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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: I en allt mer mångkulturellt präglad värld ställs sjuksköterskan 

inför utmaningar i sitt arbete med människor. Leiningers teori om kulturrelate-

rad omsorg syftar till att utforska den kulturella mångfalden för att öka kun-

skapen om kulturkongruent omvårdnad hos sjuksköterskor. Kultur skapas i 

samspel mellan människor och tillämpas genom socialisationsprocessen och då 

klyftan blir för stor mellan dessa kan kulturkonflikt uppstå i omvårdnaden av 

patienter med smärta. Syfte: Syftet med studien är att belysa kulturella faktorer 

som påverkar sjuksköterskans omvårdnad av patienter med smärta. Metod: 

Metoden var systematisk litteraturstudie där artikelsökningen resulterade i tolv 

artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Analys av artiklarna gjordes med 

kvalitativ innehållsanalys där kulturella faktorer som påverkar omvårdnaden 

identifierades. Resultat: Resultatet visade kulturella faktorer som kunde på-

verka sjusköterskans omvårdnad av patienter med smärta, dessa var; attityder, 

kommunikation, religion och miljö. Det framkom även studier som tydde på att 

det inte var några signifikanta skillnader mellan kulturer. Slutsats: Då smärta 

skiljer sig åt mellan olika kulturer behöver sjuksköterskan vara kulturmedveten 

för att kunna ge god omvårdnad. 
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INLEDNING 
 

 

Vårt intresse för kulturella faktorer som påverkar omvårdnaden vid smärta väcktes under vår 

spännande verksamhetsförlagda utbildning vid Ilula Lutheran Hospital i Tanzania. Vi reage-

rade starkt på att patienterna som utsattes för smärta inte gav några som helst känslomässiga 

uttryck ifrån sig, vilket vi var väldigt ovana vid. Att möta patienter i denna kultur var till en 

början mycket svårt och vi kände att vi saknade redskap för att hantera vår känsla av hjälplös-

het i denna kulturkrock. Kulturkrockar möter vi inte bara som studenter i andra länder utan 

även som sjuksköterskor i vår alltmer mångkulturellt präglade värld. God omvårdnad ska 

bygga på respekt för patientens autonomi och integritet (SFS 1982:763). För att kunna ge god 

och rättvis omvårdnad till alla anser vi att sjuksköterskan behöver vara medveten om att det 

finns kulturella skillnader i hur patienter uttrycker och ser på smärta. Sjuksköterskan behöver 

därför ha mer än enbart den egna kulturen som referensram.  

 

BAKGRUND 

 

Kultur 

Kultur definieras som de värderingar, normer och levnadssätt som styr människors gemen-

samma tänkande, beslut och handlingar (Leininger, 2006). Begreppet kultur är komplext och 

innehåller synliga delar som är lättare att hantera och osynliga delar som kräver kunskap för 

att förstå. Lahdenperä (2004) symboliserar kultur med ett isberg, där de synliga delarna av 

kulturen ligger ovan vattnet och de osynliga ligger under (se Fig.1). Stier (2009) menar att 

kultur är för samhället vad minnen är för individen. Det finns hundratals inkompatibla defini-

tioner av begreppet kultur och att hitta en uttömmande definition är inte relevant dock ses fyra 

beskrivningar som de vanligaste. Beteendemässiga beskrivningar ser till det yttre, det obser-

verbara och de fokuserar på hur människor beter sig. Funktionalistiska beskrivningar ser till 

det yttre, observerbara och menar att kulturen är ett socialt system med lagar, normer och reg-

ler. Kulturen har betydande roll för att samhället ska fungera och de fokuserar på varför män-

niskor handlar som de gör. Kognitivistiska beskrivningar ser till människans inre tankar och 

livsvärld. Kulturen är hur världen uppfattas och kan liknas vid en mental karta, som hjälper 

till att tolka upplevelser och utföra speciella handlingar. Till sist finns en symbolisk beskriv-

ning av kultur vilken förhåller sig till att kultur innehåller allt som människan skapat, från 

materiella ting till företeelser som normer och vanor. De studerar resultatet av samspelet mel-
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lan de inre tankarna och det yttre beteendet vilket visar sig i symboler, innebörder och me-

ningar. Gemensamt för dessa fyra beskrivningar är att kultur skapas i samspel mellan männi-

skor och tillämpas genom socialisationsprocessen. Kultur är ett ursprung, en bit historia men 

med samtidigt nutid. Kulturen är i ständig förändring och förnyelse, men det som karaktärise-

rar en kultur är att grundfundamenten kvarstår (Stier, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnicitet  

Det finns många likheter mellan kultur och etnicitet och begreppen används ibland synonymt 

(Westin, 2008). Ordet etnicitet kommer från grekiskans etnos, som betyder folk. En etnisk 

grupp består av människor som har gemensamt ursprung, historia och kultur (NE, 2010). Fol-

ket är alltså inte enbart uppbyggt utav gemensam kultur (Westin, 2008). Liksom kulturer är 

inte heller etniciteten något bestående fenomen utan är föränderligt över tid (Stier, 2009).  

 

Omvårdnad  

Omvårdnad är enligt Leininger synonymt med ordet omsorg, då omsorg (caring) är omvård-

nadens (nursing) centrala fokus. Professionell omvårdnad har en kognitiv grund, för att med 

hjälp av mänskliga och vetenskapliga metoder underlätta för en individ, familj eller grupp. 

När klyftan blir för stor mellan naturlig omsorg och professionell omvårdnad uppstår en kul-

turkonflikt i vården (Leininger, 2006). Sjuksköterskans uppgift är att ge god omvårdnad med 

värdighet och med respekt. God omvårdnad ska ges till alla oavsett kultur, hudfärg, trosupp-

fattning, nationalitet, ras, ålder eller social status (ICN, 2000; SFS 1982:763).  

 

 

Artefakter 

 

Traditioner 

 

Tänkande, språket 

 

 
Normer och värderingar 

 

Kommunikation 
 

Känslouttryck 

 
Personlighetsaspekter 

 

Fig. 1. Kultur som isberg – synliga och osynliga delar 

(Lahdenperä, 2004, s.14). 
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Kulturell omvårdnad   

Kulturen har alltid haft betydelse för den mänskliga omvårdnaden. Människor har fötts, blivit 

sjuka, botade eller dött inom samma kultur, vilket resulterat i att kulturen satt sin prägel på 

omvårdnaden (Leininger, 2006). Varje kultur har föreställningar om sjukdom och behandling 

samt föreställningar om patient- och sjuksköterskeroll. Patienten kan ha ett passivt eller aktivt 

perspektiv på sin patientroll (Hanssen, 2007).  Det är viktigt att inte generellt klassificera de 

kulturella skillnaderna utan nödvändigt att beakta det unika i varje enskild individ (Stier, 

2009).  Den passive patienten exempelvis vissa patienter från den indiska kulturen, låter sig 

gärna omhändertas och finner sig i att vara sjuk. Denne förväntar sig hjälp och råd av sjuk-

vården och kan uttrycka smärtan expressivt. Den aktive patienten exempelvis vissa i den väs-

terländska kulturen, vill kanske snabbt tillfriskna och tiger om sin smärta. Sjuksköterskornas 

roll och synen på deras arbetsuppgifter kan också skilja sig mellan kulturer, de kan antingen 

vara multiaktiva, linjärt aktiva eller reaktiva. Den multiaktiva sjuksköterskan, exempelvis från 

den latinska kulturen, kan vara mer utåtriktade och göra flera arbetsuppgifter samtidigt. De är 

inte intresserade av punktlighet och lever för här och nu. De är flexibla och kan anses avbry-

tande och oorganiserade jämfört med den linjärt aktive sjuksköterskan, exempelvis från den 

skandinaviska kulturen. Den linjärt aktive planerar sitt arbete i lugn och ro, en sak i taget, de 

är framtidsmedvetna och punktliga. De reaktiva sjuksköterskorna, exempelvis från finska kul-

turen, kan vara eftertänksamma och kommunicera långsamt. Deras icke verbala språk är väl 

utvecklat och kan vara svåra att förstå för människor från andra kulturer. Dessa kulturella 

skillnader påverkar i hög grad synen på omvårdnad, sjuksköterskan och patienten (Hanssen, 

2007).  

 

 Sjuksköterskor behöver kunskap om patientens kultur (Fossum, 2007) samt medvetenhet om 

deras egen kultur för att kunna bemöta patienten professionellt (Stier, 2009). Grunden för ett 

gott bemötande är att vara artig, vänlig och hjälpsam (Fossum, 2007). Genom att sjuksköters-

korna visar att patientens kultur kan ha betydelse i omvårdnaden kan denne få en känsla av 

respekt och omsorg. I ett möte sker kommunikationen både verbalt och icke verbalt. I de mö-

ten där sjuksköterskan inte behärskar patientens språk blir det icke verbala språket viktigt. 

Sjuksköterskor behöver vara förberedda och ha kunskaper om olikheterna i kulturerna då det 

icke verbala språket också skiljer sig åt, men ett leende är i så när som på alla kulturer en vän-

lig gest som är mycket användbar (Hanssen, 2007). 
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Smärta 

Smärta definieras enligt International association in study of pain (IASP) som: 

Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential 

tissue damage, or described in terms of such damage (Merskey, et al 1979, s 250.). Smärta är 

en av de vanligaste orsakerna till kontakt med sjukvården (Hasselström, Liu-Palmgren & Ra-

sjö-Wrååk, 2002; Mäntyselkä, Kumpusalo, Ahonen, Kumpusalo, Kauhanen, Viinamäki, Ha-

lonen & Takala, 2001). Smärta brukar delas in i fyra grupper, nociceptiv, neuropa-

tisk/neurogen , psykogen samt idiopatisk smärta och är  beroende på vad som utlöser smärtan. 

Nociceptiv smärta beror på vävnadsskada som uppkommer till följd av aktivering av nocicep-

torer. Neuropatisk eller neurogen smärta kan delas in i perifer eller central smärta. Smärtan 

uppkommer som en direkt följd av skada eller sjukdom som påverkar nervsystemet (Merskey 

et al., 1979) Psykogen smärta är orsakad av psykiatriska sjukdomstillstånd. Idiopatisk smärta 

kallas de smärtsyndrom som inte har någon känd orsak (Larsson, 2007). 

 

Smärtuttryck  

En viktig aspekt i ett sjukdomsbeteende är hur smärta uttrycks (Hanssen, 2007). Smärta är 

alltid subjektiv och är starkt kopplat till tidigare upplevelser och är därför även emotionellt 

betingat (Merskey et al.1979; Larsson, 2007). Många faktorer påverkar hur den drabbade be-

skriver sin smärta bland annat ålder, intellekt, kultur, social- och etnisk tillhörighet. Rädsla för 

att drabbas av en allvarlig sjukdom kan få en person att överdriva eller förneka sin smärtupp-

levelse (Larsson, 2007). Det finns olika förväntningar på hur och när smärta ska uttryckas, 

beroende på vilken kulturell tillhörighet vi har. I en tänkt graderad skala från ” lite smärtut-

tryck” till ”mycket kraftigt smärtuttryck” hamnar skandinaver i början av skalan. I vissa kul-

turer ses kraftigt smärtuttryck som något skamligt och att smärta är något man ska bära med 

ära. I andra kulturer visar man sin smärta öppet utan krav på självbehärskning. När smärtför-

medlingen inte uttrycks eller uttrycks väldigt mycket, kan bedömningen av patientens egentli-

ga smärta bli svår för sjuksköterskan och kan leda till utebliven eller överdriven smärtlindring. 

Det uttrycksfulla beteendet har visat sig vara det svåraste beteendet för skandinaviska sjuk-

sköterskor att bedöma. Troligtvis för att detta uttryck ligger längre ifrån den kultur de lever i 

(Hanssen, 2007).   
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Teorin om kulturrelaterad omsorg 

Madeleine Leininger är en antropologisk omvårdnadsteoretiker vars teori inriktar sig på kul-

turrelaterad omsorg. Hon började utvecklingen av sin teori redan på 50-talet då begreppet 

kultur fram till dess inte tidigare var explicitgjort i omvårdnadsteorierna. Syftet med teorin om 

kulturrelaterad omsorg var att utforska den kulturella mångfalden i världen och sprida kun-

skaper om kulturkongruent omvårdnad till sjuksköterskor. Kulturkongruent omvårdnad inne-

bär att beslut som fattas i vården ska ske med kunskap och hänsyn till patientens värderingar, 

föreställningar och livsstil för att upprätthålla hälsa och välmående. Om omvårdnaden inte är 

kulturkongruent kan det uppstå konflikter som kan fördröja tillfrisknande och förhindra välbe-

finnande. Kulturkongruent omvårdnad kan bara tillämpas meningsfullt om sjuksköterskan är 

medveten om skillnader i kulturella värderingar och uttryck. Omsorg är beroende av kultur 

och kultur kan inte överleva utan omsorg. Leininger menar alltså att kultur är av avgörande 

betydelse för förståelsen av människor och av omvårdnad (Leininger, 2006). 

 

Soluppgångsmodellen  

I soluppgångsmodell (Sunrise Model) (Leininger, 2001) betonas faktorer av betydelse för att 

bedriva kulturkongruent omvårdnad och hur kulturbaseras omsorg inverkar på mänsklig om-

sorg (bilaga 1). I modellen har Leininger lyft fram sju sociala och kulturella faktorer som 

sjuksköterskan bör ta hänsyn till för att kunna identifiera vad som påverkar patientens upple-

velse av omvårdnad. Dessa faktorer är; utbildningsfaktorer, ekonomiska faktorer, politiska 

faktorer, kulturellt betingade värderingar och livsstilar, släktband och sociala faktorer, religiö-

sa och filosofiska faktorer och teknologiska faktorer.  

 

Genom att studera samtliga faktorer får sjuksköterskan möjlighet att utveckla kulturkongruent 

omvårdnad och med en helhetsbild av patientens livsvärld, kunna ge en bättre och mer holis-

tisk vård. Kulturkollisioner kan annars uppstå i möten med andra kulturer där det finns olikhe-

ter i synen på professionell omvårdnad och patientens omvårdnadsbehov. Om sjuksköterskan 

inte studerar dessa faktorer får hon en ofullständig och otillräcklig bild av kulturrelaterad om-

sorg (Leininger, 2001). 

         

Leininger lyfter fram tre konkreta strategier för att vägleda sjuksköterskor till kulturkongruent 

omvårdnad; kulturrelaterat bevarande eller upprätthållande, kulturrelaterad anpassning eller 

förhandling samt kulturrelaterad omformning eller omstrukturering.   
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Kulturrelaterat bevarande eller upprätthållande innebär de omvårdnadsåtgärder som sjukskö-

terskan kan göra för att hjälpa och stödja patienten från en viss kultur att bevara sina kulturel-

la föreställningar och värderingar i vården.  

Kulturrelaterad anpassning eller förhandling refererar till de hjälpande och stödjande åtgärder 

som sjuksköterskor kan göra för patienter så att vården kan anpassas eller förhandlas fram till 

den säkraste och mest effektiva vården, samtidigt som den tar hänsyn till patientens vilja, för 

att kunna nå fram till en god hälsa och ett gott välmående. 

 

Kulturrelaterad omformning eller omstrukturering refererar till de hjälpande och stödjande 

åtgärder som sjuksköterskan kan göra för att hjälpa patienten att förändra sin livsstil så att de 

uppnår bättre hälsomönster och resultat. Denna strategi kräver att sjuksköterskan har god kul-

turell kompetens då hon måste vara försiktig och värna om autonomin när det gäller föränd-

ring av värderingar och livsstil. Det är patienten som tar besluten, men sjuksköterskan som 

upplyser om behovet av förändring och finns med som stöd under processen (Leininger, 2001; 

Leininger, 2006).        

 

PROBLEMFORMULERING 

Enligt hälsosjukvårdslagen (1982:763) krävs det av sjuksköterskor att de ska ge god vård på 

lika villkor till alla oavsett kulturell tillhörighet. Kulturer är unika med dess olikheter, som hur 

patienter ser på omvårdnad och smärta vilket medför att sjuksköterskor kan få svårigheter 

med att uppfatta det patienter förmedlar och känner, vilket i sin tur kan leda till brister i om-

vårdnaden. Vid kulturella olikheter i synen på professionell omvårdnad och patientens om-

vårdnadsbehov kan kulturkollisioner uppstå. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om 

kulturella faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter med smärta. Ökad kunskap leder 

till att sjuksköterskor har redskap för god omvårdnad och respekterar patientens mänskliga 

rättigheter genom att ta hänsyn till dennes värderingar, vanor och tro.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa kulturella faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnad av patienter 

med smärta.  

 

 

 



 7 

METOD 

Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att systematiskt söka, kritiskt 

granska och sammanställa litteratur vilket ska leda till en syntes av data från tidigare empiris-

ka studier. Litteraturen ska vara aktuell och bygga på vetenskapliga rapporter eller tidskrifter.  

Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie (Forsberg och Wengström, 2008), vilket innebär 

att systematisk sökning, kritiskt granskning och sammanställning av aktuelll empirisk forsk-

ning är genomförd.  

 

Inklusions och exklusionskriterier  

Studier mellan år 2000-2010 , som var peer-reviewed inkluderades. I de databaser där peer-

reviewed ej fanns som sökkriterium, har artiklarnas evidens bekräftats genom sökning i Ul-

rich´s Periodicals Directory. Såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar med kulturellt om-

vårdnadsperspektiv som speglar kulturkollisioner inkluderades. Studier som enbart behandlat 

könsskillnader, eller åldersskillnader samt studier skrivna på andra språk än svenska, engelska 

och tyska har exkluderats. Artiklar som saknad omvårdnadsperspektiv och enbart innehöll ett 

kulturellt perspektiv exkluderades. 

 

Sökningsförfarande och urval  

Samtliga sökningar genomfördes från 2010-01-20 till och med 2010-02-21. I studien använ-

des databaserna Cinahl, Medline, Psykinfo och Elin. Sökorden rekommenderades av Svenska 

MeSh; Culture, pain, nursing och cultural diversity. Titlar lästes vid sökningar som resultera-

de i 180 sökträffar eller mindre. Relevanta titlar, abstrakt och artiklar valdes ut och lästes. I 

linje med studien syfte ställdes frågan; ”Vilka kulturella faktorer kan påverka sjuksköterskans 

omvårdnad av patienter med smärta?” till samtliga artiklar och de som inte svarade upp mot 

frågan exkluderades. Systematisk sökning gav nio artiklar (Cinahl; fem. Medline; fyra.) (Bi-

laga 2a). I databasen Elin påträffades inga nya artiklar, där av presenteras inte sökningen i 

söktabellen. Manuella sökningar genomfördes på referenslistor i de litteraturstudier funna 

under sökningar och som överensstämde med studiens syfte. Avslutningsvis genomsöktes 

samtliga referenslistor från de utvalda artiklarna. Manuell sökning genomfördes enligt samma 

inklusionskriterier som övriga sökningar och resulterade i tre nya artiklar (Bilaga 2b). Samtli-

ga tolv artiklar inkluderade i studien har numrerats med siffrorna ett till tolv, i bokstavsord-

ning efter författarnas efternamn och är sammanfattade i en artikelmatris (bilaga 5).  

 

http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
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Kvalitetsgranskning  

Kvalitativa artiklar granskades med en modifierad granskningsmall av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) med tillägg från Forsberg och Wengströms (2008) checklista för kvalitati-

va studier (bilaga 3). Kvantitativa artiklar granskades med modifierad granskningsmall av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) med tillägg från Forsberg och Wengström (2008) 

checklista för kvasi-experimentella studier (bilaga 4). Vissa påståenden skrevs om till JA eller 

NEJ för att förenkla poängsättningen av svaren. JA eller starka kriterier för att få poäng, gav 

ett poäng. NEJ eller VET EJ gav noll poäng. Poänggraderingen i kvantitativa artiklar var 76-

100% (16-25p) HÖG kvalitet, 47-75% (10-15p) MEDEL kvalitet och 0-46% (0-9p) LÅG 

kvalitet. För kvalitativa artiklar var graderingen 77-100% (17-22p) HÖG kvalitet, 50-76% 

(11-16p) MEDEL kvalitet, 0-49% (0-10p) LÅG kvalitet. Artiklar som graderades som hög 

eller medel kvalitet inkluderades i studien vilket resulterade i nio artiklar med hög kvalitet 

samt tre artiklar av medel kvalitet (bilaga 3 och 4). 

 

Forskningsetiskt resonemang 

I studien har forskningsetiskt ställningstaganden (Forsberg och Wengström, 2008) inneburit 

ett krav på redovisade etiska överväganden i de inkluderade artiklarna. Tillstånd av etisk 

kommitté eller därmed jämförbar etisk instans eftersöktes. I två av de tolv artiklarna som in-

går i denna litteraturstudie bekräftades de etiska ställningstaganden först vid kontakt med arti-

kelförfattarna. Att redovisa resultaten från samtliga ingående artiklar, därmed att presentera 

resultat som både kan stödja och dementera egna åsikter och förväntningar (Forsberg och 

Wengström 2008) , är en etisk utgångspunkt för resultatet i denna studie.  

 

Dataanalys 

I studien användes en modifierad form av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats en-

ligt Lundman och Hällgren- Graneheim (refererad i Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). 

Först lästes texten av båda författarna för få en helhetsbild av analysenheten, det vill säga re-

sultatdelen i samtliga artiklar, vilket efterföljdes av reflektion över textens huvudsakliga inne-

håll. Analysen fortlöpte genom att meningsenheter som utgjordes av några ord till flera me-

ningar (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008) och som svarade an på syftet eftersöktes.  

Därefter eftersöktes skillnader och likheterna i meningsenheterna. För att underlätta identifie-

ringen av meningsenheterna markerades dessa med olika färger beroende av dess olika fokus. 

Skillnader och likheter meningsenheter i mellan utgjorde grunden för de kategorier som bil-

dades. Med ansats att göra texten mer lättillgänglig och kärnfull kondenserades slutligen tex-



 9 

ten och kategoriserades i underkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren- Graneheim, 

2008). De fyra kategorier som identifierats var: Attityder, Kommunikationsmönster, Religion 

och Miljö. Kategorierna utgjorde sedan rubrikerna och underkategorierna utgjorde underru-

brikerna i studiens resultatdel (Bilaga 6).  

   

 

RESULTAT 

I studien presenteras kulturella faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnad av patienter 

med smärta under följande rubriker: Attityder, Kommunikationsmönster, Religion och Miljö. 

 

Attityder 

De attityder till smärta som förekommer hos patient och sjuksköterska samt hur dessa är för-

enliga är av avgörande betydelse för omvårdnadens kvalitet, då meningen med smärta, uttryck 

av smärta, smärttolerans och lindrande av smärta uttrycks på olika sätt i olika kulturer (Dou-

trich, Wros & Izumi, 2001; Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009; Finnström & 

Söderhamn, 2006; Jongudomkarn, Aungsupakorn & Camfield, 2006; Koffman, Morgan, Ed-

monds, Speck & Higginson, 2008; Nielsen & Bireklund, 2009; Patel, Peacock, McKinley, 

Carter & Watson, 2008). I en studie från USA framkom att skillnader mellan god och dålig 

omvårdnad visar sig bl.a. i hur väl sjuksköterskor lyckas vara lyhörda och respektfulla beträf-

fande patientens kulturspecifika önskemål (Doutrich, Wros & Izumi, 2001). Informanterna i 

en annan studie menade att sjuksköterskor även behövde vara medvetna om sin egen kultur 

för att kunna bemöta andras (Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009).    

 

Olika sätt att bemästra smärta  

I en svensk studie gjord på kvinnor från Somalia ansåg några att smärta enbart kunde ha so-

matiskt ursprung och aldrig vara emotionellt betingat eller förknippat med erfarenheter eller 

minnen. Kvinnorna ombads ge exempel på smärtsamma situationer och bara två av nio nämn-

de omskärelsen, trots att alla var omskurna. Kvinnornas kunskap om psykosomatisk smärta 

framkom som begränsad. Trots att de hade barn med upprepade psykosomatiska symtom 

trodde få att detta hade emotionell orsak. Enligt kvinnorna lärde sig barn i den somaliska kul-

turen tidigt att behärska sin smärta. Uthållighet gav upphov till ett socialt mönster som glori-

fierade och belönade tapperhet, mod och styrka. Kvinnorna i studien uttryckte att kvinnor var 

starkare än män i den somaliska kulturen vilket exemplifierades som att de trots smärtor var 
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tvungna att ta hand om barnen och hemmet. När männen däremot var smärtpåverkade fick de 

ta det lugnt och vila (Finnström & Söderhamn, 2006).  I en studie gjord på thailändska barn i 

åldrarna fyra till arton år beskrev barnen smärta som tortyr, lidande och ångest eftersom den 

thailändska kulturens syn på smärta var att vara tålmodig och uthållig (Jongudomkarn, Aung-

supakorn & Camfield, 2006 ).  

 

Mening med smärta 

Samtliga nio somaliska kvinnor i en svensk studie, var bekanta med traditionella förklaringar 

till smärta, som det onda ögat eller onda andar. Kvinnorna menade att de själva inte trodde på 

dessa förklaringar längre, men att många andra somalier fortfarande gjorde det (Finnström & 

Söderhamn, 2006). I en engelsk studie gjord på patienter med smärta, identifierades fyra olika 

meningar med smärta. Det första som framkom var att smärta kunde ses som utmaning där 

smärta var en uppgift att lösa eller ett hinder att komma över. Det krävdes att smärtan bemäst-

rades för att kunna möta utmaningen. Den andra meningen med smärta var att smärta sågs 

som fiende, en orättvis attack av fientlig makt. Den tredje meningen med smärta var ett test på 

tro och var associerad med religion. Smärtan var menad från Gud som test på lojalitet och var 

omöjlig att komma över utan att möta Gud. Den fjärde och sista meningen med smärta var 

smärta som straff. De som drabbades var de som ansåg sig gjort något fel och bestraffades för 

deras handling. Vissa menade att detta straff kunde vara motiverat eller omotiverat (Koffman, 

Morgan, Edmonds, Speck & Higginson, 2008). I studien om somaliska kvinnor i Sverige an-

såg kvinnorna att smärtan var en naturlig del av livet och att religionen kunde hjälpa en per-

son att acceptera smärta. En kvinna beskrev det ungefär så här: Om Allah har gett dig bördan 

av smärta, måste du bära den med värdighet (Finnström & Söderhamn, 2006).  I en jämförel-

sestudie mellan sjuksköterskor i USA och Japan framkom att det var tradition i den japanska 

kulturen att patienter inte fick veta sin diagnos om prognosen hade dödlig utgång. När sjuk-

sköterskorna pratade med patienten om deras diagnos brukade de använda ett annat namn 

(Doutrich, Wros & Izumi, 2001). I en studie gjord på thailändska barn mellan fyra till arton år 

beskrev barnen att smärtan gjorde dem beroende av andra. Ett barn berättade att han kände 

skuld för att hans mamma inte sovit gott sedan han blev sjuk, då hon led för hans skull, smär-

tan projicerades över till mamman (Jongudomkarn, Aungsupakorn & Camfield, 2006 ). 

 

Uttrycka smärta 

I en kvantitativ studie från USA som testade skillnader på simulerad smärta mellan vita och 

svarta amerikaner framkom att vita klarade smärtstimuli i nio minuter jämfört med svarta som 
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klarade fem minuter (Edwards, Doleys, Fillingim & Lowery, 2001). En liknande studie gjord 

i Sverige visade att smärttoleransnivå och smärttröskel skilde sig åt mellan män och kvinnor i 

Sverige och mellan män från mellanöstern och svenska män. Forskarna fann att fynden be-

kräftade att kulturen påverkade smärtupplevelsen (Dawson & List, 2009). Dock framkom det 

i en annan amerikansk kvantitativ studie att det inte fanns signifikanta faktorer på kulturella 

skillnader i uttryck av smärta. Detta kunde enligt forskarna bero på att människorna de jäm-

förde var uppvuxna i samma land och därmed var influerade av varandras kulturer, så resulta-

tet skulle troligen fått en annan utgång om människorna levt i olika länder (Edwards, Moric, 

Husfeldt, Buvanendran & Ivankovich, 2005).  

 

I en studie från Italien med sjuksköterskeperspektiv framkom det att barn från annan kultur än 

den italienska, hade högre smärttoleransnivå. Dessa barn kunde utsättas för smärtsamma un-

dersökningar utan att uttrycka smärta vilket ledde till att sjuksköterskorna fann det svårt att 

smärtlindra barnen (Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009).   

 

I en dansk studie framkom att sjuksköterskorna hade svårt att bedöma smärta hos patienter 

från annan kulturell minoritet. Sjuksköterskorna beskrev att dessa patienter uttryckte sin smär-

ta mer än danska patienter. En av sjuksköterskorna uttryckte att patienterna fungerade som om 

de var patienter i sitt eget hemland och kanske inte visste hur de skulle bete sig på ett danskt 

sjukhus. I studien framkom även att sjuksköterskorna var osäkra på om dessa patienter hade 

så mycket smärta som de uttryckte. De menade att patienterna hade tendens att överdriva 

smärtan och därför var det svårt att bedöma allvaret i patienternas utbrott. En sjuksköterska 

upplevde att patienternas högljudda utbrott var irriterande och menade att detta till och med 

kunde vara störande för andra patienter på sjukhuset (Nielsen & Bireklund, 2009). I tre studier 

med sjuksköterskeperspektiv framkom att sjuksköterskorna fann det svårt att läsa av smärta 

då de jämförde med hur patienter ur deras egen kultur uttryckte det. Vissa sjuksköterskor var 

oroliga för att missa patienter som inte uttryckte smärta och att de gav för lite smärtlindring 

(Doutrich, Wros & Izumi, 2001; Nielsen & Bireklund, 2009; Patel, Peacock, McKinley, Car-

ter & Watson, 2008). En studie från Israel visade att flertalet sjuksköterskor på sjukhuset un-

derskattade patientens smärta. Sjuksköterskorna ansåg att smärta handlade om personliga er-

farenheter av fenomenet, för både patienter och sjuksköterskor, men att sjuksköterskorna ock-

så kunde relatera erfarenheterna av smärta till patienter som de vårdat tidigare under yrkesli-

vet. Erfarenhet visade sig vara viktig för sjuksköterskans bedömning av patientens smärta 

(Sloman, Rosen & Shir, 2004).   



 12 

I den svenska studien med somaliska kvinnor menade de att gråt och klagan inte var accepte-

rat i den somaliska kulturen. De menade att det inte fanns någon anledning till att överdriva 

sin smärta. En kvinna beskrev att förlossningar var smärtsamma, vilket hon menade att alla 

var medvetna om. Att gråta var att visa sig svag, så kvinnan ansåg sig tvungen att lära sig 

kontrollera sig själv och tåla smärta för att inte skämmas (Finnström & Söderhamn, 2006). I 

en studie från Australien där sjuksköterskor intervjuades svarade dessa att vården kunde på-

verkas vid barnafödsel om patienterna uttryckte sin smärta olika. Ett exempel var arabiska 

kvinnor som visade smärta uttrycksfullt medan kinesiska kvinnor inte gjorde det. När kvin-

norna uttryckte sig olika fick sjuksköterskorna det svårt att bedöma hur långt gångna kvinnor-

na var i sin förlossningsprocess samt behovet av smärtlindring (Cioffi, 2003). De somaliska 

kvinnorna som jobbade inom den svenska sjukvården tyckte att svenskarna klagade mer än 

somalierna. De trodde också att smärta kommunicerades mer uttrycksfullt av kvinnor än män. 

Kvinnorna menade att smärta kommunicerades verbalt men kunde också yttras genom 

kroppsspråk, så även vila var ett sätt att uttrycka smärta (Finnström & Söderhamn, 2006).  

 

I en engelsk studie framkom att sjuksköterskor tyckte det var svårt att lokalisera asiaters smär-

ta. I den asiatiska kulturen ansågs det inte vara patientens uppgift att berätta för vårdpersona-

len var smärtan var lokaliserad, utan de förväntade sig att sjuksköterskan skulle tala om orsa-

ken till smärtan (Patel, Peacock, McKinley, Carter & Watson, 2008). Ett thailändskt barn be-

rättade att när hon hade ont så grät hon, medan hennes föräldrar bad henne sluta (Jongudom-

karn, Aungsupakorn & Camfield, 2006 ). Barn lärde sig tidigt av sina föräldrar hur det var 

tillåtet att uttrycka sin smärta eftersom de tog efter föräldrarnas sätt att uttrycka smärta (Festi-

ni, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009; Finnström & Söderhamn, 2006; Jongudomkarn, 

Aungsupakorn & Camfield, 2006). 

 

Lindra smärta 

I en undersökning där innebörden av smärta för cancerpatienter undersöktes, blev resultatet att 

meningen med smärta och betydelsen av smärta var olika i olika kulturer och även behovet av 

att lindra smärtan varierade (Koffman, Morgan, Edmonds, Speck & Higginson, 2008). De 

somaliska kvinnorna i den svenska studien kände till traditionella metoder för att lindra smär-

ta, såsom glödheta nålar och örter, och alla hade sina egna erfarenheter av detta. De berättade 

att de hade viss rädsla för dessa traditionella medicinmän och många beskrev det som hemska 

minnen. Vissa kvinnor sa att traditionella metoder var vanligare på landsbygden på grund av 

mindre tillgång till medicinsk vård. Andra sa att människor vände sig till traditionella metoder 
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när västerländsk medicin misslyckats, eller när de inte hade råd att söka medicinsk vård. De 

beskrev att smärtlindring värderades högt och önskades i tysthet, men aldrig yttrades (Finn-

ström & Söderhamn, 2006). Sjuksköterskorna i en israelisk studie ansåg att de behövdes för 

att tillföra smärtstillande läkemedel som ordinerats och för att besluta om behovet fanns. 

Dessutom skulle läkare kunna förlita sig på deras rapporter om patienten hade ihållande smär-

tor. Om sjuksköterskor underskattade smärtan kunde det leda till att patienter blev underme-

dicinerade, så de menade att det var en fråga om humanitär, etisk hänsyn och yrkesmässigt 

ansvar (Sloman, Rosen & Shir, 2004). 

 

Det framkom av de somaliska kvinnorna att det var mamman i den somaliska kulturen som 

avgjorde huruvida barnet behövde smärtlindring eller inte. De menade att barn från sex till 

åtta år i regel inte behövde smärtlindring, vid exempelvis blodprovstagning (Finnström & 

Söderhamn, 2006).  I en thailändsk studie där bland annat observationer av barn gjordes 

framkom att barnens smärta lindrades av sina föräldrars närvaro samt att barnen hade gott 

förtroende för sjuksköterskorna. Ett barn sa att sjuksköterskans leende gjorde honom lugn så 

att smärtan försvann (Jongudomkarn, Aungsupakorn & Camfield, 2006 ). 

 

Kommunikationsmönster 

När patienter från olika kulturer beskrev sin smärta i samtal med sjuksköterskor, framkom det 

att kommunikationen hade en avgörande funktion. Sjuksköterskorna ansåg att det inte enbart 

var språket som var viktigt i kommunikationen, utan missförstånd kunde uppstå när patienter 

förklarade smärta med att de hade ont i hjärtat och uttryckte det genom att vara olyckliga. 

Dessa patienter tolkades ofta som deprimerade och sjuksköterskorna tog sällan deras smärta 

på allvar, trots att det senare framkom att det handlade om fysiska smärtor. I samma studie 

framkom även att sjuksköterskorna hade svårt att diskutera sjukdom och smärta när det ut-

trycktes och betydde olika i olika kulturer (Patel, Peacock, McKinley, Carter & Watson, 

2008). 

 

Språkbarriärer  

Att kommunicera och förklara symtom på smärta blev problem för sjuksköterskor om de inte 

talade samma språk som patienterna (Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009; Finn-

ström & Söderhamn, 2006; Cioffi, 2003; Nielsen & Bireklund, 2009; Patel, Peacock, McKin-

ley, Carter & Watson, 2008). I en dansk studie framkom att när sjuksköterskor mötte patienter 

från etnisk minoritet, gick större delen av deras resurser till att överbrygga språkbarriären, 
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vilket innebar mindre tid för andra patienter (Nielsen & Bireklund, 2009). Sjuksköteskor i två 

studier, den ena från Australien och den andra från Italien, beskrev att patienter kommunice-

rade sin smärta på olika sätt mellan kulturerna. Vissa kulturer kommunicerade sin smärta ex-

pressivt medan andra kunde vara mindre expressiva. I ett akut skede blev det lätt missförstånd 

då sjuksköterskan mötte patienter från annan kultur som även talade ett annat språk. Det var 

svårt för patienterna att förstå vad som skulle ske, då sjuksköterskan hade svårt att förklara, 

till exempel vid suturering eller administrering av smärtlindring. Det blev även svårt att be-

döma hur patienten upplevde smärta då kommunikationen brast. Sjuksköterskorna i studierna 

menade att sjuksköterskor borde vara medvetna om kulturella faktorer som påverkar kommu-

nikationen hos vissa patientgrupper. (Cioffi, 2003; Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 

2009). Var sjuksköterskorna medvetna om kulturella faktorer såg de sig själva som empatiska 

och villiga att hjälpa patienten medan andra sjuksköterskor var negativt inställda till patienter 

med andra språk och kulturer och förväntade sig att patienten skulle kunna engelska (Cioffi, 

2003). I en japansk studie framkom betydelsen av att tala i metaforer då det inom den japans-

ka kulturen fanns många värderingar i den indirekta kommunikationen (Doutrich, Wros & 

Izumi, 2001).  

 

I en australiensisk intervjustudie där 23 sjuksköterskor deltog framkom att dialekter och bety-

delser av ord kunde komplicera kommunikationen (Cioffi, 2003).  I en svensk studie berättade 

kvinnorna från Somalia, att betydelsen av ordet smärta i svenskan inte överensstämde med 

ordet på somaliska. De menade att ordet smärta också betydde obehag och sjukdom. Detta 

kunde förklara varför vissa somalier beskrev feber eller allergi som smärtsamma upplevelser. 

Kvinnorna ansåg att det var viktigt för sjuksköterskor att vara medvetna om att frågor om 

smärta kunde framkalla bredare svar än de förväntade sig. Kvinnorna definierad smärta (pain) 

som något värre än värk (ache) och som tar längre tid att bli av med (Finnström & Söderhamn, 

2006).  

 

Tolk 

I två studier framkom att sjuksköterskorna upplevde det svårt att få tag i tolk till patienter från 

etniska minoriteter (Cioffi, 2003; Finnström & Söderhamn, 2006) samt att det var svårt att få 

tag i tolk på helger och nätter. Det tog även lång tid innan tolken kom till sjukhuset. Telefon-

tolk var ett annat alternativ som sjuksköterskorna upplevde som omständligt och svårt. Det 

kunde även vara problematiskt då det saknades bärbar telefon (Cioffi, 2003). Sjuksköterskor-

na uttryckte en osäkerhet när de använde tolk då de inte visste hur mycket som översattes och 
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om samtalet översattes korrekt (Cioffi, 2003; Finnström & Söderhamn, 2006). Sjuksköters-

korna fann det istället lättare att använda tvåspråkiga kollegor, eftersom de var mer lättill-

gängliga. De kände sig säkrare med att informationen de ville förmedla gick fram till patien-

ten och att patientens ord översattes korrekt till sjuksköterskan. Sjuksköterskorna ansåg att 

med en kollega som tolk blev mötet mer patientcentrerat och vården individuellt kulturkon-

gruent. Ett problem med detta var att patienterna ibland väntade med att delge viktig informa-

tion om deras tillstånd till tvåspråkig personal började sitt arbetspass (Cioffi, 2003). I Italien 

fanns frivilliga organisationer som tillhandahöll kulturell tolk (volunteer cultural mediators). 

Resultatet visade att de var svåra att få tag i (86 gånger av 129) men de var avgiftsfria, vilket 

gjorde att de användes mer frekvent (Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009). I Itali-

en fanns en policy som menade att familjemedlemmar eller andra anhöriga inte borde tolka i 

patientsituationer, trots policyn gjordes det ändå (Cioffi, 2003). Sjuksköterskorna i tre studier 

ansåg att det var olämpligt att använda anhöriga som tolk, då det inte var säkert att allt tolka-

des rätt eller att viktiga delar uteblev (Cioffi, 2003; Nielsen & Bireklund, 2009; Patel, Pea-

cock, McKinley, Carter &Watson, 2008). Ett skäl till att vissa sjuksköterskor valde anhöriga 

som tolk var att det blev kostsamt för sjukhusen att anlita professionell tolk (Nielsen & Birek-

lund, 2009). När tolk inte fanns tillgänglig hade sjuksköterskorna andra sätt att kommunicera 

med patienterna, två av dessa var tydligt kroppsspråk och bilder (Cioffi, 2003).  

 

Religion 

Resultatet i en italiensk studie visade att problem kunde uppstå när religionen förbjöd patien-

ten med smärta viss omvårdnad. Det kunde vara när muslimer hade ramadan och patienten 

inte fick äta mat eller i situationer då patienter från vissa religioner föredrog manliga sjukskö-

terskor framför kvinnliga och vice versa. Sjuksköterskorna i studien menade att det kunde 

leda till att omvårdnaden fördröjdes och att de hamnade i obehagliga situationer (Festini, Fo-

cardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009).   

I en svensk studie med somaliska kvinnor framkom det att det inte var kulturellt accepterat att 

konsultera en psykolog för att lindra smärta. De menade att det var bättre att prata med nära 

vänner, familjemedlemmar eller att förlita sig till Allah. Att ha familjen nära var viktigt för de 

somaliska kvinnorna då någon hade smärta. Att tillsammans läsa koranen kunde till och med 

befria patienten från sin smärta. En somalisk kvinna beskrev att somalier inte gillade att vara 

ensamma. Kvinnan menade att den som var sjuk behövde hjälp av andra och att de vill vara 

tillsammans med sin familj då de hade smärtor (Finnström & Söderhamn, 2006).  
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I två studier med patientperspektiv framkom att patienter som klassificerade sig som ultra-

religiösa, rapporterade lägre nivåer av smärta än de andra som deltog i studien, dock kände de 

inte mindre smärta utan var snarare mindre benägna att klaga (Edwards, Moric, Husfeldt, Bu-

vanendran & Ivankovich, 2005; Sloman, Rosen & Shir, 2004).  

 

Miljö 

Sjukhusmiljö 

Sjuksköterskor i en dansk studie upplevde att patienter med smärta från andra etniska minori-

teter ofta hade många besökare. De såg detta som ett problem då det blev många människor i 

rummet, vilket påverkade deras omvårdnadsarbete och bedömning av smärtan samt att det 

kunde anses störande för rumskamraterna (Nielsen & Bireklund, 2009).  

 

Matkultur  

I två studier med intervjuer av sjuksköterskor framkom att i vissa kulturer valde patienterna 

att inte äta mat då de var sjuka. Detta försvårade sjuksköterskans omvårdnad då nutritionen 

ansågs vara en betydelsefull komponent för tillfrisknandet och adekvat smärtlindring (Dou-

trich, Wros & Izumi, 2001; Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009). Problemet upp-

stod även i en italiensk studie när muslimer hade ramadan och patienten inte fick äta mat un-

der vissa tider (Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009). Vissa sjuksköterskor i en 

dansk studie ansåg det besvärligt att patienter från andra kulturer krävde annorlunda kost. Det 

framkom också att anhöriga ibland tog med mat hemifrån till patienterna på sjukhusen. En 

sjuksköterska ansåg detta som positivt, då patienterna fick den mat de önskade samt att det 

gav upphov till matdiskussion. En annan sjuksköterska ansåg dock att patienter som krävde 

specialkost, kunde vara störade för rumskamraterna då deras mat ofta hade starka dofter (Ni-

elsen & Bireklund, 2009).  

 

Hygien 

I en italiensk studie framkom att 75 av 129 sjuksköterskor rapporterade att patienter från 

andra kulturer hade låg hygienstandard, vilket kunde försvåra omvårdnaden och sårläknings-

processer och därmed smärtans utbredning (Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009).   

 

 

 



 17 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Studien är en systematisk litteraturstudie. Att använda systematisk litteraturstudie som metod 

innebär att det finns risk för att författarens tolkningar av data är olikt ursprunget, därmed blir 

studien en sekundärkälla (Polit & Beck, 2004).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Studiens sökningar begränsades till åren 2000-2010, vilket har resulterat i att forskning på 

området innan år 2000 exkluderats. Detta för att få ett hanterligt material i relation till littera-

turstudiens omfång och för att få senaste forskningen inom området (Polit & Beck, 2004). Vi 

valde att söka artiklar innehållande minst två kulturella perspektiv då de inte skulle vara för 

specifika, utan spegla det problem som uppstår vid kulturkollisioner. Artiklarna behövde inte 

jämföra två olika kulturer utan det räckte med att en kultur var beskriven i annan kulturell 

kontext. För att få bredare förståelse för kulturens betydelse i omvårdnaden av patienter med 

smärta har vi valt att inkludera forskning på patienter i alla åldrar och oavsett sjukdom och 

smärttillstånd. Studien är inte inriktad på specifika kulturer utan vi har sökt brett och har inte 

aktivt valt bort artiklar som bearbetar vissa kulturer vilket ökar överförbarheten.   

 

Sökningsförfarande och urval 

Vi anser att våra sökord har varit tillräckliga i vår sökning för att hitta relevanta artiklar. Sök-

orden har identifierats utifrån vårt syfte med studien samt att orden rekommenderats av 

svenska MeSh. Ordet cultural diversity användes då det föreslogs som alternativ för cultural 

factors (kulturella faktorer). Vi har varit konsekventa med sökorden i samtliga databaser vil-

ket medfört en tydlig struktur i sökningen. Vi har också använt oss av andra sökord än de vi 

har presenterat i söktabellen, vilket resulterade i redan funna eller ej relevanta artiklar, dessa 

sökningar är därför inte presenterade i studien. Vi anser oss ha använt tillräckligt många data-

baser för att finna ett fullgott resultat. Vid urval har sökning som resulterat i 180 titlar lästs 

vilket har minskat risken för bortfall av relevanta artiklar. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsbedömning av artiklarna har utförts med modifiering och komplettering av gransk-

ningsmallar från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström 
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(2008). Mallarna ansågs inte enskilt inte var tillräckliga för rättvis bedömning och komplette-

rade varandra. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) kan graderingen vara som följer; 

hög 80-100%, medel 70-79% och låg 60-69%. Vi ansåg att graden för medelkvalitet enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) var för smal och eftersom vi använt en modifierad 

form av denna modell breddades graden för medelkvalitet till 50-79 %. Vid uträkningar har 

avrundning skett konstant nedåt till närmaste heltal.  

 

Forskningsetiskt resonemang 

Då två av våra artiklar var otydliga med etiskt resonemang, kontaktades ansvariga författare, 

vilka bekräftade att dessa hade godkännande från etisk kommitté. En av artiklarna hade utgått 

från Helsingforsdeklarationen (Milton, 2002) som är godkänt som etiskt ställningstagande för 

genomförande av vetenskaplig artikel.      

 

Dataanalys och resultat 

Vald analysmetod var en modifierad form av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, 

vilket har medfört en förutsättningslös analys där faktorer blev överskådligt. Vissa moment i 

analysmetoden har valts bort då vi ansåg det överväldigat studiens omfång. Benämningarna 

på de olika kategorierna föll sig naturligt. De tydliggjordes ur de skillnader i de meningsenhe-

ter som framkom ur de ingående artiklarna.  Kategorierna var ibland snarlika och svåra att 

skilja åt. Resultaten berör ibland fler än en kategori som påverkar omvårdnaden, i dessa fall 

har vi valt att presentera resultatet under den kategori som författarna till artikeln använt.  

 

Studien belyser sjuksköterskans perspektiv på kulturell omvårdnad samt patientperspektivet 

med patientens upplevelser och kulturella faktorer som sjuksköterskan kan vara medveten om 

i omvårdnaden av patienter med smärta. Vi har valt att inte dela resultatet i två delar för de två 

perspektiven eftersom det sammanlagda resultatet inte ansågs tillräckligt stort för denna åt-

gärd och för nivån på studien. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar presenteras blandat i 

studien då det enligt Forsberg och Wengström (2008) finns fördelar med att kombinera kvan-

titativa och kvalitativa studier eftersom fenomen angrips med olika ansatser.   

 

Trovärdighet och överförbarhet 

Studien innehåller tillräckligt många artiklar för att resultatet ska vara trovärdigt samt baseras 

på studier gjorda i olika länder från olika kontinenter vilket ökar överförbarheten hos studien. 

Resultatet visar på kulturella skillnader i omvårdnad av patienter med smärta, vilket är över-
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förbart till flertalet kulturer.  Genom att vi belyser vårt problemområde med hjälp av båda 

kvalitativa och kvantitativa artiklar har vi stärkt trovärdigheten. Studien redovisar hela forsk-

ningsprocessen vilket underlättar repeterbarheten. Trovärdigheten och överförbarheten påver-

kas bland annat av antalet artiklar i studien samt var studierna är gjorda. Genom att inkludera 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar ökar trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2008). 

Översättningar innebär alltid att författaren gör tolkningar och det kan komma att strida med 

originalet.  Samtliga artiklar var skrivna på engelska. Båda författarna till studien har deltagit 

vid översättningen och vid oklarheter har ordlistor använts 

 (Trost, 2002). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa kulturella faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnad 

av patienter med smärta. Resultatet visade att det fanns flera kulturella faktorer som kan på-

verka omvårdnaden av patienter med smärta. Dessa faktorer var Attityder, Kommunikations-

mönster, Religion och Miljö. 

 

 I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) framkommer att holistisk 

värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn är viktig, där man visar respekt för pa-

tientens autonomi, värderingar och trosuppfattning. Sjuksköterskor bör vara lyhörda och ge 

god omvårdnad till alla. Smärta är kulturellt betingat och skiljer sig mellan kulturer (Doutrich, 

Wros & Izumi, 2001; Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009; Finnström & Söder-

hamn, 2006; Jongudomkarn, Aungsupakorn & Camfield, 2006; Koffman, Morgan, Edmonds, 

Speck & Higginson, 2008; Nielsen & Bireklund, 2009; Patel, Peacock, McKinley, Carter & 

Watson, 2008). När sjuksköterskor interagerade med patienter från andra kulturer mötte de 

språk, regler och normer som skiljde sig ifrån den egna. Om sjuksköterskan enbart utgick från 

sin egen kultur blev det omöjligt att förstå andras (Nielsen & Bireklund, 2009).  

 

Attityder 

Kultur är av avgörande betydelse för förståelsen av människor och omvårdnad. Kulturrelate-

rade omsorgsbegrepp, innebörder, uttryck är många och har olika och liknade drag hos alla 

världens kulturer (Leininger, 2006). Den kultur man är uppvuxen i speglar hur man ser på 

smärta. Patientrollen innefattar förväntningar som finns inom kulturen och bestäms av bland 

annat kulturella faktorer (Sachs, 1992). Patientrollen är inlärd från det man är mycket liten 

(Jongudomkarn, Aungsupakorn & Camfield, 2006; Sachs, 1992; Sobralske & Katz, 2005). 
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Beroende på hur omgivningen reagerar på barnet, formas barnets uttryck. I vissa kulturer är 

det samhället som styr huruvida människan är eller får vara sjuk, medan det i andra kulturer är 

mer tydligt att bestämmelsen sker inom familjen, dvs. mellan man och kvinna, då mannen 

kanske får visa sig sjuk medan kvinnan inte får och tvärtom (Finnström & Söderhamn, 2006; 

Sachs, 1992).  Patienten har även olika förväntningar på sjuksköterskan, såsom den japanska 

patienten som inte berättade hur smärtan de sökte för tedde sig, utan förväntade sig att sjuk-

sköterskan kunde tala om det för den (Jongudomkarn, Aungsupakorn & Camfield, 2006).   

 

Leininger (2006) betonar vikten av att sjuksköterskor ska vara medvetna om att innebörden av 

patient- och sjuksköterskerollen är olika. Har alla sjuksköterskor kunskap om att det finns 

skillnader, behöver de inte veta allt om alla kulturer. Om sjuksköterskorna är kulturellt med-

vetna blir de inte rädda för att fråga patienterna hur de ser på smärta. Soluppgångsmodellen är 

ett bra verktyg för sjuksköterskors utforskning av patienters kultur. Genom att studera samtli-

ga faktorer i soluppgångsmodellen får sjuksköterskan möjlighet att utveckla en helhetsbild av 

patientens livsvärld och kan ge bättre och mer holistisk vård. Zalon, Constatino och Andrews 

(2008) menar att när sjuksköterskor är medvetna om att det finns kulturella skillnader lätt ste-

reotypiserar. De menar att det är viktigt att sjuksköterskor tänker på den enskilda individen 

och individanpassar vården och inte drar slutsatsen om att alla från samma kultur fungerar på 

samma sätt och om sjuksköterskor möter vissa kulturer i större utsträckning än andra, lär de 

sig mer ingående om kulturen. Stier (2009) menar att det finns både för- och nackdelar med 

stereotypisering. Fördelarna är att sjuksköterskorna får rutin och tränar sin kulturella kompe-

tens. Nackdelarna är att sjuksköterskan bygger upp en stereotypisk bild av hur patienter från 

den kulturen brukar bete sig och glömmer bort individen.     

  

Resultatet visar att förväntningar av och meningen med smärta var olika i olika kulturer (Dou-

trich, Wros & Izumi, 2001; Festini, Focardi, Bisogni, Mannini & Neri, 2009; Finnström & 

Söderhamn, 2006; Hawthorn & Redmond, 1999; Jongudomkarn, Aungsupakorn & Camfield, 

2006; Koffman, Morgan, Edmonds, Speck & Higginson, 2008; Nielsen & Bireklund, 2009; 

Patel, Peacock, McKinley, Carter & Watson, 2008) och vissa studier menar att den väster-

ländska människans tolerans till smärta har minskas i takt med att smärtlindringen blivit bättre 

utvecklad. Förr accepterades smärta som naturlig del av livet (Hawthorn & Redmond, 1999). 

Förväntningen om att bli botade från smärtan kan göra så smärtan upplevs mer obehaglig. I en 

studie framkom att indier som fann mening i sin smärta, klarade att utstå den medan väster-

länningarna försökte eliminera den. Detta ledde till att indierna utryckte mindre smärta och 
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med det drogs slutsatsen att smärta är kulturellt betingat (Kodiath & Kodiath, 1992). Två oli-

ka attityder till smärta är smärtacceptans och smärtförväntan. Smärtacceptans är när männi-

skan är villig att uppleva smärta och smärtförväntan är då man förväntar sig smärta i en speci-

ell situation, till exempel vid barnafödsel. Studier visar att i vissa kulturer kan smärta förvän-

tas men inte accepteras vilket leder till att smärtlindring krävs. Medan det i andra kulturer där 

smärta accepteras och samtidigt förväntas, inte finns samma krav på smärtlindring (Zborows-

ki, 1952). I en studie utförd av McCracken (1998) framkom att patienter som hade högre 

smärtacceptans visade lägre smärtintensitet och mindre ångest inför smärtan. Somalier ut-

tryckte smärta mindre än svenskar (Finnström & Söderhamn, 2006) och det tror vi beror på att 

svenskarnas smärtacceptans minskades i takt med sjukvårdens lättillgänglighet. Svensk sjuk-

vård har fram till för några år sedan i hög grad varit efterfrågestyrd vilket har lett till att sjuk-

vårdens tillgänglighet ökat (SBU, 1996). I en svensk studie framkom att två av fem patienter 

söker vård för smärta och flera smärtdiagnoser är lättare att ställa i takt med utvecklingen av 

mätinstrument (Hasselström, Liu-Palmgren & Rasjö-Wrååk, 2002). Sverige har en vårdgaran-

ti som innebär att patienter har rätt till specialiserad vård inom 90 dagar om de är i behov av 

det (Sveriges kommuner och landsting, 2009).  

 

En av våra tolv artiklar visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan faktorer 

som påverkade omvårdnaden av patienter med smärta. Denna är kvantitativ och har jämfört 

flera kulturer i ett och samma land. Likheterna mellan kulturerna kunde bero på att det var 

kulturer som levt tillsammans under längre tid, under liknande omständigheter och i samma 

land med samma lagar och rättsverk (Edwards, Moric, Husfeldt, Buvanendran & Ivankovich, 

2005; Heikkilä & Ekman, 2000). Kulturrelaterad omformning eller omstrukturering är de 

hjälpande och stödjande åtgärder som sjuksköterskan kan göra för att hjälpa patienten att för-

ändra sin livsstil. Denna strategi kräver att sjuksköterskan har god kulturell kompetens för att 

vara försiktig och värna om autonomin när det gäller förändring av värderingar och livsstil. 

Det är patienten som tar besluten, men sjuksköterskan finns med som stöd under processen 

(Leininger, 2001, Leininger, 2006). Att vara patient på ett sjukhus i en främmande kultur, kan 

vara skrämmande och väldigt ovisst. Sjuksköterskorna skulle då kunna informera patienten 

om hur sjukvården bedrivs och fungerar just på det här sjukhuset. Det skulle kunna göras ge-

nom att illustrera med bilder likt en karta, eftersom det inte är säkert att de förstår varandra 

verbalt. Kartan skulle kunna visa förväntningar som sjuksköterskan har på patienten samt vad 

patienten kan förvänta sig av sjuksköterskan och annan viktig information om sjukhuskultu-

ren. Det behöver inte vara ett sjukhus i ett annat land utan sjukhuskulturer kan skilja sig även 
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inom landsgränserna (Hanssen, 2007). Omformning och omstrukturering är ett sätt som pati-

enter använt då de levt nära en annan kultur under en längre tid. Sjuksköterskor tillsammans 

med annan sjukvårdspersonal har hjälpt patienten att omstrukturera sitt kulturella tänkande 

och omformat sig till den nya kulturen (Leininger, 2006).  

 

Kommunikationsmönster 

Verbal och icke verbal kommunikation skiljer sig mellan kulturer. I vissa kulturer ser patien-

ten det som sjuksköterskans uppgift att komma med smärtlindring om hon anser det nödvän-

digt och ser därför ingen anledning till att fråga efter det själv. Det betyder inte att de inte vill 

ha smärtlindringen (Davidhizar & Giger, 2002; Patel, Peacock, McKinley, Carter & Watson, 

2008). Icke verbal kommunikation såsom gester kan ha helt olika betydelse i olika kulturer 

(Stier, 2009). Det är större chans att sjuksköterskan ser tecknen på smärta hos patienter från 

samma kultur som den egna då det uttrycks olika. Sjuksköterskan har mindre förståelse för 

patienter som använder ett annat sätt att kommunicera (Davidhizar & Giger, 2002). Ordet 

smärta ”pain” har olika innebörder så som engelskans ”hurt” och ”ache”, vilket också kan 

försvåra smärtbedömningen (Davidhizar & Giger, 2002; Finnström & Söderhamn, 2006). Om 

sjuksköterskan ber patienten gradera sin smärta från ett till tio, visar detta patientens subjekti-

va bild av smärtan och kan vara till hjälp när det finns språkbarriärer (Davidhizar & Giger, 

2002). Det finns flera instrument som graderar smärta bland annat Visual Analog Scale (VAS) 

som är en horisontell linje där det i ena ändan står värsta tänkbara smärta och i andra ingen 

smärta alls. Patienten markerar var på linjen smärtan kan beskrivas. Den kinesiska traditionen 

är att de läser antingen från höger till vänster eller vertikalt. Detta gör att det uppstår problem 

när en kinesisk patient ska gradera sin smärta på en horisontell VAS-skala. Det var för dem 

lättare att lägga instrumentet vertikalt eller använda ett annat instrument (Davidhizar & Giger, 

2004). Resultatet visade vikten av att sjuksköterskor har i åtanke att smärta kommuniceras 

olika i olika kulturer. Sjuksköterskor behöver öka sin kulturella kompetens för att kunna tolka 

och förstå både kroppsspråk och verbal kommunikation för att kunna ge kulturkongruent om-

vårdnad (Cioffi, 2003).  

 

Kulturrelaterad anpassning eller förhandling är de hjälpande och stödjande åtgärder som sjuk-

sköterskan kan göra för patienter så att vården kan anpassas eller förhandlas fram till den säk-

raste och mest effektiva vården, samtidigt som den tar hänsyn till patientens vilja, för att kun-

na nå fram till en god hälsa och ett gott välmående (Leininger, 2006). Sjuksköterskor som 
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möter patienter som kommunicerar smärta på annat sätt än de är vana vid behöver anpassa 

vården så den passar kulturen och vara extra lyhörd (Davidhizar & Giger, 2004).  

 

Religion och miljö 

Resultatet visar att kvinnor från Somalia menade att det inte var accepterat att konsultera en 

psykolog, då de istället diskuterade sina problem och känslor med Allah och sin familj (Finn-

ström & Söderhamn, 2006). Sjuksköterskan har ansvar för att värna om människovärdesprin-

cipen, vilket innebär att den enskilde patienten bemöts och vårdas med respekt och omtanke 

oavsett bland annat personlig, etnisk eller religiös tillhörighet (Socialstyrelsen, 2009). Den 

mest holistiska metod för att förklara omvårdnadsfenomen är kulturrelaterad omsorg. Patien-

ter som är i behov av kulturrelaterad omsorg är de som visar tecken på kulturkonflikt i sam-

band med kulturkrock i vården. God kulturbaserad omvårdnad leder till välbefinnande hos 

patienterna (Leininger, 2006).  Patienter från andra kulturer än den västerländska har ofta 

många besökare på rummen, vilket kan påverka sjuksköterskans omvårdnad (Nielsen & Bi-

reklund, 2009). I några av våra studier uttrycker sjuksköterskorna det besvärligt och tidskrä-

vande med patienter från annan kultur än deras egna (Cioffi, 2003; Nielsen & Bireklund, 

2009). Kulturrelaterat bevarande eller upprätthållande är de omvårdnadsåtgärder som hjälper 

och stödjer patienter från en viss kultur, så att de kan bevara sina kulturella föreställningar och 

värderingar i vården. Om sjuksköterskor visar för patienterna att de är kulturmedvetna och 

accepterar deras värderingar och värnar om patientens autonomi, behöver inte kulturkonflikt 

uppstå (Leininger, 2006). 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det finns forskning kring kulturella faktorer som skiljer mellan olika kulturer, både kvalitati-

va och kvantitativa studier, på såväl barn som vuxna. Visserligen är mycket av forskningen 

gjord på åttio och nittio talet, men det syns att forskning kring faktorerna pågår. Något vi inte 

funnit svar på är varför skillnaderna är så markanta mellan vissa kulturer och hur vissa kan 

utstå smärta bättre än andra? Vi saknar även forskning kring hur sjuksköterskan kan arbeta för 

att nå kulturkongruent omvårdnad på sjukhusen genom att undersöka om sjuksköterskor i 

Sverige är kulturmedvetna, samt forskning om svenska sjuksköterskeutbildningar strävar efter 

kulturkompetens. 
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SLUTSATS 

Hur patienter ser på omvårdnad och smärta skiljer sig mellan kulturer vilket kan medföra att 

sjuksköterskor inte kan uppfatta det patienter förmedlar och känner, vilket kan leda till bris-

tande omvårdnad. Resultatets huvudfynd visade att det fanns flera kulturella faktorer som 

kunde påverka omvårdnaden av patienter med smärta eftersom smärta skiljde sig mellan kul-

turerna. När sjuksköterskorna interagerade med patienter från andra kulturer mötte de språk, 

regler och normer som skiljde sig ifrån den egna. Resultatet visade att redan från tidig ålder 

lärde sig barnet hur smärta bör uttryckas enligt kulturen. Beroende på hur omgivningen reage-

rade på barnet formades barnets uttryck, exempelvis det manliga och kvinnliga uttrycket, då 

mannen fick visa sig sjuk medan kvinnan inte fick det eller tvärtom. Ett annat fynd var att 

förväntningar av och meningen med smärta var olika i olika kulturer. Förväntningen om att 

bli botad kunde göra smärtupplevelsen mer obehaglig medan då smärta accepterades minska-

de obehaget. Ett annat viktigt fynd i resultatet var att verbal och icke verbal kommunikation 

skiljde sig mellan kulturerna, såsom ord och gester. Resultatet visade även att det inte finns 

signifikanta skillnader mellan faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter med smärta, 

vilket kan bero på att kulturerna levt tillsammans under en längre tid med samma lagar och 

rättsverk. Sjuksköterskan har ansvar för att värna om människovärdesprincipen, vilket innebär 

att patienten bemöts med respekt och omtanke oavsett tillhörighet. Har sjuksköterskan kun-

skap om att det finns skillnader behöver de inte veta allt om alla kulturer. Ett verktyg är sol-

uppgångsmodellen som ger sjuksköterskor möjlighet att utveckla en helhetsbild av patientens 

livsvärld och kan då ge mer holistisk vård. Sjuksköterskor behöver öka sin kulturella kompe-

tens för att kunna tolka och förstå patienter från olika kulturer för att kunna ge kulturkongru-

ent omvårdnad.   
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1 Cioffi, J. 2003, 

Australien  

Communicating with 

culturally and linguisti-

cally diverse patients in 

an acute care setting: 

nurses´ experiences.  

Syftet var att undersöka 

och beskriva sjuksköters-

kors upplevelser av att 

kommunicera med patien-

ter från andra kulturer i 

akutsjukvården.   

En kvalitativ interpretiv-

deskriptiv design där 23 stycken 

sjuksköterskor med minst fem 

års erfarenhet deltog. Enskilda 

intervjuer under 45 minuters tid 

genomfördes, där en öppen 

fråga användes; Berätta om dina 

erfarenheter kring omvårdnad 

av patienter från annan kultur.       

Resultatet visar svårigheter med att arbe-

ta med tolk och att det är lättare att an-

vända sig av tvåspråkig vårdpersonal. 

Kroppsspråk kan vara svårt vid kultur-

krockar i omvårdnad av smärta, då detta 

uttrycks olika. Även sjuksköterskans 

attityder påverkar kommunikationen. 

Studien ledde fram till sex rekommenda-

tioner som är riktade till sjuksköterskan.    

Hög 

2 Dawson, A., & 

List, T. 2009, 

Sverige 

Comparison of pain 

thresholds and pain tol-

erance levels between 

Middle Eastern and 

Swedes and between 

genders.  

Syftet var att jämföra 

skillnader mellan kultur 

och kön om smärttröskel 

och smärttoleransnivå. 

Deskriptiv studie på 64 friska 

personer från två olika kulturer. 

De utsattes för tre olika smärt-

stimuli, mekanisk, elektrisk 

stimuli samt köldstimuli. 

Resultatet visade att det fanns signifikant 

skillnad mellan två av tre smärttolerans-

test. Mest uttalat var skillnaderna mellan 

mellanöstern män och svenska män. Och 

det skilde sig mer mellan könen i Sverige 

än i Mellanöstern. Annars fanns ingen 

skillnad dem emellan.  

Hög 

3 Doutrich, D., 

Wross, P., & 

Izumi, S. 2001, 

USA 

Relief of Suffering and 

Regard for Personhood: 

Nurses´ethical concerns 

in Japan and the USA. 

Syftet var att beskriva 

japanska sjuksköterskors 

föreställningar, värden och 

omvårdnad.  

Interpretive hermeneutisk metod 

baserad på Heideggers fenome-

nologi där 18 japanska sjukskö-

terskor intervjuades.  

Resultatet visade att smärta och lidande 

kan ha varierande mening och utryckas 

olika i olika kulturer. Det medförde att 

sjuksköterskorna var oroliga att inte 

kunna ge adekvat smärtlindring till alla.    

Medel 



  

                            Bilaga 5b 
 
Nr. 

 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4 Edwards, R., Do-

leys, D., Fillingim, 

R., & Lowery, D. 

2001, USA 

Ethnic Differences in 

Pain Tolerance: Clinical 

Implications in a Chronic 

Pain Population.  

Syftet var att fastställa om 

det skilde sig något i kro-

nisk smärttolerans mellan 

afroamerikaner och vita i 

USA.   

En kvantitaiv studie där 337 

patienter deltog, 68 st afroame-

rikaner och 269 st vita. De ut-

gick från sju bedömningsunder-

lag för att få en bild av upple-

velsen av experimentellt stimu-

lerad smärta.  

Resultatet visade att afroamerikaner 

rapporterade högre grad av smärta samt 

ökad smärtupplevelse vid handikapp än 

vita gjorde. De var också mindre smärt-

toleranta än vita.    

Hög 

5 Edwards, R., Mo-

ric, M., Husfeldt, 

B., Buvanendran, 

A., & Ivankovich, 

O. 2005, USA 

Ethnic Similarities and 

Differences in the 

Chronic Pain Experi-

ence: A Comparison of 

African American, His-

panic and White Patients.  

Syftet var att upptäcka 

skillnader och likheter i 

kronisk smärtupplevelse, 

jämfört med afroamerika-

ner, spanska och vita i 

USA.  

Ur en stor grupp har 97 personer 

med smärta valts ut. De har fått 

svara på sju bedömningsunder-

lag om hur de upplevde sin 

smärta.  

Resultatet visade att det inte är någon 

större skillnad vad gäller smärta, smär-

tans följdtillstånd och de affektiva fakto-

rerna var små, när de etniska grupperna 

var lika.  

Medel 

6 Festini, F., Focar-

di, S., Bisogni,S., 

Mannini, C., & 

Neri, S. 

2009, Italien 

Providing Transcultural 

to Children and Parents: 

An Exploratory Study 

From Italy.  

Syftet var att undersöka 

vilka problem som kan 

uppkomma vid omvårdna-

den av utländska barn och 

deras familjer.  

Explorativ, deskriptiv studie på 

ett sjukhus i centrala Italien där 

201 stycken avdelningssköters-

kor svarade på frågor gällande 

omvårdnad av människor från 

olika kulturer.  

Resultatet visade att 129 sjuksköterskor 

upplevde svårigheter med omvårdnaden 

av utländska barn och deras familjer. 

Följande som påverkar omvårdnaden har 

framkommit; språkbarriärer, synen på 

nutrition, hygien, religion/ andlighet, 

kvinnoroll och attityder till smärta.  

Medel 
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Författare, År, 
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7 Finnström, B., & 

Söderhamn, O. 

2006, Sverige 

Conceptions of pain 

among Somali women 

Syftet var att utreda Soma-

liska kvinnors syn på 

smärta rörande dem själva 

och familjemedlemmar.  

Kvalitativ studie där nio Soma-

liska kvinnor i Sverige intervju-

ades med öppna frågor.   

Resultatet visade att Somalier ska uthär-

da smärta enligt deras kultur. Den visade 

också att barn mellan 6-8 år skulle kon-

trollera sin smärta för att inte visa sig 

svaga och skämma ut sin familj.   

 

Hög 

8 Jongudomkarn,D., 

Aungsupakorn,N.,  

& Camfield, L. 

2006, Thailand 

The meanings of pain: A 

qualitative study of the 

perspectives of children 

living with pain in north-

eastern Thailand 

Syftet var att utforska 

perceptioner, erfarenheter 

och meningen med smärta 

beskrivet av barn i Thai-

land.  

Kvalitativ studie där 49 barn 

mellan 4-18 år i Thailand följ-

des under ett års tid. Data är 

insamlad genom observationer, 

teckningar, rollspel, sagor och 

gruppdiskussioner under lugna 

omständigheter.  

Resultatet visade att kulturen som barnen 

växer upp i påverkar sättet de uttrycker 

sin smärta på. Kultur är ett viktigt ele-

ment som sjuksköterskan bör ha i åtanke, 

då det kommer hjälpa henne att öka 

kunskaperna om förhållandet mellan 

smärta och kultur. 

Hög 

9 Koffman, J., Mor-

gan, M., & Hig-

ginson, IJ. 2008, 

England 

Cultural meanings of 

pain: a qualitative study 

of Black Caribbean and 

White British patients 

with advanced cancer. 

Syftet var att jämföra svar-

ta karibiska med vita brit-

tiska patienter som led av 

avancerad cancer samt 

innebörden av cancerrela-

terad smärta.  

Komparativ kvalitativ intervju-

studie utförd i London där 26 

svarta kariber och 19 vita britter 

deltog. I team möten delgav de 

sina upplevelser om att leva 

med sin sjukdom, och meningen 

med smärtan.  

Resultatet visade att smärta kan ha fyra 

meningar; Smärta som utmaning, smärta 

som fiende, smärta som öde, smärta som 

straff. Det visar också att det behövs 

kunskaper om skillnader mellan kulturer 

och att sjuksköterskor bör fråga varje 

enskild individ hur denne ser på sin 

smärta för att kunna ge bästa vård.  

Hög 
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Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

10 Nielsen, B., & 

Birkelund, R. 

2009, Danmark 

Minority ethnic patients 

in the Danish healthcare 

system- a qualitative 

study of nurses´ experi-

ences when meeting 

minority ethnic patients.   

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskornas erfaren-

heter kring omvårdnad av 

patienter från en annan 

etnisk minoritet.  

Explorativ och deskriptiv design 

där fyra kvinnliga sjuksköters-

kor på ett danskt sjukhus obser-

verades vid omvårdnaden av 

patienter från etnisk minoritet.  

Resultatet visade tre kodgrupper där 

sjuksköterskan upplevde svårigheter; 

kommunikation, etnisk smärta, etniska 

matkultur/matgemenskap.  

Hög 

11 Patel, S., Peacock, 

SM., McKinley, 

RK., Clark -

Carter,D., & Wat-

son, PJ. 2008, 

England 

GPs´experience of man-

aging chronic pain in a 

South Asian community- 

a qualitative study of the 

consulation process.  

Syftet var att utforska 

personal i primärvårdens 

erfarenheter av patienter 

med kronisk smärta från 

Leicester i södra Asien.  

Kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie där 18 patienter 

från två kulturer deltog. Analys 

av data utfördes av ett forskar-

team med olika bakgrunder som 

sedan granskade materialet för 

att finna olika möjligheter i 

texten. 

Resultatet visade att det fanns svårigheter 

i att bedöma och behandla kronisk smär-

ta när det uppstår språkliga och kulturella 

skillnader. Dessa skillnader spelade en 

viktig roll i konsultationsprocessen då 

patientens beteende speglade deras kultu-

rella syn på hälsovård vilket resulterade i 

missförstånd.  

Hög 

12 Sloman, R., Ro-

sen, G., Rom, M., 

& Shir, Y. 2004, 

Israel 

Nurses´assessment of 

pain in surgical patients  

Syftet var att jämföra sjuk-

sköterskors bedömning av 

patienters smärtupplevelse 

med patienters egna, för att 

se om smärtan influeras av 

kultur och etnicitet .     

Deskriptiv komparativ studie 

med 95 patienter och 95 ssk på 

fyra sjukhus i Jerusalem. Ett 

frågeformulär innehållande 

korta frågor om smärta och 

kultur besvarades av både sjuk-

sköterska och patient.   

Resultatet visade att varken födelseland, 

etniskbakgrund, religion och sjukskö-

terskans erfarenhet spelade signifikant 

roll i bedömning/upplevelse av smärta. 

Dock sågs en liten skillnad vid smärtupp-

levelsen hos superreligiösa patienter. 

Hög 
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Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, underkategori och 

kategori från innehållsanalys.  
 

 

 

 

 

Lundman, B., Hällgren- Graneheim, U.(2008). Kvalitativ Innehållsanalys. I M. Granskär., & 

B. Höglund-Nielsen. (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård.(s. 166). Lund: Studentlitteratur. 

 

Meningsenhet Kondenserad menings-

enhet 

Underkategori Kategori 

Kvinnorna ombads beskriva 

smärta… ingen nämnde om-

skärelse… Smärta är inte 

emotionellt betingat… 

Inget emotionellt, inget 

bakgrunds förankrat, 

manligt och kvinnligt 

Syn på smärta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attityder 

Skillnader mellan män och 

kvinnor… 

Smärta är tortyr… barn ska 

vara uthålliga och tålmodi-

ga… 

Barn lär sig tidigt 

Barn lär sig tidigt vad och hur 

smärta förväntas uttryckas… 

Kvinnorna var bekanta med 

traditionella förklaringar... 

onda ögat eller onda andar… 

Olika meningar med 

smärta 

Mening med smärta 

Fyra meningar med smärta; 

smärta som; utmaning; fiende; 

test på tro; straff.  

Patienten vill inte veta sin 

diagnos… 

Olika syn på diagnos i 

olika kulturer 

Sjuksköterskan använde andra 

namn för diagnosen 

Vita amerikaner klarade 

smärtstimuli längre än svarta 

amerikaner… 

Skillnader i smärtuttryck Uttrycka smärta 

Inga signifikanta skillnader i 

uttryck av smärta… uppvuxna 

i samma land men i olika 

kulturer… 

Inga skillnader i smärt-

uttryck 

Barn kunde genomgå smärt-

samma undersökningar utan 

att uttrycka smärta 

Svårt att bedöma olika 

smärtuttryck  

Svårigheter att bedöma smärta 

på olika etniska minoritets-

folk…Patienter hade tendens 

att överdriva sin smärta… 

Sjuksköterskorna var oroliga 

för att missa patienter som 

inte uttryckte sin smärta som 

de var vana vid… 


