsmetoder. Analysmetod 

adekvat. Sänks: Ingen intervjutid.  

Verifierbarhet – Stärks: Metod & 

analysprocess beskriven. Utbildade 

intervjuare & moderator. Sänks: Ingen 

intervjutabell.  

Pålitlighet – Stärks: Lagom antal 

deltagare. Flera forskare analyserade. 

Reflektion av studiens begränsningar. 

Sänks: Ingen förförståelse. 

Överförbarhet – Stärks: Resultat kan 

användas i andra kontexter. Lagom 

abstraktionsnivå. Sänks: Kontext 

sparsamt beskriven. Självvalt urval. 

Eliacin, J., Matthias, 

M. S., Cunningham, 

B., & Burgess, D. J. 

Veterans’ 

perceptions of racial 

bias in VA mental 

healthcare and their 

impacts on patient 

engagement and 

patient-provider 
communication. 

 

USA, 2020 

Syftet var att 

förstå 

situationella 

ledtrådar i mötet 

med vården som 

kan påverka 

svarta patienters 

uppfattningar om 

rashot med målet 

att förbättra 

vårdupplevelse. 

Ändamålsenligt & 

snöbollsurval. 

Inkl.krit: 

Svarta/afroamerikanska 

veteraner inom psykiatriska 

öppenvården för psykisk 

ohälsa. Deltagare: 85. Män: 

n=66. Kvinna: n=19. Ålder: 

20-80år. Semistrukturerade 

interjuver.  

  

Kontext: Genomfördes på 

veteranklinik från april 2014 

– maj 2015. 

Etiskt godkänd. 

Informerat samtycke. 

Deltagarna rekryterades med 

broschyrer, brev & snöbollsurval. 

Öppna frågor utan fokus på 

ras/etnicitet för att ej leda on. 

Intervjulängd: 1h. Forskare 

genomförde de flesta 

intervjuerna, 4 

forskningsassistenter genomförde 

resterande.  

Analys:  

Induktiv tematisk analys. 

Analysprocess i fyra steg: 2 

författare transkriberade 

intervjuerna oberoende av 

varandra, identifiera teman, 

konstaterade teman & slutligen 

användes social identitetsteori för 

datatolkning. 

Majoritet positiva 

vårmöten. Delad 

mening om 

upplevelser relaterat 

till ras men erkänner 

att ras är en faktor i 

vården. 

 

Teman relaterat till 

rastillhörighet. 1) 

Upplevelse av 

identitetshot 

2) Framkallande av 

känslor av rädsla.  

3)  Dömda och 

respekterades inte i 

vårdinteraktioner 

Tillförlitlighet – Stärks: Resultat 

svara på syfte. Rimlig intervjutid. 

Etisk godkänd. Kompetenta forskare. 

Fler analysmetoder. Sänks: Fler 

analysmetoder.  

Verifierbarhet – Stärks: Metod & 

analysprocess väl beskriven. Citat 

finns. Sänks: Endast veteraner. 

Pålitlighet – Stärks: Analys av 2 

forskare. Sänks: Ingen förförståelse. 

Överförbarhet – Sänks: Snäv 

kontext. Inte representativt för alla 

veteraner.  



 

 

 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet  

Fante-Coleman, T., 

Wilson, C-L., 

Cameron, R., 

Coleman, T., & 

Travers. 

‘Getting shut down 

and shut out’: 

Exploring ACB 

patient perceptions on 

healthcare access at 

the 

physician-patient level 

in Canada 

 

Kanada, 2022 

1) Vilka barriärer och 

främjande faktorer 

möter Afrikanska, 

Karibiska och Svarta 

(ACB) patienter vid 

tillgång till adekvat 

vård i interaktionen 

med läkare? 

2) Påverkar ras 

Afrikanska, Karibiska 

och Svarta patienters 

möjlighet att tillgå 

jämlik vård i mötet 

med läkare? 

 

Bekvämlighetsurval med viss 

del ändamålsenligt urval då 

bred representation 

eftersträvades. 

Inkl.krit: Bosatt i området, 

över 16 år, identifierar sig som 

antingen African, Caribbean 

eller Black (ACB). Deltagare 

n=41, ålder 18-78.  

 

Kontext: Specifik region i 

Kanada med diversifierad 

grupp av invånare. 

 

Semistrukturerade intervju i 8 

fokusgrupper 

 

Rekrytering från blandade platser, 

annonser. Screening i telefon för att 

möta kriterier. Exempel på 

intervjufrågor finns, testad 

intervjumatris. Data hämtad från större 

studie. Primärdata ej analyserat av 

författare, endast sekundärt analyserad.  

Detaljerad tematisk analys beskriven.  

Deltagarfeedback på resultat gavs.  

Deduktiv tematisk analys. 

Etiskt godkänd. Sekretessavtal för 

deltagare.  

Ersättning 40 CAD vid deltagande. 

 

Etiskt godkänd. Informerat samtycke. 

1 relevant 

huvudtema. Rasism 

och diskriminering 

med 2 subteman;  

1. Bortstötning och 

dold rasism.  

2. Uppenbar rasism 

från vårdpersonal.  

 

 

Tillförlitlighet – Stärks: Svarar på 

syfte, adekvat analys och 

genomförandemetod,.   

Verifierbarhet - Stärks: Exempel 

på intervjufrågor. Deltagarfeedback 

gavs på intervju. Citat finns. Analys 

beskriven. Långa intervjuer.  

Sänks: Ej författare som utförde 

intervju. Kan ej validera nytt tolkat 

resultat hos deltagarna. 

Pålitlighet – Stärks: 

Deltagarfeedback på teman gjord. 

Förförståelse finns, fler analyserat. 

Större urval.  

Överförbarhet: Stärks: Kontext 

beskriven. Abstraktionsnivå  

adekvat. Sänks: Urval väldigt 

specifikt för kontexten. 

Gonzalez, C. M., Deno, 

M. L., Kintzer, E., 

Marantz, P. R., Lypson, 

M. L., & McKee, D. M.  

 

Patient perspectives on 

racial and ethnic implicit 

bias in clinical 

encounters: Implications 

for curriculum 

development. 

 

USA, 2018. 

 

Syftet var att 

undersöka patientens 

uppfattningar om 

läkarbias och 

patienters preferenser 

samt förslag för att 

återställa relationen 

om de uppfattar 

partiskhet. 

Ändamålsenligt urval. 

 

Inkl.krit: Invånare i USA 

som självidentifiera sig som 

svarta, latino eller båda. Sökt 

vård förgående år eller 

nyligen. Engelsk och/eller 

spansktalande.  

74 deltagare. 18–90 år. 

Kvinnor n=44.  

Transpersoner: 2.  

Inga beskriva bortfall.  

Forskarna har adekvat 

kompetens. 

Semistrukturerad intervju  

 

2 rekryterade deltagare från ett 

styrelsemöte i ett område. 

10 fokusgrupper: Engelska – 6. 

Spanska – 4. En forskare intervjuade 

deltagarna, en forskare antecknade.  

Intervjun spelades in & transkriberade 

separat av forskare.  

Analys: 3 steg med induktivt ansats: 

Identifiera patientperspektiv, utveckla 

kodbok & diskutera fram teman. 

Teman och citat presenterades för 

utvalda deltagare. Intervjulängd 

beskrivs inte.  

Etiskt godkänd. Skriftligt informerat 

samtycke. Ersättning: måltid & 

25USD. 

Tre relevanta 

teman.  

 

1) 

Rasism/diskrimineri

ng är utmattande. 

2)Betydelsen av 

privilegium i 

samhället. 

3)Upplevd 

partiskhet påverkar 

resultatet av 

nuvarande & 

framtida kliniska 

möten. 

 

Tillförlitlighet - Stärks: Svarar på 

syfte. Flera forskare analyserade 

och citat finns. Intervjufrågor 

kompletterades med forskares 

erfarenheter. Sänks: Ingen 

intervjulängd. Verifierbarhet - 

Stärks: Analysprocess välbeskriven. 

Sänks: Ett geografiskt område. 

Pålitlighet -Stärks: Fler forskare 

som analyserat Sänks: Ingen 

förförståelse är beskriven. 

Överförbarhet - Stärks: Resultat 

kan appliceras i andra kontexter. 

Medelhög abstraktionsnivå. 



 

 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Goodman, A., 

Fleming, K., 

Markwick, N., 

Morrison, T., 

Lagimodiere, L., & 

Kerr, T. 
They treated me 

like crap and I 

know it was 

because I was 

Native”: The 

healthcare 

experiences of 

Aboriginal peoples 

living in 

Vancouver's inner 

city 

 

Kanada, 2017. 

Syftet var att 

utforska hälso- 

och 

sjukvårdsupplev

elserna hos 

aboriginska folk 

som använder 

olagliga droger 

och eller olaglig 

alkohol 

(APWUID / A) 

som bor i 

Vancouvers 

innerstad. 

Bekvämlighetsurval.  

Inkl.krit: Aboriginska invånare. 

Tillhör organisation för aborginer 

som brukar olagliga 

droger/alkohol, erfarenheter av 

hälso -& sjukvårdstjänster. 

Deltagare: n= 30. Ålder: 19-70år. 

Kontext: Samtalscirklar på 

organisation för aborginer.  

Datainsamlingsmetod: 3 

samtalscirklar. Ca 1h/samtal, 10 

deltagare/cirkel. 

Informerat samtycke. 

Etiskt godkänd. 

Forskare rekryterade deltagare på 

nämnd organisation med inkl.krit. Två 

samhällsforskare inkluderas i samtalen 

för att fånga olika levda erfarenheter. 2 

forskningskoordinator gjorde 

omfattande fältstudier med bl.a citat. 3 

forskare granska och identifiera 

potentiella teman efter varje samtal. 

Analys: Flerfasig kvalitativ analys 

användes av 2 forskare oberoende av 

varandra för att slutligen identifiera 

gemensamma teman. Forskarna 

lämnade över de slutliga resultaten till 

en annan forskare för sammanfattning 

av artikel. 

Förförståelse beskriven 

Känslan av att 

behandlas 

annorlunda.  

Negativ rasbaserad 

behandling.  

Antagande av 

stereotyp vid möte 

med vårdgivare 

upplevdes både 

rasism & 

diskriminering. 

 

 

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar på syfte. 

3 forskare till analys. Adekvat 

intervjulängd & granskning. Sänks: 

Bekvämlighetsurval. Deltagare endast 

från organisationer.  

Verifierbarhet: Stärks: Tydlig analys. 

Citat finns. Sänks: Ingen intervjuguide. 

Pålitlighet: Stärks: Förförståelse 

beskriven. Fler deltagit i analys. Sänks: 

Få deltagare från urvalet. 

Överförbarhet: Stärks: Kontext & 

begränsningar beskriven. Sänks: Låg 

abstraktionsnivå. Resultat tagit från ett 

område. 

Hamed, S., Thapar-

Björkert, S., 

Bradby, H., & 

Ahlberg Maina, B. 

 

Racism in European 

Health Care: 

Structural Violence 

and Beyond 

 

Sverige, Tyskland, 

Portugal, 2020 

 

 

 

Syftet var att 

analysera 

vårdtagares 

berättelser av 

upplevelser av 

rasism i vården 

och avslöja 

processerna i 

vården som 

göder och 

reproducerar 

strukturellt våld. 

 

 

Del av större projekt. 

Ändamålsenligt urval samt 

snöbollsurval. 

 

Analys av tidigare gjorda 

intervjuer från ett större projekt. 

Deltagare n=11. Alla med 

invandrarbakgrund förutom 1 

med etniskt blandad familj.  

Djupintervjuer. Ålder 20- över 50 

år. Kvinnor n=7.  

 

Samtycke ja.  

Kontext sparsamt beskriven. 

Sverige, Tyskland, Portugal.  

Etnografisk observation innan 

rekrytering. Utbildad community 

researcher rekryterade och utförde 

intervju. Rekrytering från flera olika 

kontexter.   

Etnisk diskriminering togs upp 

frivilligt av deltagare. Ej del av 

originalskriptet.  

Flera forskare analyserade.  Ingen 

förförståelse. 

Analys: Deduktiv tematisk analys 

utifrån teori Strukturellt våld. 

 

Etisk godkänd av flera instanser. 

Verbal/skriftlig samtycke.  

Ojämlik tillgång till 

vårdresurser – att 

tysta ned lidande. 

Rationalisering, 

förminskande och 

osynliggörande 

utifrån strukturell 

rasism och 

normaliserade 

beteenden. 

 

Ojämlikhet i makt – 

Förlust av 

värdighet. 

Osynliggörande 

åter igen. 

Förminskande.  

Tillförlitlighet – Stärks: Svarar på syfte, 

adekvat kompetens hos forskare. etiska 

övervägande. Analysmetod adekvat. 

Tydlig beskrivning av teori för 

deduktion. Sänks: Intervju inte 

genomfört av författarna.   

Verifierbarhet - Stärks: Citat finns.  

Sänks: Inget intervjumaterial beskrivet.  

Pålitlighet - Stärks: Alla 4 forskare 

analyserade.  

Sänks: Litet urval. Ingen förförståelse. 

Överförbarhet - Stärks: Initialt brett 

urval. Sänks: Kontext sparsamt 

beskriven. Låg abstraktionsnivå, kan 

tillämpas brett. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/illicit-drug


 

 

 

 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Mahabir, D. F., 

O’Campo, P., 

Lofters, A., 

Shankardass, K., 

Salmon, C., & 

Muntaner, C. 
  

Experiences of 

everyday racism in 

Toronto's health 

care system: a 

concept mapping 

study. 

 

Kanada, 2021 

Syftet var att 

förstå effekten av 

hälso- och 

sjukvårdspolitik 

& praxis på 

ras/etniska 

grupper. I 

synnerhet effekten 

på rasifierade 

grupper på 

individnivå i 

Torontos hälso- 

och 

sjukvårdssystem. 

Ändamålsenligt urval. 

Concept mappning 

Inkl.krit: Vårdtagare & 

vårdgivare med > 1års arb. 

erfarenhet. Haft negativ 

vårdupplevelse i Toronto 

med omnejd < 5 åren. 16år 

eller äldre.  

Deltagare: n=72. Kvinnor: 

n=25.Rasifierade: n=41. 

Icke-rasifierade: n=23. Båda 

rasifierad & icke: n=11. 

Kvalitativ & kvantitativa 

data. Semikvalitativ 

studiedesign. Kontext: 

Toronto, vårdsammanhang.  

Rekryterade deltagare från Toronto 

med omnejd.  

Pilottest genomfört.  

Concept mappning användes: 

Brainstorminggrupper med deltagare 

för att generera påståenden. Guidat av 

frågor att besvara med påståenden.  

Sedan sortering, rating och 

kartläggning.  

Analys: 

Multidimensionell sortering & 

hierarkisk klusteranalys utfördes av 

deltagarna själva med instruktioner 

från forskarna. Forskarna jämförde 

ävensvaren mellan rasifierade och 

icke rasifierade deltagare. 

Etiskt godkänd. Informerat samtycke. 

Rasifierade upplever 

rasism i möten med 

vården. Relevanta 

kluster: 

Avhumaniserar 

patient med tex 

respektlöshet och 

talar ner till patient.  

Försummande 

kommunikation. 

Ojämlik tillgång till 

vårdens resurser. 

Professionellt 

felagerande. 

Rasistisk/etnisk och 

klassdiskriminering. 

 

Tillförlitlighet – Stärks: Svarar 

på syftet. Påståenden redovisas.  

Verifierbarhet – Stärks: 

Välbeskriven metod och analys.  

Sänks: Redovisar ej ålder. 

Pålitlighet – Stärks: Deltagare 

analyserade och sortera större 

delen av data själva.  

Sänks: Förförståelse finns ej. 

Överförbarhet – Stärks: Stort 

urval. 

Sänks: Endast de som talade 

engelska deltog.  

 

 

McLane, P., Bill, 

L., & Barnabe, C. 

 

First Nations 

members' 

emergency 

department 

experiences in 

Alberta: a 

qualitative study. 

Kanada, 2022 

Syftet var att få en 

bättre förståelse 

för First Nations - 

invånares akut-

mottagnings 

upplevelser & 

förvänt-ningar. 

 

Snöbollsurval.  
Inkl.krit: Inhemska (First 

Nation) & 

professionella/intresserade 

professioner för First Nation 

ED-vård. Deltagare: n=40. 

Kvinnor: n=26. First Nation 

identitet= 30. Ålder: >19år.  
Datainsamling: Två-dagars 

”cirkel-möte”,  

 

Kontext: Alberta, Kanada. 

Besök på akutmottagning. 

Snäv beskriven. 

Informerat/skriftligt 

samtycke. 

Etisk godkänd. 

Forskare, First Nations tekniker & 

hälsomyndighetspersonal planerade 

genomförandet & rekryterade 

resterande deltagare självvalt. 

4 cirkel-möten hölls. 1,5-3h långa. 

Kodning utfördes av forskarna. First-

Nationmedlemmar granskade 

tolkningarna & rapportering = öka 

tillförlitligheten.  

 

Analys: Tematisk analys med 

induktivt tillvägagångssätt. Teman 

identifierades av forskarna & First 

Nation Hälsodirektören granskade 

sedan resultaten som framgått.  
 

Rasism och 

stereotypicering.  

Svårighet att veta om 

det är rasism. x  

 
 

Upplevd oro över 

rasism & profilering i 

vårdmöten på akuten. 

Tillförlitlighet – Stärks: Svarar 

på syfte. Etisk godkänd. 

Samtycke. Sänks: Självvalt 

urval.  
Verifierbarhet – Stärks: Metod 

& analys adekvat. Citat finns. 

Intervjutid. Sänks: Cirkelmöte. 

Pålitlighet – Stärks: Forskare 

analyserar & deltagare granskat 

innehåll/gett feedback. Sänks: 

Ingen förförståelse.  

Överförbarhet – Stärks: 

Begränsningar beskriven av 

forskare. Kontext sparsamt 

beskriven. Sänks: Inte 

representativ för akuten i 

allmänhet. Låg abstraktionsnivå. 

 



 

 

 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 
Progovac, A. M., Cortés, D. E., 

Chambers, V., Delman, J., Delman, 
D,. McCormick, D., Lee, E., De 

Castro, S., Sanchez Román, M. J., 

Kaushal, N. A., Creedon, T. B., 
Sonik, R, A., Rodriguez Quinerly, 

C., Rodgers, C. R. R., Adams, L. 

B., Nakash, O., Moradi, A., 
Abolaban, H., Flomenhoft, T., 

Rubisere, R., Mann, Z., Shu-Yeu 

Hou, S., Shaikh, F. N., Flores, M., 
Jordan, D., Carson, N. J., Carle, A. 

C., Lu, F., Tran, N. M., Moyer, M., 

& Cook, B.L. 

Understanding the Role of 

Past Health Care 

Discrimination in Help-

Seeking and Shared decision 

making for Depression 

Treatment Preferences.  
 

USA, 2020 

Syftet var  

1) förstå hur 

tidigare vård-

erfarenheter 

påverkar hjälp-

sökande  

2). Om och hur 

vårdgivare erhöll 

behandlings-

preferens samt 

rutinmässigt 

använde det i vård 

för depression.  

3) Hur behandling-

spreferens påverkas 

av tidigare 

diskriminering 

inom vården.  

Ändamålsenligt urval.  

Deltagare n= 21. Från 18 

år+. Kvinnor n=19.  

Inkl.krit: Över 18, 

medelsvår/svår depression 

alt. läkare konstaterat 

depression, självidentifierad 

som afroamerikan, 

hispanic/latino eller Non-

hispanic white.  

 

Kontext: USA, kontakt med 

vård.  

Semi-strukturerad intervjuer. 

Samtycke finns. Etiskt 

godkänd. 

12 deltagare från tidigare 

enkätstudie, 9 st rekryterats 

via en organisation för psykisk 

ohälsa. Intervjuat live eller via 

telefon. 6 olika forskare 

intervjuade. 45min 

intervjulängd. Pilottest gjord. 

Intervjuguide, debrief med 

forskargrupp.  

Analys: Deduktiv och 

induktiv tematisk 

analysmetod.  

Förförståelse/ reflektion kring 

implicit bias finns.   

50 USD ersättning för 

deltagare. 

 

1 relevant subgrupp i 

resultat. Diskriminering 

pga ras/etnisk 

tillhörighet.  

 

Tidigare erfarenheter, 

historia, samhällsstruktur 

samt andras erfarenheter 

skapade en förväntan av 

sämre vård. Förväntan att 

inte värderas/ få felaktig 

behandling.  Tilldelas 

antagen social klass och 

etnisk tillhörighet.  

Tillförlitlighet –Stärks: 

Svarar på syfte, adekvat 

analys och genomförande. 

Citat finns. 45 min intervju. 

Sänks: Blandad 

urvalsrekrytering. 

Verifierbarhet -Stärks: 

Tydliga citat, analysprocess 

beskriven. Sänks: Inga 

exempel på intervjufrågor.  

Pålitlighet – Stärks: 

Reflektion implicit bias finns 

samt debriefing och feedback. 

Citat stämmer mer tema. 

Ersättning. Överförbarhet 

Sänker: Litet och snävt urval, 

mest kvinnor. 

Abstraktionsnivå låg. Låg 

generaliserbarhet. 

Sneed, R. S., Mason, M., 

Williams, J. N., Sinette, C., 

Taber, K., Mancera-Cuevas, 

K., Curry, G., Canessa, P., 

Ramsey-Glodman, R., & 

Feldman, C. H. 

 

Using Critical Race Theory 

to Understand Trial 

Participation Among Black 

Individuals With Systemic 

Lupus Erythematosus: A 

Qualitative Study of Patients 

and Caregivers 

USA, 2021 

Syftet var att 

undersöka 

rasismens 

inflytande på 

underrepres-

entationen av svarta 

patienter i SLE-

kliniska prövningar 

och för att utveckla 

ett ramverk för 

framtida 

intervention. 

 

Bekvämlighetsurval. 

Fler patienter från kliniker, 

drivs av forskarna.  

Inkl.krit: Självidentifiera 

sig som svart, patient, SLE 

(autoimmun sjukdom), 

>18år samt deras nära som 

deltog i vårdbeslut. 

Deltagare: N=31. Kvinnor: 

n= 28. SLE-diagnos: n= 20. 

Ålder: 34-75. 

 

4 Fokusgrupper  

Kontext: USA  

Deltagare från bl.a SLE-

stödgrupper, föreningar & 

sjukhuskliniker, ”svarta” 

stadsdelar & samhällsnätverk. 

Skriftlig info om frågorna.  

90 min samtal med skriftlig 

guide. 

Analys: Tematisk analys. 

Induktiv datakodningsprocess 

användes. Analys av forskare 

Citat finns. 

 

Snäv förförståelse. 

Etiska övervägande klarlagd. 

Patienter tas ej på allvar. 

Upplevelse att 

vårdgivare skiljer på 

svarta och vita 

människor.  

Brist på läkares 

kulturella kompetens.  

 

Patienter har en 

förväntad upplevelse av 

diskriminering pga 

tidigare erfarenheter och 

historia. 

 

Tillförlitlighet: Stärks: Svarar 

på syfte. Intervjumanual & 

citat finns. Sänks: Snäv 

kontext och urval.   

Verifierbarhet: Stärks: 

Intervju & analys adekvat 

beskriven. Pålitlighet: Stärks: 

3 forskare analyserat. Antal 

deltagare. Sänks: Snäv 

förförståelse. Antal deltagare. 

Klinikerna drivs av forskarna. 

Överförbarhet: Stärks: 

Abstraktionsnivå lagom.  

Sänks: Kontext inte beskriven. 

Primärt kvinnliga deltagare.  



 

 

Bilaga 3. Kategoriseringsprocess  

 


