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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskan skall ge en god omvårdnad till alla som är i behov av vård 

oavsett religion, kultur, kön eller ålder. Smärta är en upplevelse som uppfattas olika av 

varje individ. Syfte: Studiens syfte var att belysa kulturens betydelse för upplevelsen av 

smärta. Metod: En litteraturgranskning genomfördes och artiklarna klassificerades och 

kvalitetsbedömdes samt kategoriserades innan de slutligen sammanställdes. Resultat: 

Sjuksköterskor världen över var överens om att utbildning och kunskap kring andra 

kulturer är bristfällig i yrkesgruppen och att patienternas upplevelse i sin smärthantering 

inte stämde överens med sjuksköterskornas uppfattning. Hur patienten förmedlade sin 

smärta berodde inte bara på kultur utan även kön religion och erfarenheter. Trots 

kommunikationsproblem mellan patient och sjuksköterska samt okunskap fick patienten i 

de flesta fall en bra och fullgod smärtlindring. Diskussion: Den bristande kunskapen om 

olika kulturer är något som bör ses över. I ett samhälle där befolkningen flyttar och rör sig 

mellan länder och gränser är det viktigt med en mångkulturell omvårdnad.  

Nyckelord: attityd, kultur, kunskap, litteraturstudie, smärta, uttryck 
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Introduktion 

Sjuksköterskan arbetar efter målet att ge ”en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen” enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), ( SFS 1982:763), 

”vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet” (2§).   

Flera forskare har påvisat att sjuksköterskans egna kulturella bakgrund i 

kombination med bristande kunskap och utbildning påverkar tolkningen av 

patientens smärta. Lovering (2006) påpekar att det är viktigt att särskilja mellan 

etnicitet, kultur och ras samt att försöka öka sjuksköterskans medvetenhet om den 

mångfald av uppfattningar, upplevelser och smärta som finns.  

Etiska koden för sjuksköterskor (ICN, 2007) beskriver bland annat 

”Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande”. En god 

omvårdnad ska ges med respekt för mänskliga och kulturella rättigheter, rätten till 

liv, värdighet samt att behandlas med respekt oavsett ålder, hudfärg, 

trosuppfattning, kultur, handikapp eller kön. 

Kultur 

Kultur kan definieras som ”en sammanhängande uppsättning av värderingar, 

begrepp, övertygelser och regler som styr och rationaliserar människors beteenden 

i samhället eller en uppsättning av inlärda beteenden, attityder och ideal som är 

karakteristiska för ett visst samhälle eller population”. Kulturen har en påverkan 

på både sjukdom och beteende (Lovering 2006). Kultur utgör samspelet mellan 

människor på en viss plats, i en viss tid och under vissa omständigheter. Både 

religion och beteende är med och formar kulturen. Osynliga sidor i en kultur 

handlar om hur människor tänker och vilka normer och värdegrunder som styr 

deras beteende. Om vi inte är medvetna om underliggande mönster som styr, 

tolkar vi människornas beteende utefter vår egen kultur. Stämmer inte beteendet 

med vår egen kultur drar man gärna slutsatsen att personen är ”annorlunda”. Det 

har uppstått en kulturkrock. Vi formas kulturellt genom allmänmänskligt 

beteende, det gemensamma för alla människor, oavsett kulturell bakgrund och 
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som förenar människan. Även sociala beteenden, det man lär sig under uppväxten 

påverkas av vilken kultur man växer upp i. Individuella beteendet visar våra olika 

personligheter (Beckman & Forsling, 2009, s. 14- 21).  

När människor kommer till ett annat land som inte har samma kultur som de haft i 

sitt hemland tenderar de att bli mer nationalistiska. Ju mer de märker av kulturella 

skillnader desto mer håller de sig omedvetet fast i sitt kulturella ursprung, som om 

de kompenserar en känsla av identitetsförlust (Ekblad, Janson, & Svensson, 1996, 

s. 8).  

Smärta 

Definitionen av smärta: ”En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse i 

samband med faktisk eller potentiell vävnadsskada” samt att ”smärta är alltid 

subjektiv” enligt International Association for the Study of Pain (IASP). 

Patienter med smärta har tolkningsföreträde om dess existens och natur. Smärtans 

subjektiva upplevelse grundas genom tidigare erfarenheter och sjuksköterskor kan 

uppleva det svårt att hantera patientens olika uttryck av smärta och hellre föredra 

symptom som går att ta på och objektivt mäta. Bedömningen av smärta kan vara 

svår på grund av att patienten är konfunderad, sederad eller inte talar samma språk 

som vårdpersonalen. En kvalificerad uppskattning av patientens smärta baserad på 

tidigare erfarenhet samt genom observation av verbal och icke verbala tecken 

såsom att patienten inte ligger still, gråter eller grimaserar är viktig. Smärta är en 

upplevelse med ett brett spektrum av intensitet från lindriga besvär till outhärdliga 

plågor med både psykisk och fysisk bakgrund. Den bakomliggande orsaken till 

smärta säger inget om hur stark den kommer att upplevas av den enskilda 

individen. Olika personer har olika förmågor att tolerera smärta. För en optimal 

smärtbehandling är det viktigt att sjuksköterskan för en dialog med patienten och 

identifierar patientens besvär för korrekta åtgärder (Hawthorn & Redmond, 1999, 

s. 8-9, 11-12; Lovering, 2006).  

Patienter kan verbalisera fysisk smärta, använda sig av viljestyrka, sträng 

självbehärskning (vara stoisk), förnekande och visa känslomässig smärta. I en del 

kulturer ger smärtan en möjlighet att sona sina synder och tjäna större belöning i 

livet efter detta. Fattiga människor och den äldre generationen har större förmåga 
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att tåla fysisk och emotionell smärta, medan den yngre generationen och rika inte 

har samma styrka i karaktären (Lovering, 2006). 

Hawthorn och Redmond (1999) menade att det finns en rädsla för beroende och 

biverkningar av läkemedel vilket kan leda till en ovilja att rapportera sin smärta. 

Beteenden som uttrycker smärta är inte det samma som ett smärtkontrollerande 

beteende och där är det viktigt att med patienten klargöra varför individen 

uppvisar ett specifikt beteende så att det inte misstolkas. 

Västerlänningar har en benägenhet att ”vikingaaktigt” härda ut och inte visa sin 

smärta medan patienter från andra kulturer uttrycker sin upplevelse av sjukdom i 

form av skrik, gråt och klagan, för att visa att man har outhärdlig smärta. Ett 

sådant sjukdomsbeteende har en socialpsykologisk funktion som skapar 

medlidande från anhöriga och uppmärksamhet från läkaren samt påkallar sympati 

från omgivningen. När en patient är otrygg och känner sig övergiven kan 

dramatiseringen leda till ökad uppmärksamhet (Magnússon, 2002, s. 53 -54; 

Barbosa Da Silva & Ljungqvist, 2003 s. 185; Hawthorn & Redmond, 1999). 

I en studie över smärta och beteende visade Callister (2003) att smärta är en 

omfattande period av lidande samt att den kan vara både en förväntad och 

accepterad del av livet. Smärtan kan också upplevas som något dåligt som inte 

behöver uthärdas utan bara elimineras.  

Hawthorn och Redmond (1999) beskrev hur kulturen kan ha inflytande på 

individers sätt att uttrycka sin smärta där man var tvungen att ta hänsyn inte bara 

till typen av smärta, utan också till kulturens förväntan och acceptans av 

smärttypen. Patienten kan ha svårt att beskriva sin smärta verbalt på grund av 

språksvårigheter, språkliga handikapp eller nedsatt kognitiv förmåga. 

Sjuksköterskor känner sig många gånger dåligt rustade för att vårda patienter med 

smärtor, där otillräckliga kunskaper inverkar negativt på sjuksköterskans förmåga 

att fatta goda kliniska beslut. Äldre personer, speciellt kvinnor identifierar sig ofta 

med den egna kulturens traditioner, det är därför riskabelt att sätta in patienter i 

fack på grund av deras etniska grupptillhörighet (s. 37-40, 44-63).  
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Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (SOSFS 1995:5), 

är sjuksköterskans främsta uppgifter att så långt det är möjligt upprätthålla bästa 

möjliga livskvalitet för patienten och att förebygga uppkomst av komplikationer 

av smärtan samt tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov 

såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa kulturens betydelse för upplevelse av smärta. 

Frågeställning 

Hur är sjuksköterskan kunskap och förhållningssätt vid bemötande av smärta hos 

patienter med mångkulturell bakgrund? 

Hur uttrycker patienter sin smärta beroende på kulturell härkomst?  

Metod 

En litteraturstudie har genomförts, där man enligt Forsberg och Wengström (2008, 

s. 34) söker, kritiskt granskar och därefter sammanställer litteraturen inom det 

valda ämnet eller problemområdet. Kvaliteten på artiklarna har värderats och 

klassificeras utifrån SBU/SSF nr 4 (1999).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för valda artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska 

och publicerade mellan 2000- 2010 samt vara tillgänglig i fulltext via 

Mittuniversitetets databaser. Vetenskapliga artiklar som inte svarat upp mot 

studiens syfte exkluderades. 

Litteratursökning 

Problemområdet avgränsas och därefter formuleras ett antal sökord som sedan 

utgör grunden för litteratursökningen (Forsberg & Wengström, s. 80). 

Litteraturstudien baseras på arton vetenskapliga artiklar. Sökorden valdes ut 

genom svenska MeSH termer via Karolinska institutets hemsida. Sökningen har 

genomförts genom databassökning via PubMed och Cinahl samt manuellt via 
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referenslistor. Resultatet från databas sökningen har sammanställts i en tabell för 

en tydligare översikt (Tabell 1).  

Tabell 1. Översikt sökord, sökordskombinationer, databasen PubMed samt antalet träffar  

Sökord  Sökdatum PubMed Använda/ 
lästa 

Pain/ethnology [MeSH Terms] 2011-01-30 444 3 av 96 

Pain AND transcultural AND nursing 2011-01-28 27 1 av 4 

Pain AND culture AND nursing AND attitude 
[MeSH Terms] 

2011-01-30 31 4 av 7 

Pain management AND culture AND nursing 2011-01-28 124 2 av 8 

 

Bearbetning  

Den första bearbetningen har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre 

faser.  

Fas 1:  

Den första bedömningen har genomförts genom att läsa titlar och abstrakt. 

Sammanlagt har 115 abstrakt lästs igenom. Databassökningen resulterade i totalt 

18 artiklar till litteraturstudien. Genom den manuella sökningen blev resultatet 12 

abstrakt där 10 artiklar lästs igenom. Totalt gick 28 artiklar vidare till fas 2. 

Fas 2:  

De 28 artiklarna lästes i sin helhet. Totalt 8 artiklar var inte relevanta och blev 

därmed exkluderade. De 20 artiklar som svarade upp mot det valda ämnet och till 

studiens syfte gick vidare till fas 3. 

Fas 3:  

Alla 20 artiklar har kvalitetsgranskats enligt bilaga 1 och slutligen klassificerats 

enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 – 16; 48 – 49) enligt tabell 2 och 3, se bilaga 2. 

Av de 20 artiklarna var det 18 artiklar som slutligen ingick i litteraturstudien och 2 

artiklar som uteslöts på grund av låg kvalitet. 
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Klassificering och värdering av studier  

Klassificering har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48 - 49) och indelats i 

följande grupper:  

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där 

man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig 

fördelning  

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med 

hjälp av exempelvis journalhandlingar.  

• Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp 

hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa 

förståelsen för studerade fenomen, t ex personens upplevelser och 

erfarenheter.  

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, 
enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C  Prospektiv randomiserad studie. 
Större väl planerad och 
genomförd multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder inkl. 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen.  

- Randomiserad studie med för få 
patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall  

P  Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska 
metoder.  

- Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder  
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R Retrospektiv studie. Stort 
konsekutivt patientmaterial väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (t.ex. 
multivariantanalys, 
fallkontrollmetodik, etc.).  

- Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder  

DS Stort konsekutivt patientmaterial 
som är väl beskrivet och 
analyserat med adekvata 
statistiska metoder (t.ex. 
multivariationsanalys, 
fallkontrollmetodik, etc.). Lång 
uppföljning 

- Begränsat patientmaterial och 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder 

 

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, 
enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 49). 

 I: Hög II: Medel II: Låg 

K  Studie med kvalitativ metod. 
Väldefinierad frågeställning, 
relevant urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. 
Metod och analys väl beskriven 
och genomförd, resultatet är 
logiskt och begripligt, god 
kommunicerbarhet 

 

- 

Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, 
undersökningsgrupp för 
liten/otillräckligt beskriven 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning  

 

Analys  

Analysen av artiklarna innebär att stora mängder data komprimeras/ kondenseras 

för att urskilja information och identifiera mönster (Forsberg och Wengström, 

2008, s. 150). En sortering/kategorisering av data utfördes genom att artiklarna 

lästes flera gånger och anteckningar skrevs i marginalen samt markeringar gjordes 

med pennor i olika färger. Varje färgat avsnitt sammanfattades och mönster i 

texterna identifierades för att sedan omvandlas till subkategorier och kategorier 

med likartat innehåll. Texterna sattes in i en tabell (se tabell 4) där subkategorier 

och kategorier sedan kom att utgöra totalt fyra huvudrubriker och tio 

underrubriker till resultatet.  
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Tabell 4. Exempel på hur kategoriseringen utförts.  

Författare  Huvudresultat Subkategori Kategori  

Festini et al 

2009 

Italien 

Språket som kommunikationsmedel är grundläggande för 
en effektiv och bra omvårdnad.  

Verbal kommunikation Kommunikation 

Sjuksköterskan uttrycker att det är för lite utbildning i 
transkulturell vård. 

Bristande kunskaper Sjuksköterskans 
kunskap 

Lui et al 

2007 

Kina 

 

Smärta är bland annat den vanligaste orsaken till att 
patienter söker hjälp 

Perspektiv på 
smärthantering 

Smärthantering 

Kulturellt 

Attityder och kunskap som ligger till grund för 
sjuksköterskors beslut om smärtlindring är svåra och 
sjuksköterskor är inte tillräckligt förberedda för att vårda 
etniska patienter med smärta 

Attityd Sjuksköterskans 
förhållningssätt 

 

 

Etisk granskning 

I en litteraturstudie ställs frågorna till litteraturen i stället för personer där etiska 

överväganden bör göras beträffande urval och presentation av resultat (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 77-78). I de artiklar som har granskats finns någon form av 

etiska överväganden. Under arbetets gång har noggrannheten varit stor med att 

inte förvränga artiklarnas fakta.  

Resultat 

Kulturellt 

Perspektiv på smärthantering 

I dag arbetar sjuksköterskor med patienter från olika kulturella och etniska bakgrunder 

vilket resulterar i en viktig utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal som syftar till att 

ge kompetent vård. Mångkulturella samhällen har på senare år vuxit fram, där 

transkulturell omvårdnad är relativt nya koncept. När sjuksköterskor tar hand om 

utländska patienter kan det leda till en omvårdnad som är oförenlig med patientens 

kulturella och religiösa ursprung (Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009). 

Enligt Cortis (2004) varierar sjukdoms och smärtbeteendet ofta beroende på 

kultur. Fenwick och Stevens (2004) fann till exempel att den aboriginska kvinnan 

upprätthåller många farhågor som rädslor över obekanta miljöer, rädsla över att bli 

lämnad eller separerad från familjen samt för det okända eller oförklarade.  För 
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hälso- och sjukvårdspersonal är sjukdomsperspektivet och smärtan en del av den 

enskilda mänskliga kroppen men då patienter kan känna att deras kultur kan vara 

orsaken till smärtan kan detta gör dem alltför skamsen för att klaga. Kvinnliga 

aboriginska patienterna kan anse att sjuksköterskan redan bör veta att de har ont 

och därför finns det ingen anledning att tala om det. Aboriginska patienter menar 

att en intensiv smärta undkommer man genom bl.a. mind/ body centrering och 

sömn. Hälso- och sjukvårdspersonal som är obekanta med den här typen av 

smärtbeteende, kan uppleva att patienten sover lugnt.  

Meghani och Cho (2009) såg inget samband mellan etnicitet och diagnos på 

kronisk smärta. Det visade sig däremot att etniska patientgrupper med låg inkomst 

var mer benägen att rapportera daglig smärta. Lui, So och Fong, (2008) menar att 

smärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård. Även Im, Lee, 

Liu, Lim, Guevara och Chee (2009); Meghani och Cho (2009)  redovisar att 

smärtan upplevdes könsbunden och att kvinnor förväntas tåla mer smärta än män. 

I en studie av Kvarén och Johansson (2004) visade det sig att patienter med 

svenskt ursprung skattade sensorisk och affektiv smärta lägre än patienterna från 

Iran och Irak, dock hade alla svårigheter att uttrycka sin smärta och få 

uppmärksamhet för den.  

Etniska patienter tenderar att minimera och normalisera sin smärta och vill 

behandla smärtan mindre aggressivt och mer naturligt medan västerländska 

patienter försöker kontrollera både sin smärta och behandlingen efter västerländsk 

praxis. När det gäller hantering och stöd från närstående är västerländska patienter 

mer individualiserade och självständiga än etniska patienter som istället har ett 

gott stöd från sina familjer (Im et al. 2009). Lui et al. (2007) redovisar att i den 

Japanska kulturen anses biverkningar av västerländska mediciner störa harmonin i 

kroppen och patienter beslutar därmed att ta smärtstillande medel endast när de 

inte längre tolererar sin smärta. 

Smärtans andliga dimension ur ett patientperspektiv 

Fenwick och Stevens (2004) menar att hos den aboriginska patienten kan smärta 

och sjukdom orsakas av sådant som bryter eller kränker traditioner och visas ofta 

som verbal och icke verbal tystnad. Patienterna ser inte sig själv som separat från 
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miljön, familjen eller den andliga världen utan snarare att de är en del av en 

"Större helhet" samt en rädsla för ursprunget till deras smärta, en genuin rädsla för 

smärtans syfte och betydelse. Vid oenighet med sjuksköterskan upplevde 

patienten mycket ”skam”, eftersom det var respektlöst mot dem som ”vet”. För 

aboriginerna har sjuksköterskan en helande roll vilket kan orsaka felaktig 

kommunikation som leder till metodisk misskötsel av smärta. Ness (2009) fann 

också att patientens starka tro på en gud eller högre makt blir starkare under 

upplevelse av smärta och anser att bara deras gud vet hur mycket smärta de 

genomlider. Något som ändå var betydande i smärthanteringen för patienterna var 

tron på att människor i grund och botten är lika när det kommer till smärta. I 

Somalia kan sjukhusvistelse vara förenat med dödlig utgång. Patienter söker 

sjukvård sent eller när de är mycket sjuka vilket präglar deras smärtbeteende och 

rädsla för att dö i samband med vård.  

Patientens olika sätt att uttrycka smärta 

Icke verbal kommunikation 

Somaliska kvinnor upplever smärtuttryck som en naturlig instinkt från kroppen 

som hon inte kan kontrollera. Smärtans upplevelse kan innefattas av icke verbala 

eller verbala ljud, kroppsliga reaktioner, rörelser eller brist på rörelser. Smärtan 

uttrycks ofta som skrikande, stönande, suckande, grimaser, ögonrörelser, att 

patienten gnuggar på platsen för smärtan eller håller huvudet i händerna och rör 

huvudet fram och tillbaka (Ness, 2009). McDonald, LaPorta och Meadows- 

Olover (2007) fann att sjuksköterskors kön och kulturell tillhörighet kan påverka 

hur patienten beskriver och uttrycker sin smärta.  

Enligt Fenwick och Stevens (2004) undvek aboriginska patienten ögonkontakt, 

vände bort huvudet eller dolde sig under en filt och upplevde det hotfullt när 

sjuksköterskan ställde frågor om smärttillståndet, vilket resulterade i att 

smärtlindring gavs utan att fråga.  

Verbal kommunikation 

Festini et al. (2009) beskrev att språket som kommunikationsmedel är 

grundläggande för en effektiv och bra omvårdnad medan Matthews och Malcolm 
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(2007) påpekade att det ofta finns olikheter mellan sjuksköterskans uppfattning 

och patientens uttryck med avseende på smärtupplevelse. Enligt Boi (2000) 

upplevde sjuksköterskorna en språklig barriär i vården av de etniska patienterna 

där anhöriga ofta får fungera som en tolkande länk mellan personal och patient. 

Enligt Cortis (2004) förväntas det bland sjuksköterskor att små barn, släktingar 

och vänner skall översätta och tolka. Många sjuksköterskor har aldrig använt en 

tolk och vet inte vart man vänder sig för att få tag på en. Sjuksköterskor menar att 

kommunikationshinder ger patienten känslor av ångest och rädsla och där 

sjuksköterskorna känner otillräcklighet, frustration och att det saknas garantier för 

att patienterna blir förstådd. Young, Horton och Davidhizar (2006) menar att 

sjuksköterskor anser att kommunikationsbristen tillsammans med för många 

frågor om smärtan kan öka patientens frustration. Cortis (2004) fann att 

sjuksköterskor många gånger har svårt att förklara hur 

smärtbedömningsinstrumentet fungerar på grund av en språklig 

kommunikationsbrist. Det resulterar ofta i dålig hantering och försummelse av 

patienters smärta. Sjuksköterskor kan se det som en utmaning i omhändertagandet 

när patienterna inte behärskar samma språk men känner sig illa till mods av att 

göra egna kliniska bedömningar baserat på patienternas verbala svar. Enligt Ness 

(2009) anser patienter att det är viktigt att prata om smärta med sina egna ord, sitt 

modersmål, eftersom det är det mest naturliga sättet att uttrycka smärta.  

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Attityder 

Underskattning av patienters smärta kan vara en följd av fördomsfulla attityder 

hos sjuksköterskor. Sjuksköterskors kliniska resonemang om smärta påverkas 

starkt utav patienters uttryck där sjuksköterskan är mer benägen att acceptera och 

registrera patientens smärta om patienten grimaserar, har förhöjda vitala 

parametrar, är äldre eller lever enligt traditionell västerländsk livsstil (Yildirim, 

Cicek & Uyar, 2008). Lui et al. (2008) visar att attityder och kunskap som ligger 

till grund för sjuksköterskors beslut om smärtlindring är påfallande och 

sjuksköterskor är inte tillräckligt förberedda för att vårda etniska patienter med 

smärta. Sjuksköterskor tror att patienterna ofta överreagerar i sin smärta . Vid 
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bedömningen av patienternas tillstånd tenderar sjuksköterskor att kategorisera 

efter symptom eller uppenbart smärtbeteende. 

McDonald et al. (2007) anser att sjuksköterskor ofta känner ett eget ansvar för att 

försöka minimera patientens smärta, trots att smärtlindring innebär ett samspel 

mellan patienten, sjuksköterskan och läkaren. Sjuksköterskor får inte uppfatta sig 

själva som ytterst ansvarig för att minska patienters smärta. Hur patienten 

beskriver sin smärta har ingen inverkan på hur sjuksköterskor behandlar den. 

Enligt Boi (2000) underskattar sjuksköterskan patientens smärta i jämförelse med 

patientens upplevelse. Cortis (2004) beskrev att sjuksköterskans förståelse för 

kultur och andlighet varierar samt att kommunikationen ibland ses som ett 

problem. Studien visar vidare att rasism inom hälso- och sjukvård är dold och blir 

uppenbar när sjuksköterskan inte har sympati, förnekar/ger sämre vård eller att 

man pratar bakom patientens rygg. Epps, Ware och Packard (2008) påvisar i sin 

studie att spanska patienter i genomsnitt får vänta längre på smärtlindring (ca 

97min) än europeiska amerikaner som enbart väntade 66 min. 

Distansering 

I en studie av Wilson och McSherry (2006) framkom att specialistsjuksköterskor 

har en tendens att minimera patientens smärta mer än allmänsjuksköterskor, ett 

skydd för att inte bli känslomässigt engagerade. Allmänsjuksköterskor reagerar 

vanligtvis på lägre smärtbeteende hos patienter än vad specialistsjuksköterskor 

gör. Lui et al. (2008) redogör att bristen på sjuksköterskor och hög 

arbetsbelastning kan begränsa tiden och samspelet mellan patienter och 

sjuksköterskor som dessutom ansvarar för en detaljerad dokumentation för varje 

administrativt förfarande, vilket kan påverka deras initiativ mot smärta och 

försena tillhandahållande till patienten.  

Sjuksköterskans kunskap 

Smärtbedömning 

Resultatet i Yildirim et al. (2008) studie visade att det finns stora brister i 

sjuksköterskans smärtbedömning då bedömningen fokuserar mer på patientens 

beteenden snarare än smärtintensitet och andra beskrivande egenskaper. Brister i 
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hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och utbildning bidrar till otillräcklig 

smärtlindring hos patienter i hela världen vilket även leder till att sjuksköterskor 

är mer benägen att öka morfindosen för grimaserande patienter.  

Sjuksköterskan finner det problematiskt då sjukdomsbeteendet ser annorlunda ut 

som vid vård av pakistanska patienter . De har speciella kulturella behov och lägre 

smärttröskel vilket gör patienterna svårmobiliserad efter olika ingrepp och önskar 

helst ligga till sängs Cortis (2004). När sjuksköterskan inte får något svar från 

patienten om dennes smärta uppstår otålighet, vilket kan leda till en situation där 

sjuksköterskan går in och förbiser patienten och ger förslag på grad av smärta 

enligt Visuell Analog Skala (VAS) (Fenwick och Stevens, 2004; McDonald et al., 

2007).  

Sjuksköterskan är orolig över att patienterna ska uppleva sig mer sjuka av att 

smärtan graderas efter ett nummer eftersom smärtan redan anses som uppenbar 

via skrik och gråt. Smärtbedömningar genom olika strategier som grafer, vilket 

läkemedel som gavs för tillfället och vad som fungerat tidigare genom att 

återblicka i patientens journaler. Strategierna anses enklare för att längre fram 

kunna utvärdera resultatet av patientens smärtlindring. Smärtbedömnings 

instrumenten är en viktig del i bedömningen av smärtan eftersom det tar itu med 

problemen på ett effektivt sätt samt fastställer patientens totala välbefinnande och 

komfort. Användning av smärtbedömningsinstrument gav sjuksköterskor en 

positiv attityd och en tro på att de kunde utföra smärtbedömningen på ett 

tillförlitligt och säkert sätt genom en noggrann dokumentation utav smärtan. Dock 

visar det sig att brister finns i objektiviteten att använda redskap för 

smärtgradering. Sjuksköterskan ansåg att bedömningsinstrumenten är en bra 

början, men kan alltid bli bättre (Young et al. 2006).  

Sjuksköterskor känner ofta att deras bedömningsförmåga är otillräcklig för att 

kunna tolka och planera smärtlindringen utan får ofta använda sin intuition och 

kliniska erfarenheter för att föreslå en smärtuppskattning. Sjuksköterskor 

kombinerar ofta information från direkta observationer, medicinska journaler och 

tidigare använda smärtlindringsmetoder för att få en bättre insikt i patientens värld 

och förmågan att korrekt tolka smärtans resultat. Svårigheterna med smärttolkning 

är ett resultat av ineffektiv kommunikation samt olämpliga 
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smärtbedömningsinstrument. Begränsningar med numeriska smärtskalor kan 

uppstå då det finns språk som inte har siffror över tre eller fem men i många fall 

utgör säkra, effektiva och tillförlitliga val att smärtlindringen ändå lever upp till 

förväntningarna hos patienten (Fenwick och Stevens, 2004).  

Bristande kunskaper 

Enligt Lui et al. (2008) och Boi (2000) upplever sjuksköterskor oro och 

otillräcklighet med antydningar att de har otillräcklig utbildning om kulturella 

skillnader. Cortis (2004) hävdar att en mångfald bland sjuksköterskor inte tror att 

patienters kultur påverkar omvårdnadsrollen eftersom det västerländska synsättet 

ofta tas för givet och accepteras som norm i vårt samhälle.  

Resultat från studier tyder på att problem med sjuksköterskors bristande kunskap i 

smärtlindring är alarmerande bland annat påverkas sjuksköterskor av myter om 

opioidanvändning pga. många biverkningar, verkan av denna missuppfattning och 

okunskap visar sig i ovilja att ge smärtstillande medel till patienter (Lui et al., 

2008; Boi, 2000).  

Möjliga orsaker till dålig kunskap om smärta hos sjuksköterskor anses vara 

begränsade och inkorrekta föreläsningar om smärta och läkemedelsbehandling 

under sin utbildning med bristande fortbildning. Sjuksköterskorna kan uppleva 

svårigheter beroende på att de inte är säkra på vilken roll de har vid 

tillhandahållandet av smärtlindring (Matthews & Malcolm, 2007; Lui et al. 2008; 

Festini et al. 2009). Lui et al. (2008) rapporterade vidare att en stor del utav 

sjuksköterskorna har erhållit sin kunskap om smärtlindring genom den praktiska 

erfarenhet de fått om smärta och att de aldrig eller sällan använt objektiva 

instrument för smärt bedömning. När två patienter rapporterar samma VAS grad 

av smärta, antar sjuksköterskor att själva uttrycket för obehag och lidande utgör 

en högre smärtupplevelse hos patienten än den med ett mer avslappnat sätt. Enligt 

Young et al. (2006) anser somliga sjuksköterskor att instrumenten är oviktiga eller 

inte duger och kan leda till ett negativt resultat hos patienten. 

Sloman, Rosen, Rom och Shir (2005) beskriver att patienter och sjuksköterskor 

båda är tillfredsställda med smärtbehandlingen trots att smärtan i grunden 
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uppfattas olika. Det har inte heller någon betydelse inom vilket område 

sjuksköterskan arbetar eller vilken grad av utbildning sjuksköterskan besitter. 

Erfarenhet 

I en studie av Lui et al. (2008) framkom att sjuksköterskor med mer 

arbetslivserfarenhet har större förmåga att tillämpa sina kunskaper om 

smärtbehandling i den dagliga verksamheten. Beroende på kulturellt ursprung kan 

patienter vara ovilliga att rapportera sin smärta, sjuksköterskor måste därför vara 

medvetna om dennes kulturella tro och inte göra en egen bedömning grundat på 

tysta patienter, ansiktsuttryck, vitala tecken eller förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter. Festini et al. (2009) menar att många sjuksköterskor känner sig illa till 

mods gällande olika vanor, övertygelser eller beteenden från patienter där nya 

kulturer och synsätt utgör en utmaning som sjuksköterskan måste kunna hantera. 

Wilson (2007) menar att specialistsjuksköterskan har större kunskaper kring 

smärtbedömning än allmänsjuksköterskor. En allmänsjuksköterska som har lång 

yrkeserfarenhet ökar sin smärtkunskap medan en specialistsjuksköterska inte gör 

det i samma utsträckning. Enligt Lui et al. (2008) har erfarna sjuksköterskor med 

mer rutin i smärtlindring bättre kunskaper och attityder i förhållande till 

smärtlindring än de som har en högre akademisk utbildning. Yildirim et al. (2008) 

visar på att sjuksköterskors kunskap om smärta är mer positivt korrelerad till deras 

år av erfarenhet medan Young et al. (2006) menar att sjuksköterskor med mindre 

än 5 års erfarenhet har den mest negativa inställning mot användning av 

smärtbedömningsinstrument och patienters hälsa.   

Enligt Matthews och Malcolm (2007) är inte sjuksköterskor medvetna om att icke-

medicinska insatser kan vara väl så gynnsamma vid behandling av svår smärta, samt mild 

till måttlig smärta, och att även värme eller kyla kan vara effektiva när de tillämpas. 

Fenwick och Stevens (2004) menar att sjuksköterskor tillämpar en rad olika 

smärtlindringsmetoder med hjälp av både västerländska och naturläkemedel. 

Rahim-Williams, Riley, Herrera, Campbell, Hastie och Fillingim (2007) påvisar i 

sin studie hur en kombination av psykologiska och sociokulturella faktorer kan 

inverka på och ge en större uppmärksamhet för smärtsamma stimuli där 
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copingstrategier kan utgöra faktorer för att förbättra och minimera smärtupplevelsen för 

patienten.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa vilken betydelse kulturen har för upplevelse av 

smärta med frågeställningar som tydliggör sjuksköterskans förhållningssätt och 

upplevelse samt hur patienten uttrycker patienter sin smärta beroende av kulturell 

härkomst. Resultatet visade att sjuksköterskorna har bristande kunskaper och 

erfarenheter i att vårda mångkulturella patienter med smärta.  

Vidare visar resultatet att behovet av kunskap kring olika kulturer och religioner 

ökar i takt med det mångkulturella samhället. En reflektion utifrån resultatet är att 

sjukvårdspersonal i dagens hälso- och sjukvård är i behov av att bli bättre på att se 

innebörden av patienters olika beteenden och vilka faktorer i patientens kultur, 

bakgrund och erfarenheter som kan vara avgörande för den enskilda individen och 

dennes framtida välbefinnande där även Hattar (2010, s. 4) menar att oavsett hur 

olika vi människor är i beteende och tankar beroende av kultur så har vi en sak 

gemensamt, vi upplever smärta, lidande och blir sjuka. 

Något som i resultatet visade sig vara ett återkommande problem var 

missuppfattningar i själva bemötandet i vården (jfr Fenwick och Stevens, 2004; 

Festini et al, 2009). Vår uppfattning är att ett holistiskt tänkande med öppet sinne 

för människors olikheter oavsett härkomst, är i dagens hälso- och sjukvård 

viktigare nu än någonsin. 

När det gäller social status som en bidragande faktor till smärta samt att smärta 

anses vara könsbunden påpekar Strömberg och Eriksson (2006, s. 15) att 

jämställdheten världen över är präglat av skilda förväntningar och villkor för män 

respektive kvinnor. Arbetet handlar om att bryta de ojämlika förhållanden som 

råder mellan könen där förändringen består i att förändra attityder, normer och 

värderingar men även att fördela makt och resurser. Det är en utopi och något att 

starkt sträva efter. Tills dess anser vi att de kulturella skillnader som finns gällande 
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könen och grupptillhörigheter är viktig att förstå och visa hänsyn till utan att 

kränka någon. Att smärtan upplevs starkare hos vissa sociala grupper eller kön  

Vårt resultat visade att patienters upplevelse i sin smärthantering såg olika ut 

beroende på tidigare upplevelser och vilket ursprung man kom ifrån. Respekten 

för sjuksköterskan visade sig vara stor och patienten ifrågasatte inte på grund av 

skamkänslor, Barbosa da Silva och Ljungqvist (2007, s. 143) framhäver vikten av 

att all vårdpersonal behandlar patienten väl, respekterar dennes integritet, 

värdighet, autonomi och grundläggande rättigheter. Tolkningen av detta är att 

sjuksköterskan måste ha förståelse för patientens beteende i en vårdsituation som 

kan skifta beroende på patientens erfarenheter och den rädsla patienter känner 

inför vården och att rädslan i sig påverkar smärtan. Även Narayanasamy (2003) 

pekar på värdet att en transkulturell vård kräver att sjuksköterskor bör respektera 

patienten som en unik individ med behov som påverkas av kulturella 

föreställningar och värderingar. .  

Den brist på kommunikation som resultatet visade på uppfattades som att 

sjuksköterskan kände sig otillräcklig med rasistiska beteenden, fördomar och 

bristande sympati som följd men Beckman och Forsling (2009) menar att vi 

människor kan inte undvika att förstå vår omvärld och våra medmänniskor utifrån 

de erfarenheter vi har. Om vi har erfarenheter bara av vår egen kultur, kommer vi 

att döma människor som beter sig annorlunda och sätta stämplar på dem. Om vi 

däremot har en viss kunskap även om andra kulturer, kan vi ha en öppenhet för att 

beteendet styrs av en annan logik än den vi är vana vid (s, 9). Även Birkler (2008, 

s. 41) beskriver hur sjuksköterskan i situationer behöver uttyda förståelse, 

förståelse i patientens sinnesstämning, avsikter och att kunna tolka, observera 

både verbalt och icke verbalt beteende samt olika handlingar relaterat till 

hermeneutiken med inriktning på patientens objektiva fysiska tillstånd, utan också 

på att förstå patienten som lidande subjekt. Där vi anser att en tydlig 

kommunikation är av stor vikt, där varje patient ses som unik och får den 

individuella omvårdnad som den behöver. I Wikberg och Eriksson (2003, s 58) 

tolkning av Leiningers omvårdnadsmodell/teori betonas vikten av att vården ska 

ta hänsyn till kulturen för att den ska överensstämmande med patienternas behov 

av omvårdnad.  
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En brist på sjuksköterskor och en ökad arbetsbelastning påverkar förhållandet till 

patienten. En stor enighet syntes i hela resultatet när det gäller sjuksköterskans 

kunskap och utbildning gällande smärtlindring och smärtbedömning. 

Allmänsjuksköterska visades ha en bredare kunskaper och bättre attityd  än 

specialist sjuksköterskan (jfr Wilson, 2007; jfrYoung et al., 2006; Lui et al., 2008 

och Yildirim et al., 2008). Vår uppfattning är att sjuksköterskans kliniska blick är 

till stor hjälp i en smärtbedömning tillsammans med vedertagna 

smärtbedömningsinstrument. Det är en del av den grundläggande kunskap som 

sjuksköterskan bör besitta. Tillgång till utveckling inom yrket är lika viktigt för 

alla, vare sig sjuksköterskan har specialistutbildning eller inte. Att sjuksköterskans 

attityd har en inverkan på patientens smärta är viktigt att tänka på i ett framtida 

arbete.. En relativt korta relation mellan sjuksköterska och patient kan öka 

svårigheten för en optimal smärtbedömning och smärtbehandling (Garbez & 

Puntillo, 2005).  

Metoddiskussion 

Kulturell smärta är ett ämne som det forskats lite om. Till litteraturstudien gjordes 

sökningar i databaserna PubMed och Cinahl då de relaterar till omvårdnad. MeSH 

termerna Pain/ethnology, pain, nursing, attitude, culture användes för att försöka 

omringa vårt problem. Dessutom användes termerna transcultural och pain 

management som fritext sökning då dessa inte fanns som MeSH termer. Det 

resulterade i få träffar då nyckelorden i artiklarna sällan var utformad i MeSH 

termer. Desto fler artiklar återfanns under relaterade artiklar. Cinahl uteslöts på 

grund av likartade träffar, irrelevanta artiklar och att databasen var svårhanterad. 

Granskningen resulterade i att både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. 

Resultatet bygger dock mestadels på kvantitativa artiklar, trots att önskemålet 

hade varit fler kvalitativa artiklar för att få en djupare bredd och inblick i själva 

upplevelserna. En styrka i litteraturstudien är dock att materialet kommer från 

spridda delar av världen och innefattar flera kulturer och religioner både ur 

sjuksköterske- och patient perspektiv. Vi anser dock att resultatet inte är 

generaliserbart till enbart Sverige då förutsättningarna är olika för vård och 

utbildning världen över. En brist i litteraturstudien är att feltolkning kan 

framkomma då alla artiklar översattes till svenska.  
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Slutsats  

Denna litteraturstudie belyser vikten av en bra vetskap om sin egen och andras 

kulturer för att kunna ge en professionell vård när samhället förändras till följd av 

globalisering och migration. Ämnet är av stor vikt med upplevelsen om att en 

förbättrad kunskap kan hjälpa vårdpersonalen att öppna sina sinnen för olika 

kulturer och där användandet av ett holistiskt synsätt kan skapa bättre 

förutsättningar för en kulturanpassad vård. Det är viktigt att hälso- och sjukvården 

inte generaliserar patienterna utefter deras kulturella bakgrund utan ser varje 

individ som unik. Vi upplever att mer forskning kan vara av intresse för att öka 

kunskapen kring att vårda patienter med annan kulturell bakgrund samt hur 

kunskapsbristen ser ut.  
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