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Sammanfattning    

Smärta är en subjektiv upplevelse som måste bedömas utifrån den enskilda individen 

men trots det bedöms smärta inte alltid individuellt. Det finns olika omotiverade 

skillnader mellan den vård som män och kvinnor erhåller. Syftet med studien är att 

undersöka hur genus- och könstillhörighet påverkar upplevelsen av smärta och dess 

konsekvenser. En litteraturöversikt har genomförts för att besvara detta. I resultatet har 

två huvudkategorier identifierats; upplevelsen av att göra och upplevelsen av att vara. 

Upplevelsen av att göra visar att män och kvinnor har olika saker som de förväntas 

utföra trots smärta. Männen förväntas kunna arbeta trots svår smärta och kvinnor 

förväntas kunna utföra hushållsarbete. Upplevelsen att vara visar att både män och 

kvinnor har svårt att leva upp till den maskulina respektive feminina normen i samband 

med smärta. Män upplever att de förväntas kunna vara starka och ha kontroll över sina 

känslouttryck. Kvinnor upplever en rädsla över att vara till besvär och har svårt att 

prioritera sin egen hälsosituation. Både män och kvinnor har en negativ syn på 

smärtlindrande läkemedel, där män tenderar att vara mer rädda för att utveckla ett 

beroende och kvinnor är mer rädda för biverkningar. Kvinnor skattar oftare sin smärta 

som måttlig eller svår jämfört med män och upplever avfärdande av sin smärta i högre 

grad än vad män gör. Grunden till alla dessa skillnader kan till stor del vara socialt 

konstruerade. Resultatet kan användas till att förbättra mötet med den enskilda 

patienten, där manliga patienter kan behöva mer stöd i form av bekräftelse av 

känslouttryck och kvinnor kan behöva bekräftelse i form av acceptans i att prioritera sig 

själv.  
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INLEDNING 

Smärta är en subjektiv upplevelse som påverkar den enskilda människans livskvalitet, 

tillgång till samhället och bild av sig själv. Kvinnor lider av fler sjukdomar som 

innefattar smärta och generellt sett skattar kvinnor smärta högre än män. Detta kan 

sannolikt bero på fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor men även 

psykologiska, kulturella och sociala faktorer spelar in (Ballantyne 2008). Charlton 

(2005) belyser också att det finns en könsrelaterad upplevelse av effekten av 

smärtlindrande läkemedel, att kvinnor i högre grad söker vård för smärta än män samt 

att det finns delade meningar om huruvida män och kvinnor ska behandlas med samma 

eller olika behandling. Smärta är ett ämne vi båda är intresserade av och då genusfrågor 

nu är mycket aktuellt både i samhälls- och sjukvårdskontexter känns det viktigt att även 

belysa smärta ur ett genusperspektiv. 

 

BAKGRUND 

Genus 

Genus och Kön 

Att olika tillgång till samhället föreligger beroende på kön har under en lång tid varit ett 

faktum. Män är i Sverige är överrepresenterade på samhällets topp och de har mer makt 

och resurser än vad kvinnor har. Ett exempel på detta är att majoriteten av alla 

börsbolags styrelseordförande är män samt att manligt dominerade yrken ofta har en 

högre lön än vad kvinnodominerade yrken har (Bernhardtz & Persson 2015). Män och 

kvinnor arbetar ungefär lika många timmar varje dag men män tenderar att 

förvärvsarbeta fler av sina arbetade timmar och kvinnor tenderar att arbeta fler timmar 

obetalt, det vill säga att de sköter hemmet i betydligt högre grad. Dock finns det andra 

faktorer som missgynnar män i den manliga könsrollen. Mäns behov av att visa styrka 

och brist på sårbarhet är en bidragande orsak till att män har en kortare medellivslängd 

(Bernhardtz & Persson 2015).  

 

Genus definieras som ”kön(sroll) med tonvikt på sociala snarare än biologiska aspekter” 

och kön som ”endera av de två rolltyperna vid fortplantningen dvs. hona el. hane, 

kvinna el. man” (Svenska Akademiens Ordbok 2015). Kön är därför den biologiska 

skillnaden mellan män och kvinnor, medan genus är en social konstruktion. 

 

Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism innebär att det finns mönster som människan handlar efter i 

sociala situationer. Dessa mönster innebär att det finns ett bestämt sätt att tala om 

världen runtom och förstå den. Vad människor säger och hur människor handlar beror 

på vilket sammanhang som en individ befinner sig i. Socialkonstruktionismen utgår från 

ett synsätt där språket också utformar verkligheten samt skapar och förändrar sociala 

relationer och identiteter. En socialkonstruktionistisk uppfattning är att människan inte 

föds med några hållfasta egenskaper utan utformar sig själv genom att leva i ett visst 

sammanhang, samhälle eller kultur. När en människa lever i ett specifikt sammanhang 

erhålls vissa roller och de normer, traditioner och värderingar som finns i kulturen gör 

individen till sina egna. Till följd av detta bildas olika diskurser med människor efter 
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subjektpositioner, till exempel ses kvinnan inom familjen som den omhändertagande 

som sköter hushållet (Lundin 2008, ss. 96-101). 

 

Jämställd vård 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30 3 kap, § 1) står det att god vård ska ges på 

lika villkor, oberoende av exempelvis kön, etnicitet, kulturtillhörighet eller 

socioekonomisk status. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567 1 kap, § 1) ligger till 

grund för att förhindra diskriminering men också för att befrämja människors rättigheter 

oberoende av könstillhörighet eller könsuttryck. Det finns dock skillnader i upplevelse 

av hälsa och bemötande inom hälso- och sjukvården beroende på bland annat patientens 

kön, könsuttryck, könsidentitet eller sexuell identitet (Socialstyrelsen 2015), vilket 

kommer att beröras i denna litteraturöversikt.  

 

Jämställd vård innebär att både män och kvinnor får vården de är i behov av och att god 

kvalitet av vården upprätthålls oavsett kön. När vården inte är jämställd kan det 

exempelvis bero på att patienter beroende på kön har olika tillgång till insatser inom 

vården eller att tillgången till läkemedel eller hjälpmedel är olika. Den vård som kvinnor 

och män erhåller ska var likvärdig, dock kan det vara svårt att veta när vårdåtgärderna 

ska vara lika eller olika för kvinnor och män för att uppnå detta. De förväntningar och 

föreställningar som finns på en man respektive kvinna kan påverka de frågor som ställs 

till patienten. Patientens besvär och symtom kan även tolkas utifrån dessa 

föreställningar. Till följd av detta kan till exempel olika utredningar och 

behandlingsåtgärder ges beroende på om patienten är man eller kvinna, trots att det inte 

går att motivera medicinskt (Smirthwaite, Tengelin & Borrman 2014). I en studie där 

förskrivningen av läkemedel i Sverige undersöktes framkom det att det fanns 

omotiverade skillnader i läkemedelsförskrivning mellan män och kvinnor. Det visade 

sig att dessa skillnader inte hade någon medicinsk förklaring (Loikas, Wettermark, Von 

Euler, Bergman & Schenck-Gustafsson 2013). Vårdpersonal har sällan för avsikt att 

särbehandla någon utan det sker omedvetet. Detta är kopplat till de normer och 

konstruktioner av bland annat kön som, utan att reflekteras över, efterlevs i samhället 

(Socialstyrelsen 2015).  

 

 

Smärta 

Smärta och dess innebörd 

Smärta är en subjektiv och individuell upplevelse och en patients upplevelse av smärta 

är verklig oavsett vad olika undersökningsfynd visar (Norrbrink & Lundeberg 2014, ss. 

11–12). Smärtan kan påverkas av flera bakomliggande faktorer som kan vara psykiska, 

fysiska, sociala, existentiella och andliga där tidigare erfaren smärta, ålder och kön 

också har en inverkan. Rädsla, oro och ångest kan komma med smärtupplevelsen och då 

förstärka denna. Alla människor upplever och reagerar olika på smärta och den kan inte 

jämföras individer emellan med hjälp av någon teknisk metod. Dock kan själva 

upplevelsen av smärta skattas med olika smärtskattningsinstrument. Vanligt 

förekommande inom vården, bland många fler, är Visuell Analog Skala (VAS) och 

Numerisk Skala (Brantberg & Allvin 2018). Val av smärtskattningsinstrument är 

relaterat till patientens enskilda behov. En del patienter har inte förmågan att beskriva 
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sin smärta och sjuksköterskan kan då behöva observera patienten enligt en 

observationsskala för smärta.  

 

Smärta kan vara av akut eller långvarig karaktär. Akut smärta har en viktig funktion 

som varningssignal när kroppen utsätts för skada eller hot om skada, då en rad 

fysiologiska reaktioner startar. Denna typ av smärta upphör då ingen orsak längre 

föreligger (Berntzen, Danielsen & Almås 2011, s. 364). Alla människor upplever akut 

smärta åtskilliga gånger under en livstid. Det kan till exempel röra sig om akut 

ryggsmärta, postoperativ smärta eller ett njurstensanfall (Norrbrink & Lundeberg 2014, 

ss. 12–13). Långvarig smärta uppkommer när den akuta smärtan inte går över utan blir 

tidsmässigt utdragen och inte kan förväntas avta utan någon behandlingsinsats 

(Berntzen, Danielsen & Almås 2011, s. 382-383). Denna typ av smärta är ofta 

lokaliserad till nacke, skuldra, rygg eller knä. Långvarig smärta innebär ofta ett lidande 

och den drabbade påverkas både fysiskt och psykiskt. Sömnen, sinnesstämningen, det 

dagliga livet och delaktighet påverkas tillsammans med kognitiva funktioner som 

koncentrationsförmåga, inlärning och minne. Dessa faktorer leder inte sällan till att den 

drabbade blir socialt isolerad och får en sämre livskvalitet. På samhällsnivå innebär 

detta stora kostnader för sjukvård och ekonomisk ersättning samt förlust av arbetskraft 

(Norrbrink & Lundeberg 2014, ss. 12–13). 

 

Det finns olika anledningar till att smärta uppkommer. Vilken behandling som är 

lämplig varierar beroende på patientens fysiologiska tillstånd samt med hänsyn till 

individuella behov.  Det är av stor vikt att i tid påbörja en lämplig behandling för 

smärttillståndet så att akut smärta inte övergår till ett långvarigt smärttillstånd 

(Norrbrink & Lundeberg 2014, ss. 12–13). Grunden i smärtbehandlingen är att patienten 

ska besparas onödigt lidande, att vårdpersonal och patient är överens om behandlingens 

mål samt att det finns en grund för god kommunikation (Berntzen, Danielsen & Almås 

2011, s. 358).  Det finns många olika behandlingsalternativ vid smärta; både de som 

baseras på läkemedel och de som inte gör det. Läkemedel som används vid smärta är till 

exempel paracetamol, antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID-preparat) 

och opioider. Dock kan även andra läkemedel användas vid vissa smärttillstånd, bland 

annat antidepressiva eller antiepileptika (Molin 2014, ss. 133–146). Alternativa icke-

farmakologiska behandlingar som kan användas vid smärta är fysisk träning, transkutan 

elektrisk nervstimulering (TENS), akupunktur, massage eller kognitiv beteendeterapi 

(Berntzen, Danielsen & Almås 2011, s. 361-362).  

 

Smärta ur ett genusperspektiv 

Genus och kön har en inverkan på upplevelsen av smärta (Lund 2014, ss. 151–152). 

Denna skillnad i smärtupplevelse är inte enkel att förklara och sannolikt interagerar 

psykologiska, biologiska och sociokulturella faktorer. Vid många smärttillstånd är 

kvinnor överrepresenterade, några av dessa tillstånd är fibromyalgi, reumatoid artrit, 

spänningshuvudvärk, migrän, “irritable bowel syndrome” samt handleds- och knäartros. 

Depression vid muskuloskeletal värk rapporteras även vara vanligare hos kvinnor än 

män. Att smärtupplevelsen påverkas på detta sätt kan bero på könshormoner, gener och 

olikheter i smärthämningssystem men även oro, ängslan, beteende, depression och 

tankemönster påverkar. Könsidentitet, könsroller och etnicitet bidrar också tillsammans 

med de ovanstående faktorerna till smärtupplevelsen.  
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Eftersom män hör till normen inom den medicinska forskningen kan detta leda till att 

kvinnor inte blir rätt behandlade vid sjukdomstillstånd där de har en annan symtombild 

än män, exempelvis vid kardiovaskulär sjukdom. Forskning har visat att män och 

kvinnor har fysiologiska olikheter; män är mindre känsliga än kvinnor för att utveckla 

muskelsmärta och är mindre känsliga för upprepad mekanisk stimulans. Något som kan 

ha stor betydelse för smärtupplevelsen hos kvinnor kan vara att de har större känslighet 

och minne för känsloupplevelser, särskilt negativa sådana, än män. Fysisk aktivitet, 

TENS, akupunktur och vibration har påvisats öka smärttröskeln hos kvinnor men dock 

inte hos män (Lund 2014, ss. 152–154). Annat som kan vara viktigt att känna till är att 

kvinnor i högre utsträckning än män söker vård för smärta och att män och kvinnor 

beroende på undersökningsfynd kan bli erbjudna olika eller samma vårdåtgärder. 

Effektiviteten av en behandling kan även vara beroende av kön (Charlton 2005). Män 

och kvinnor har i samhällets genusordning olika villkor, något som leder till att olika 

strategier för att bemästra smärtan skapas. Maskuliniteten avspeglar en inre kontroll, 

självständighet och självtillit. Till följd av dessa normer kan det ses som en svaghet att 

söka vård. Kvinnan lär sig tidigt att uppmärksamma och prioritera behov hos andra 

människor, något som innebär svårigheter att själv agera när något upplevs bli för 

påfrestande, till exempel smärta (Johansson 2004). 

 

Välbefinnande och lidande 

Alla människor har rätt till hälsa och välbefinnande (Förenta Nationerna (FN) 2015). 

Det tredje av FN:s totalt sjutton globala mål för hållbar utveckling tydliggör att alla 

människor har rätt till ett hälsosamt liv. Dessutom tydliggör det femte målet att ingen 

diskriminering mellan kön får förekomma. Det innebär att alla människor, både kvinnor 

och män, har rätt till välbefinnande. Vårdvetenskapsteoretikern Katie Eriksson (2018, s. 

151) beskriver hälsa som sundhet, friskhet och välbefinnande. Välbefinnande är 

patientens egen känsla, oberoende av yttre faktorer som exempelvis sjukdom. Det är 

individens egen upplevelse som avgör om denne känner välbefinnande eller ej. För att 

nå välbefinnande kan patienten behöva både existentiellt och andligt stöd. 

Välbefinnande och lidande ställs ofta mot varandra. Patienten kan behöva stöd i att 

acceptera att välbefinnande kan förekomma samtidigt som lidande. För att kunna känna 

välbefinnande behöver patienten erkänna att lidande finns (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, ss. 38–39).   

 

Eriksson (2018, s. 331) beskriver att lidande innebär att något plågar människan. 

Lidandet innebär även en försoning eller en kamp. Det finns flera typer av lidande; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är allt lidande och all 

smärta som drabbar patienten som följd av sjukdom eller dess behandlingar (Eriksson 

2018, ss. 385). Sjukdomslidandet kan vara både kroppsligt och själsligt. Det kroppsliga 

lidandet kan vara smärtan från en tumör eller smärtan från ett brutet ben. Det själsliga 

lidandet är de känslor och tankar som härstammar från sjukdomen. Det kan vara känslor 

som skam och skuld och känslorna kan härstamma från patienten själv eller på grund av 

hur patienten bemöts av andra. Utöver sjukdomslidande finns även vårdlidande och 

livslidande. I begreppet vårdlidande ingår maktförskjutning, kränkningar och brist på 

vård. Livslidande är det lidande som följs av att vara människa. Livslidande kan 

innebära ett hot om förintelse, att hela identiteten som människa förtvinas (Eriksson 
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2018, s. 386). Smärta kan orsaka ett stort lidande för den drabbade och kan påverka 

sömn, koncentrationsförmåga, humör och det dagliga livet. Detta kan ge en försämrad 

livskvalitet. För att minska lidandet är det av största vikt att förbättra och bekräfta 

människans egen förmåga så att inte smärtan och lidandet hämmar livet, varken för 

kvinnor eller män (Norrbrink & Lundeberg 2014, s.13).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Män och kvinnor erhåller omotiverat olika vård och behandling vid samma 

sjukdomstillstånd och beroende av genus- och könstillhörighet finns olika 

föreställningar om hur patienten förväntas hantera och reagera på smärtan. Smärta är en 

subjektiv upplevelse som måste bedömas utifrån den enskilda individen och inte dennes 

genus- eller könstillhörighet. Som vårdpersonal kräver detta en lyhördhet då patienter på 

grund av sitt kön inte ska diskrimineras eller tillskrivas speciella egenskaper. Ibland kan 

dock olika smärtbehandlingar för man och kvinna anses vara motiverat, till exempel 

relaterat till fysiologiska skillnader. En ökad kunskap hos sjuksköterskan kan framför 

allt ge en vinst för den enskilda individen då denne får den smärtbehandling som krävs 

för att uppleva välbefinnande. Det innebär även en samhällsvinst i form av minskade 

kostnader - både direkta och indirekta. Kunskapen om hur patienter beroende på genus- 

och könstillhörighet upplever smärta och dess påverkan på livet kan bidra till en mer 

jämställd vård vilket innebär ett minskat vård-, sjukdoms- och livslidande samt högre 

livskvalitet. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur genus- och könstillhörighet påverkar patienters upplevelse av 

smärta.   

 

 

METOD 

En litteraturöversikt enligt Fribergs modell (2012, ss. 133) har gjorts. Det innebär att 

kunskap inom ett område sammanställs för att ge en sammanfattning av den forskning 

som redan finns. Valet av en litteraturöversikt motiverades med att det sågs som en 

fördel att sammanställa tidigare forskning inom ämnet. Forskning kring genus i 

sjukvården finns det en begränsad mängd av, därför kan en sammanställning visa vad 

som redan är forskat på och vad som kan behöva forskas på i framtiden. Artiklar som 

besvarade syftet valdes ut och olika kategorier och underkategorier identifierades med 

hjälp av olika färgkoder.  

 

Datainsamling 

Artiklarna som använts i litteraturöversikten söktes fram i Cinahl och PsycINFO.  

Sökord som användes var pain, “postoperative pain”, “muscle pain”, discomfort, 

trouble, sex, gender, “gender perspective”, equal, male, men, masculinity, female, 

women, differences, patient, therapy, treatment, experience, struggle, attitude, 
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perception, psychosocial, nursing, narrative, interview, qualitative och subjective. 

Några ord söktes enskilt och synonyma ord söktes tillsammans. Flera blocksökningar 

gjordes därefter (se bilaga 1). Vid varje sökning lästes alla titlar på artiklarna och även 

sammanfattningen av artikeln om titeln verkade relevant för syftet.  Efter att 

sökningarna utförts i alla databaser valdes 21 artiklar ut som skulle kunna besvara 

syftet. När resultatet i varje artikel granskats kvarstod 15 artiklar till litteraturöversiktens 

resultat, 4 kvantitativa och 11 kvalitativa (se bilaga 2). För att artiklarna skulle väljas 

var kravet att de skulle utgå från patienters upplevelse av att ha akut eller kronisk 

smärta. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Friberg (2012, ss. 138 - 139) och samtliga 

artiklar inkluderades i litteraturöversikten.    

 

Dataanalys 

I samband med kvalitetsgranskningen upprättades en översiktstabell innehållande en 

sammanfattning av varje artikel; titel, författare, årtal, metod, resultat och diskussion (se 

bilaga 2). Artiklarna lästes flertalet gånger av båda författarna för att innehållet i varje 

artikel skulle förstås. Det som besvarade studiens syfte plockades ut och 

sammanställdes i kategorier för att få en helhetsbild samt för att identifiera skillnader 

och likheter. 

 

 

RESULTAT 

Skillnader och likheter i män och kvinnors upplevelse av smärta delades upp i två 

kategorier som genomlyste resultatet. Dessa kategorier var upplevelse av att vara och 

upplevelse av att göra. I dessa kategorier identifierades två respektive fem 

underkategorier. 

 

Upplevelse av att göra 

Upplevelsen av att göra visar att män och kvinnor har olika saker som de förväntas 

utföra trots smärta. Männen förväntades kunna arbeta trots smärta och kvinnor 

förväntades kunna utföra hushållsarbetet.  

 

Krav på att försörja 

Att inte kunna arbeta i framtiden på grund av smärta var det som män upplevde mest 

problematiskt. Om mannen inte kunde jobba ledde det till att han förlorade sin roll som 

försörjaren i familjen, vilket innebar ett stort hot mot den enskilde mannen och hans 

maskulinitet (Shoqirat 2012). Att inte kunna arbeta innebar att inte kunna identifiera sig 

som frisk. Detta upplevdes som värre än smärtan i sig.  Brist på arbete upplevdes som 

att förlora sin roll i samhället och därmed sin hierarkiska position. Syftet med den 

rehabilitering som flera män genomgick var ett mål om att bli arbetsför igen (Ahlsen, 

Mengshoel & Nyheim Solbraekke 2012 a). Arbete var starkt kopplat till mannens 

identitet vilket gjorde att en ofrivillig sjukskrivning på grund av smärta, särskilt av 

långvarig form, förändrade mannens syn på sig själv. Trots att ett väldigt stressfyllt och 

krävande jobb var något som flera män hade, togs hellre en större mängd smärtlindring 

än att uttrycka sårbarhet och smärta och därmed välja ett mindre krävande jobb (Ahlsen, 
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Mengshoel & Nyheim Solbraekke 2012 b). Det handlade därför inte bara om att ha ett 

förvärvsarbete. Det upplevdes viktigt att kunna fortsätta med sin karriärutveckling. Det 

specifika arbetet var väldigt viktigt och detta prioriterades att fortsätta med trots kronisk 

smärta (Ahlsen, Bondevik, Mengshoel, & Nyheim Solbraekke 2013). Ett arbete skapade 

ett sammanhang genom att dagen fick ett mål och ett syfte. Bilden av mannen som 

försörjaren i familjen var väldigt påtaglig, vilket gjorde att männen upplevde att det bara 

var att kämpa vidare och ta smärtlindring. Även en oro över att inte kunna försörja sina 

barn ekonomiskt uttrycktes (Flurey et.al 2018). Arbete var dock inte det enda som 

männen prioriterade; män som led av smärta förväntades inte att minska på aktiviteter 

som enbart gjorts för egen vinning, som exempelvis fysisk träning och andra hobbys 

(Kvam, Eide & Vik 2012).  

 

Krav i hem och hushåll 
För kvinnor däremot innebar inte en sjukskrivning på grund av smärta lika mycket tid 

för sig själv. En kvinna förväntades redan i samband med utskrivning från sjukhuset att 

utföra hushållssysslorna. Trots sjukskrivning så förväntades det av kvinnorna att de 

skulle göra sysslorna. Detta beskrevs vara relaterat till ett ansvar över att finnas där för 

familjen. En kvinna uppgav att hon tyckte att det var bra att vara sjukskriven då hon 

kunde vara hemma och ta hand om barnen som inte behövde börja på förskolan. Hon 

kände att på jobbet kunde hon bli ersatt av någon annan men i hushållet upplevde hon 

att det inte fanns någon ersättare (Kvam, Eide & Viks 2012). Trots restriktioner från 

sjukvården utförde kvinnorna hushållsarbete med risk för att äventyra sin egen hälsa 

(Leegaard, Rustøen & Fagermoen 2010; Leegaard, Nåden & Fagermoen 2008). De 

kände att deras manliga partners inte såg vad som behövde göras i hemmet och hade 

svårt att be familjemedlemmar om hjälp. Detta ledde till att kvinnorna utförde 

hushållsarbetet själva med ökad smärta som följd.  Smärta gjorde att kvinnorna kände 

att de inte kunde fylla sin roll som den ansvarstagande inom hemmet. En rädsla för att 

smärtan skulle bli kronisk förekom och kronisk smärta innebar att inte kunna ta hand 

familjen (Shoqirat 2012). 

 

Upplevelse av att vara 

Upplevelsen att vara visar att både män och kvinnor har svårt att leva upp till den 

maskulina respektive feminina normen i samband med smärta. Det handlar också om 

hur män och kvinnor förhåller sig till läkemedel, hur smärtan påverkar det dagliga livet 

samt hur båda könen upplever kontakten med vården i samband med smärttillstånd.  

 

Att inte kunna gråta 
Genom att uppvisa en ökad tolerans för smärta, något som är en del av den manliga 

normen, kunde män upprätthålla sin maskulinitet (Ramirez-Maestre & Esteve 2014). 

Trots så intensiv smärta att tårar inte kunde undvikas kände männen sig tvungna att 

arbeta trots att gråt är något som avviker från bilden av den typiska mannen. Att inte 

vilja tala om sina problem förekom även bland männen, eftersom det inte var något som 

var accepterat av omgivningen eller den kultur som männen levde i (Flurey et.al 2018). 

Olika smärttyper kan vara mer eller mindre förknippade med ett visst kön. Att lida av 

kronisk huvudvärk upplevdes som problematiskt då denna typ av värk ofta associeras 
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med kvinnor. Smärtan är svår att förstå för utomstående då den ofta inte har någon 

ursprunglig orsak som vid exempelvis ett trauma. Lidandet doldes för att kunna leva 

upp till den manliga normen och arbete var något som skulle utföras, vare sig mannen 

hade smärta eller ej. Känslan av stress och kontrollförlust fanns hos män med kronisk 

smärta trots att de inte uttryckte dessa känslor rakt ut; männen förväntades ha kontroll 

och behärska sina känslor (Ahlsen, Mengshoel & Nyheim Solbraekke 2012 b). Även 

andra konsekvenser av smärta hos män beskrevs; männen upplevde att på grund av att 

de blev sjukskrivna så kunde de inte spendera lika mycket tid med sin familj (Ahlsen, 

Mengshoel & Nyheim Solbraekke 2012 a). Männen kände också att de behövde ha en 

sysselsättning eller aktivitet varje dag. Antingen tränade de, träffade vårdkontakter eller 

så träffade de andra med samma problem. Därför skapades aktiviteter för att för att 

undvika känslan av att bara var hemma utan att få något gjort. Män hade, precis som 

kvinnor, vissa krav som behövde efterlevas (Kvam, Henning Eide & Vik 2012). Det 

fanns krav om att leva upp till den manliga normen och därmed behålla sin roll i 

familjen och i samhället trots smärta. 

 

Rädsla för att vara till besvär 
Att vara beroende av andra på grund av smärta kunde vara väldigt svårt speciellt för 

kvinnor. Att be om hjälp vid påklädning orsakade stor skam. Känslan av att inte vilja 

störa gjorde även att kvinnor, trots svår smärta, undvek att be om smärtlindring nattetid 

för att inte störa sjuksköterskorna (Shoqirat 2012). Känslan förekom att det hela tiden 

fanns viktigare patienter som sjukvården behövde prioritera. Detta ledde till att vård inte 

söktes trots smärtproblem. Att inte vilja leva upp till rollen som ”den gnälliga gamla 

tanten” är också något som identifierats (Stenberg, Fjellman-Wiklund & Ahlgren 2012). 

Även kvinnors problem med att prioritera sig själv och sin smärta belyses. Detta 

orsakades till stor del av kravet om att ta hand om barnen, partnern, hushållet och 

arbetet. Kvinnor kände sig tvungna att utföra dessa sysslor och att det var viktigt att 

deras kroppar fungerade för att kunna ta hand om andra. Smärta var dock mer accepterat 

bland kvinnor. Detta var kopplat till könsroller där en fysisk svaghet, såsom smärta och 

uttryck för denna till exempel genom gråt, var mer accepterat bland kvinnor (Ramires-

Maestre & Esteve 2013). 

 

Upplevelse av smärtintensitet 
Patienter uppgav svårigheter vid användning smärtskattningsinstrument eftersom de 

upplevde att de hade en unik smärtupplevelse och att denna var svår att omvandla till 

siffror. Patienterna menade att de använde sina tidigare smärterfarenheter vid 

bedömning av upplevelsen av smärtintensitet. Dessa erfarenheter förändrade 

skattningen för en tolerabel smärta till ett högre värde. Tidigare erfarenheter av smärta 

hade en större inverkan på upplevd smärtskattning än patientens kön (Van Dijk, 

Vervoort, Van Wijck, Kalkman, & Schuurmans 2016). Fler kvinnor än män upplevde 

att deras smärta var måttlig eller svår (Sandin Wranker, Rennemark & Berglund 2016; 

Bjørnes et.al 2016). Kvinnor upplevde dessutom att smärta påverkade det dagliga livet 

negativt. Det dagliga livet inkluderade förvärvsarbete, hushållssysslor och sömn 

(Bjørnes et.al 2016; Leegaard, Rustøen & Fagermoen 2010). Många kvinnor hade även 

svårt att sova på grund av smärta i bröstkorgen och då sömnen försämrades ökade även 

smärtan och stelheten i kroppen nästkommande dag (Leegaard, Rustøen & Fagermoen 
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2010). Män skattade sin smärta lägre än kvinnor, de hade även lägre ångestnivåer 

relaterat till smärtan och fungerade bättre i det dagliga livet. Trots kvinnors högre nivåer 

av smärtintensitet och ångest var de bättre anpassade till kronisk smärta för att klara av 

det dagliga livet, detta på grund av att kvinnor i högre grad använde sig av olika 

copingstrategier (Ramirez-Maestre & Esteve 2013). 

 

Smärta hellre än läkemedel  

Genomgående var att många patienter, trots smärta, valde att avstå smärtlindring. 

Många patienter valde därför att hellre ha smärta än att ta sina förskrivna läkemedel och 

orsaken till varför patienterna avstod varierar. Smärtlindring undveks eftersom 

preparaten upplevdes som onaturliga. Många patienter, både manliga och kvinnliga, 

ville inte heller ta läkemedlen på grund av rädsla för biverkningar samt på grund av 

historier om läkemedlen som de hört från anhöriga. Smärta upplevdes som en signal 

från kroppen som innebar att den behövde vila eller att kroppen behövde vänja sig vid 

smärta (Van Dijk et.al. 2014). Detta var oberoende av kön.  

 

Återkommande hos manliga patienter var en rädsla för att bli beroende av läkemedel. 

Smärtlindrande läkemedel sågs som en beroenderisk och rädslan för att få fler problem 

efter sjukhusvistelsen gjorde att många män avstod. Ett eventuellt beroende var värre än 

den upplevda smärtan (Van Dijk et.al. 2014; Shoqirat 2012). Dock var en strategi för att 

bevara den manliga normen att äta en stor mängd läkemedel och på så vis kunna ge 

intrycket av att vara stark och inte klaga.  En annan strategi var att ignorera sin smärta 

så länge som möjligt (Ahlsen, Mengshoel & Nyheim Solbraekke 2012 b; Kvam, 

Henning Eide & Vik 2012).  

 

Fler kvinnor än män var rädda för smärtlindrande läkemedel relaterat till rädsla för 

bieffekter. Uppfattningen om att smärtlindrande läkemedel ska hushållas med ifall 

smärtan blir värre förekom bland många kvinnor. Många kvinnor var, liksom män, även 

rädda för att utveckla ett beroende (Bjørnes et.al 2016).  Om smärtan upplevdes som 

hanterbar så undveks läkemedel. Att ta för mycket smärtlindring upplevdes 

oacceptabelt, många kvinnor hävdade att tabletterna skulle undvikas. Istället 

reducerades rörelser för att minska behovet av smärtlindring (Leegaard, Nåden & 

Fagermoen 2008).  

 

Upplevelse av att inte bli betrodd 
En känsla av att känna sig misstrodd var ett problem hos patienterna inom smärtvården. 

Kvinnor upplevde i högre grad än män att deras smärta blev avfärdad när de träffade en 

läkare (Igler et.al 2017). Både manliga och kvinnliga patienter uppgav att de inte kände 

sig betrodda av sjuksköterskan eller att sjuksköterskan underskattade den smärtan som 

de upplevde. Patienterna nekades smärtlindring eller vågade inte fråga om smärtlindring 

relaterat till rädsla för avfärdande (Shoqirat 2012). Patienter vågade inte heller skatta 

höga siffror på smärtskattningsinstrumentet eftersom de upplevde att sjuksköterskorna 

inte trodde på dem (Van Dijk et.al 2014). En kvinna vars smärta hade skapat en ohållbar 

situation beskriver hur hon upprepade gånger hade sökt läkare men varje gång fått 

beskedet om att hon var trött och stel och skickats hem enbart med ett sjukintyg. Hon 

berättade vidare att hon upplevde att ingen trodde på henne, varken läkare eller partner. 
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Smärtan upplevdes som osynlig och hon gjorde sitt bästa för att dölja den (Ahlsen et.al 

2013). Många kvinnor var rädda för att inte tas seriöst i samband med smärttillstånd och 

upplevde en skam i samband med att vårdpersonal ifrågasatte deras sjukdomstillstånd 

(Stenberg, Fjellman-Wiklund & Ahlgren 2012).  

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns skillnader i upplevelsen av smärta beroende på genus- och 

könstillhörighet, något som stämmer överens med tidigare forskning inom detta område. 

I resultatet identifierades två huvudområden; upplevelse av att göra och upplevelse av 

att vara.  Män och kvinnor har olika krav som de ska leva upp till trots smärta. Kvinnor 

har rollen som den omhändertagande och män har rollen som försörjaren, detta är roller 

som de flesta män och kvinnor bibehåller trots att de lider av någon form av smärta. Det 

finns även krav på hur män och kvinnor ska vara där män förväntas vara starka och 

tåliga trots smärta och kvinnor förväntas ge upp en del av sig själv och prioritera andra. 

 

Män och kvinnor med smärta uppgav olika sysselsättningar som för dem skapade ett 

sammanhang och ett syfte med tillvaron, det vill säga det som i litteraturöversikten 

kallas upplevelsen av att göra. Kvinnor prioriterade familjen i högre grad och männen 

sitt arbete på grund av att de upplevde detta som ett krav trots smärtan. Detta var även 

något som gav dem en känsla av att vara tillräckliga och tillfredsställda med livet. 

Antonovsky (2005) förklarar att en människa som känner ett sammanhang i tillvaron, 

det vill säga en upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, har 

förutsättningar för att uppnå hälsa. Eriksson (2018, s. 151) beskriver hälsa som sundhet, 

friskhet och välbefinnande. Hälsa är oberoende av sjukdom och att vara fysiskt sjuk 

innebär nödvändigtvis inte en upplevelse av ohälsa. Männen och kvinnorna som ingår i 

de studier som granskats har någon form av smärta, vilket innebär ett lidande för de 

flesta av dem. Genom att koppla detta till Antonovskys (2005) teori om känsla av 

sammanhang (KASAM) skulle smärta vara den svåra upplevelse som blir enklare att 

leva med om förmågan finns att skapa en förståelse och förutsägbarhet kring den. Att 

finna ett sätt att hantera smärtan ligger också till grund för en känsla av sammanhang. 

En person kan lära sig att hantera smärtan själv eller med hjälp av till exempel familj, 

vänner eller sjuksköterskan - det vill säga någon som upplevs pålitlig av personen. Den 

sista komponenten i KASAM, meningsfullhet, beskriver vikten av att vara delaktig i sin 

egen tillvaro. De krav som upplevs av männen och kvinnorna i litteraturöversikten följer 

delvis de föreställningar om kön som finns - mannen som försörjaren och kvinnan som 

den omhändertagande. Då de upplever en mening i att leva upp till dessa roller skulle 

slutsatsen kunna dras att deras känsla av sammanhang ökar om de vid smärta lever upp 

till könsrollerna och de krav som hör till. Detta är dock något som kan diskuteras vidare.  

 

I samhället är mannen högst i hierarkin och kvinnor har, mer eller mindre, alltid varit 

underlägsna. Detta är något som lyfts i huvudtemat upplevelsen av att vara. 

Socialkonstruktionismen beskriver det mönster som har skapat detta samhälle. Hur 

människor handlar och uttrycker sig är beroende av sammanhang, samhälle och kultur 

(Lundin 2008, ss. 96–101). Litteraturöversiktens resultat styrker tidigare forskning om 
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att kvinnor är mer drabbade vid smärta. De känner sig i högre grad misstrodda när de 

söker vård för smärta och skattar generellt sett sin smärta högre än män gör. Både 

socialkonstruktionismen och feminismen kan användas för att få nya perspektiv på 

forskningen.  Den feministiska forskningsansatsen menar att forskning utgår från män 

och att de frågor som ställs även är anpassade efter män. Kriterier för vetenskaplighet 

avspeglar maskulina värderingar. Kvinnor har i alla år nonchalerats i forskningen och 

feminismens syfte är därför att sätta kvinnor i centrum för att på så sätt få en mer 

nyanserad bild av samhället (Alvesson & Sköldberg 2017). Litteraturöversikten är 

samstämmig med tidigare forskning och visar att framför allt kvinnor drabbas hårt av de 

brister i genuskunskap som finns inom sjukvården. Socialkonstruktionismen kan ge svar 

på varför ett samhälle som är så icke-fördelaktigt för kvinnor har skapats och 

feminismen kan ge svar på hur detta påverkar kvinnor samt hur detta kan förbättras.   

 

Litteraturöversiktens resultat kan komma till användning på flera sätt i vårdandet av 

patienter med smärta. Eftersom kvinnor kan ha en upplevelse av att vara i vägen samt 

känna sig avfärdade i vårdsammanhang är det viktigt att sjuksköterskan är närvarande. 

Närvaro innebär att sjuksköterskan är engagerad och att patienten och sjuksköterskan 

berör varandra (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 209–211). Sjuksköterskan behöver även 

ta hänsyn till sina föreställningar kring patienten för att få en förståelse för den enskilda 

patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 184–185). Sjuksköterskan kan till 

exempel därför inte anta att patientens eventuella partner utgör ett stöd, relaterat till 

upptäckterna i resultatet. Vad gäller manliga patienter är det viktigt att sjuksköterskan 

skapar en trygg miljö där mannen får uttrycka känslor och tankar kring sin smärta trots 

att detta kanske inte är något som mannen är van vid. Denna typ av miljö kan skapas i 

ett vårdande samtal. Genom att ta sig tid, söka ögonkontakt och lyssna kan 

sjuksköterskan skapa ett vårdande samtal (Dahlberg & Segesten 2010, s. 202).  

 

Felaktigt bemötande med sämre smärtbehandling som resultat leder till att fler 

människor lever med smärta, något som kostar samhället resurser både i form av 

sjukvårdsinsatser och indirekta kostnader såsom sjukskrivningar. Då patienter tar de 

läkemedel som de får förskrivna innebär detta en miljövinst då dessa inte slängs. Hälsa 

och välbefinnande samt jämställdhet är två av FN:s globala mål för hållbar utveckling 

(FN 2015). För att de globala målen för hållbar utveckling ska nås innan år 2030 är det 

av högsta vikt att kvinnor och män får samma möjligheter till att nå hälsa och 

välbefinnande genom en god och jämställd vård.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikter görs för att sammanställa forskning som redan är publicerad 

(Friberg 2012, s. 135). Detta är dock en kritiserad metod eftersom forskarna själva kan 

välja vilka artiklar som tas med och därmed påverka resultatet. Därför måste forskarna 

välja kritiskt och försöka läsa resultatet utan förutfattade meningar i den mån det går. 

Inledningsvis var det svårt att hitta artiklar som besvarade studiens syfte då 

forskningsunderlaget var begränsat. Alla artiklar som hittades och som besvarade syftet 

togs med, oavsett vilket resultat artiklarna påvisade. Att samtliga artiklar inkluderades i 

litteraturöversikten minskar risken för att resultatet har manipulerats. En anledning till 

att urvalet var begränsat till mestadels högutvecklade länder kan relateras till den 

politiska situation som råder. Frågor som rör jämställdhet är en politisk debatt som har 
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kommit olika långt i olika länder. Ett förbättringsområde för studien hade varit att ha 

artiklar från fler delar av världen, men eftersom den politiska situationen ser ut som den 

gör var detta inte möjligt.  

 

Många av de valda artiklarna framför liknande resultat. De områden som identifierats 

har förekommit i majoriteten av artiklarna. Att välja att inkludera både akut och kronisk 

smärta var baserat på brist på artiklar då valt område hade blivit för tunt om dessa två 

hade skiljts åt. Dock finns det en risk att resultatet hade blivit annorlunda om kronisk 

eller akut smärta hade valts, då exempelvis konsekvenserna av att ha kronisk smärta kan 

upplevas annorlunda än de vid akut smärta.   

 

Något som skulle kunna påverka studien är att upplevelsen av smärta och dess 

konsekvenser belyses ur mäns och kvinnors perspektiv. Då resultatet visar tydligt hur 

kvinnor med smärta prioriterar sin familj och hushållet och mannen främst prioriterar 

sitt yrke skulle vi som författare, som är kvinnor, kunna ta ställning utifrån den kultur 

och de normer vi lever efter. Detta är något som skulle kunna leda till att parti tas för 

något av könen, i detta fall kvinnan. Socialkonstruktionism innebär att språket 

konstruerar verkligheten och språket är beroende av vilket sammanhang det 

förekommer i. Samma fenomen och perspektiv kan ses på olika sätt beroende på vem 

och var det ses (Friberg 2012, s. 146). Därför tolkar författarna resultatet som blivande 

sjuksköterskor, som människor och som kvinnor. Tolkningen är inte nödvändigtvis fel, 

men om en icke-kvinna eller en icke-sjuksköterska läser resultatet i artiklarna kan denne 

tolka det på ett annat vis. 

 

 

SLUTSATSER 

• Kvinnor skattar generellt sett grad av upplevd smärta högre än män.  

• Män uttrycker en rädsla för att utveckla ett beroende av smärtlindrande 

läkemedel och kvinnor uttrycker rädsla för biverkningar av läkemedel.  

• Män med smärta prioriterar arbete över familj och hushåll och män kopplar sitt 

yrke till sin identitet.  

• Kvinnor med smärta prioriterar främst familj och hushåll över arbete.  

• Män upplever att det är svårt att leva upp till den manliga normen men 

anstränger sig för att nå dit ändå trots smärta.  

• Kvinnor med smärta har svårt att prioritera sig själva och sin hälsa utan 

prioriterar istället andra.  

• Kvinnor upplever att läkare avfärdar deras smärta nästan dubbelt så ofta som 

män.  

 

Dessa slutsatser kan användas till att försöka jämna ut de omotiverade skillnader som 

förekommer mellan män och kvinnor. Genom att medvetandegöra vårdpersonal om 

dessa skillnader kan en förbättring möjliggöras. Förslag på fortsatt forskning kan vara 

att ta reda på vad dessa skillnader i upplevelse har för orsak, exempelvis om patienter 

med en sjuksköterska av samma kön upplever vården annorlunda än en patient med en 

sjuksköterska av motsatt kön. Alla människor ska bemötas som unika individer med en 

unik smärta. Resultatet visar dock att vårdpersonal bemöter män och kvinnor 

systematiskt på olika sätt. Både män och kvinnor blir förlorare när deras smärta bemöts 
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utifrån vilket kön de har. Därför är det viktigt att vårdpersonal reflekterar över sitt egna 

beteende och förhållningssätt och använder reflektionen för att få perspektiv på de 

könsnormer som finns. Först då kan de omotiverade skillnaderna mellan män och 

kvinnor minskas.  
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BILAGA 1 

 

Databas Datum Sök-

ID 

Sökord Begränsning Antal 

träffar 

U1 U2 U3 

Cinahl - 

sökning 1 

180226 S1 Sex   117 764       

    S2 Gender   59 241       

    S3 Equal*   25 547       

    S4 Experience   185 467       

    S5 Psychosocial   271 383       

    S6 Pain   161 158       

    S7 Treatment   490 368       

    S8 Therap*   868 520       

    S9 S1 OR S2 OR S3   177 666       

    S10 S4 OR S5   412 018       

    S11 S7 OR S8   1 060 

996 

      

    S12 S6 AND S9 

AND S10 AND 

S11 

  1 259       
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Databas Datum Sök-

ID 

Sökord Begränsning Antal 

träffar 

U1 U2 U3 

    S13 

  

S12 2013-2018 340       

    S14 S12 2013-2018 

Academic 

Journals 

246       

    S15 S12 2013-2018 

Academic 

Journals 

Age: all Adult 

176 176 16   1 

Cinahl - 

sökning 2 

180312 S1 Experience  186 383    

  S2 Man OR males 

OR men OR 

male 

 848 823    

  S3 Woman OR 

Women OR 

Female OR 

Females 

 1 027 

327 

   

  S4 Pain  161 621    

  S5 Differences  228 436    

  S6 Qualitative  95 188    

  S7 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 AND S5 

AND S6 

 65    
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Databas Datum Sök-

ID 

Sökord Begränsning Antal 

träffar 

U1 U2 U3 

  S8 S7 2008-2018 39 39 3 1 

Cinahl - 

sökning 3 

180312 S1 Masculinity  1 074    

  S2 Pain  161 621    

  S3 Experience OR 

Perception OR 

Attitude 

 383 403    

  S4 S1 AND S2 

AND S3 

 18    

  S5 S4 2008-2018 13 13 2 1 

Cinahl-

sökning 4 

180312 S1 Pain  161 621    

  S2 Sex OR Gender  156 092    

  S3 Woman OR 

Women OR 

Female  

 1 027 

327 

   

  S4 Man OR Men 

OR Male 

 848 823    

  S5 Experience OR 

perception OR 

Attitude 

 383 403    

  S6 Differences   228 436    

  S7 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 AND S5 

AND S6 

 507    
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Databas Datum Sök-

ID 

Sökord Begränsning Antal 

träffar 

U1 U2 U3 

  S8 S7 2008 - 2018 252    

  S9 S7 2008 - 2018 

Age: All 

Adult 

175 175 17 2  

Cinahl-

sökning 5 

180318 S1 Pain OR 

Discomfort OR 

Trouble 

 169 369    

  S2 Men OR Gender  150 499    

  S3 Women OR 

Gender 

 265 322    

  S4 Experience OR 

Struggle OR 

Attitude 

 343 842    

  S5 Narrative OR 

Qualitative OR 

Interview OR 

Subjective 

 250 211    

  S6 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 AND S5 

 457    

  S7 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 AND S5 

2008-2018 219    

  S8 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 AND S5 

2008-2018 

Academic 

Journals 

156 156 19 7 

Cinahl-

sökning 6 

180322 S1 Women  222 688    

  S2 “Muscle pain”  2 202    
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Databas Datum Sök-

ID 

Sökord Begränsning Antal 

träffar 

U1 U2 U3 

  S3 Narrative OR 

Qualitative OR 

Interview OR 

Subjective  

 250 601    

   S1 AND S2 

AND S3 

 33    

   S1 AND S2 

AND S3 

2008-2018 16 16 3 1 

 

 

 

Databas Datum Sök- 

ID 

Sökord Begränsningar Antal 

träffa

r 

U1 U2 U3 

PsycINFO 

– sökning 1 

180307 S1 Pain  101 

503 

   

  S2 Male OR Men  1 671 

885 

   

  S3 Female OR 

Women  

 1 610 

329 

   

  S4 Experience  522    

  S5 Patient  716 

343 

   

  S6 Qualitative  260 

024 

   

  S7  Nursing   129 

317 

   

  S8 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 AND S5 

AND S6 AND 

S7 

 292    
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Databas Datum Sök- 

ID 

Sökord Begränsningar Antal 

träffa

r 

U1 U2 U3 

  S9 S8 2008-2018 217    

  S10 S8 Peer reviewed 289    

  S11 S8 Adulthood (18 

yrs & older) 

265    

  S12 S8 2008-2008 

Peer reviewed 

Adulthood (18 

yrs & older) 

203 203 15 1 

PsycINFO- 

sökning 2 

180326 S1 “Postoperative 

pain” 

 1161    

  S2 Patient  717 

747 

   

  S3 Experience  524 

082 

   

  S4 Qualitative  261 

026 

   

  S5 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 

 32    

  S6 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 

Peer reviewed 31    

  S7 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 

Peer reviewed 

2008-2018 

25  25 2 1 

 

 

U1: Urval 1. Lästa titlar 

 

U2: Urval 2. Lästa abstract. 

 

U3: Urval 3. Valda artiklar.  
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BILAGA 2 

 

Översikt Problem 

och Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

Titel:” 

Sleepless 

Nights and 

Sore 

Operation 

Site” 

Experience 

of Nursing 

Pain 

Management 

After 

Surgery in 

Jordan 

 

Författare:  

Noordeen 

Shoqirat 

 

Tidskrift: 

Pain 

Management 

Nursing 

 

Årtal: 2014 

Syftet med 

studien var 

att skapa 

evidens-

baserade 

strategier 

för att 

behandla 

och 

reducera 

svår post-

operativ 

smärta samt 

öka 

patientens 

tillfreds-

ställelse 

efter 

genomförd 

operation.   

 

Kvalitativ 

explorativ 

studiedesign.  

Fyra fokusgrupps-

intervjuer 

genomfördes på 

ett sjukhus i 

Jordanien.  

 

Deltagarna valdes 

ut av 

sjuksköterskorna 

på avdelningarna.  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

utfördes.   

 Från sömnsvårigheter 

till rädsla för 

beroende:  

Kvinnorna uppgav att 

sömnen var ett stort 

problem. Smärtan 

gjorde att de inte 

kunde sova och 

problemet förstärktes 

ytterligare av att de 

inte ville störa 

sjuksköterskorna med 

sina problem. Männen 

menar även att 

sömnlösheten var ett 

stort problem, däremot 

att rädslan för att bli 

beroende av läkemedel 

var större än själva 

smärtan.  

 

Från beroende av 

andra till osäkerhet:  

Kvinnorna uttryckte en 

oro över att vara en 

belastning för andra 

och en skam över att 

be om hjälp. Männen 

uttryckte istället en oro 

över att inte kunna 

arbeta och därmed inte 

kunna försörja 

familjen.  

Rädslan för att 

bli beroende 

gjorde att många 

patienter (män) 

med smärta 

valde att hellre 

ha smärta än att 

riskera att bli 

beroende. 

Kvinnorna 

däremot valde 

hellre smärta än 

att störa sjuk-

sköterskorna. 

Det ligger på 

sjuk-

sköterskornas 

ansvar att 

uppmuntra 

patienterna att 

prata om sin 

smärta och sin 

rädsla för att de 

ska kunna hjälpa 

sina patienter att 

ta emot 

smärtlindringen 

och därmed må 

bättre.  

Titel: 

Understanding 

experiences 

of 

participation 

Syftet var 

att 

undersöka 

hur 

deltagande 

Kvalitativ 

studiedesign. 

10 stycken 

intervjuer med 

deltagare från ett 

Huvudkategorin 

identifierades som 

“målinriktat 

deltagande”. 

Ytterligare tre 

Utifrån ett 

genusperspektiv 

tycks män stå ut 

med smärtan 

längre eftersom 
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Översikt Problem 

och Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

among men 

and women 

with chronic 

musculo-

skeletal pain 

in vocational 

rehabilitation 

 

Författare:  

Lisbeth 

Kvam, Arne 

Henning 

Eide, Kjersti 

Vik 

 

Tidskrift: 

WORK: A 

Journal of 

Prevention, 

Assessment 

& 

Rehabilitatio

n 

 

Årtal: 2012 

och 

delaktighet i 

viktiga 

delar av 

livet 

upplevs av 

arbetstränan

de män och 

kvinnor 

med kronisk 

muskel-

smärta  

multidisciplinärt 

arbetstränings-

program i Norge  

 

Grounded theory 

användes vid 

analys. 

kategorier användes 

för att beskriva 

patienternas upplevelse 

och skillnader av 

denna mellan könen, 

kategorierna var 

”delaktighet som 

tidigare”, 

”delaktigheten 

förändras konstant” 

och ”delaktighet i 

väntan på att arbeta”. 

Män upplevde i högre 

grad att delaktigheten 

kring viktiga uppgifter 

i livet behölls vid 

sjukskrivning på grund 

av smärta medan 

kvinnor upplevde att 

delaktigheten 

varierade, mycket 

beroende på hur väl de 

kunde ta hand om 

familjen.  

det också 

kopplades till 

bibehållande av 

maskuliniteten. 

Män upplevde 

inte att 

prioritering av 

arbetet ledde till 

att familjen 

prioriterades 

lägre. Kvinnor 

upplevde vid 

kronisk smärta 

och nedsatt 

arbetsfunktion en 

varierande 

delaktighet. De 

upplevde också 

att vårdpersonal 

och närstående 

förväntade sig, 

enligt de normer 

som råder, att de 

skulle prioritera 

deltagandet kring 

hushåll och 

familj och inte 

arbete.   

Titel: 

Postoperative 

pain and self-

management: 

woman´s 

experiences 

after cardiac 

surgery 

 

Författare:  

Marit 

Leegaard, 

Dagfinn 

Syftet var 

att beskriva 

kvinnors 

upplevelser 

av och 

egenvård-

strategier 

för post-

operativ 

smärta efter  

elektiv 

hjärtkirurgi.  

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade 

intervjuer med 10 

kvinnor som 

skulle genomgå 

hjärtkirurgi. 

Deltagarna har 

även fått skriva en 

smärtdagbok.  

 

Materialet har 

analyserats med 

kvalitativ 

Upplevelsen av 

postoperativ smärta 

kunde vara allt från 

ingen smärta till 

konstant smärta. 

Smärtupplevelsen var 

beroende av 

kvinnornas 

förväntningar på 

smärta efter 

operationen.  

 

Kvinnorna ville inte 

Kvinnorna var i 

behov av mer 

individuell och 

könsspecifik 

information 

innan 

utskrivning från 

sjukhuset, för att 

öka möjligheten 

att utföra god 

egenvård.  

 

En ökad 
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Översikt Problem 

och Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

Nåden, May 

Solveig 

Fagermoen 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Årtal:  

2008 

innehållsanalys.  klaga på upplevelsen 

av smärta. Kvinnorna 

uppgav att de hade 

velat ha mer 

individuell information 

kring smärthantering, 

då de tyckte att det var 

svårt att komma ihåg 

den information som 

de tidigare erhållit.  

 

Majoriteten av 

kvinnorna ville inte 

medicinera för 

smärtan, eller väntade 

med smärtlindring till 

smärtan inte längre 

gick att hantera.  

utbildning innan 

utskrivning, 

specifikt kring 

egenvård och 

användande av 

smärtlindring 

regelbundet 

skulle kunna 

förhindra att 

patienterna 

skattar sin 

smärta så högt.  

Titel: Shelter 

from the 

storm; men 

with chronic 

pain and 

narratives 

from the 

rehabilitation 

clinic 

 

Författare:  

Birgitte 

Ahlsen, 

Anne Marit 

Mengshoel, 

Kari 

Nyheum 

Solbraekke 

 

Tidskrift: 

Patient 

Education 

and 

Syftet var 

att 

undersöka 

betydelsen 

av 

deltagande 

på en 

rehabiliterin

gsklinik för 

män med 

kronisk 

smärta. 

Kvalitativ metod.  

 

Intervjuer med 10 

män med kronisk 

nacksmärta.  

 

Narrativ teori 

användes 

analysen.  

Resultatet delas in i 3 

teman som 

identifierades i 

samband med 

intervjuerna; 

återuppbyggnad av sig 

själv, bli tröstad och 

vara i kontakt med 

andra. 

Återuppbyggnad av sig 

själv handlade om att 

stärka kroppen så att 

patienten kunde återgå 

till sitt jobb. Bli tröstad 

handlade om att få 

mentalt stöd på 

rehabilitationskliniken. 

Vara i kontakt med 

andra innebar att tiden 

på 

rehabiliteringskliniken 

gav patienten ett syfte, 

att ha något att göra 

Det initiala 

resultatet var att 

männen deltog i 

rehabiliteringen 

för att bygga upp 

sin kropp igen. 

Men studien 

visade att det 

männen berättar 

är mer komplext 

än så. Männen 

hade ett lika stort 

behov av att få 

känna sig 

tröstade och som 

en del av ett 

sammanhang 

som ren fysisk 

träning.  
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Översikt Problem 

och Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

Counceling 

 

Årtal: 2012  

och att kunna träffa 

likasinnade.  

Titel: 

Troubled 

bodies – 

troubled 

men: a 

narrative 

analysis of 

men’s stories 

of chronic 

muscle pain 

 

Författare:  

Birgitte 

Ahlsen, 

Anne M. 

Mengshoel 

& Kari N. 

Solbraekke  

 

Tidskrift: 

Disabillity of 

Rehabilitatio

n 

 

Årtal: 2012 

Syftet var 

att 

undersöka 

hur män ser 

sig själva 

som 

patienter 

med kronisk 

smärta och 

hur mäns 

upplevelse 

av smärta 

påverkas av 

den 

maskulina 

normen.  

Kvalitativa 

intervjuer med 10 

norska män.  

 

Analysen av all 

data är narrativ 

och analysen har 

utgått ifrån ett 

genusperspektiv.  

Resultatet visade att 

den kroniska smärtan 

manifesterar sig i den 

maskulina normen. 

Männen uttryckte en 

förlust av identitet i 

samband med att inte 

kunna arbeta. Männen 

berättade att de tar 

extra smärtlindring för 

att kunna leva upp till 

normen om att män är 

starka och tysta. Den 

hierarkiska maskulina 

rollen där mannen står 

högre i samhället hotas 

i samband med smärta. 

Männen uttryckte en 

sårbarhet och skörhet i 

deras historier om sin 

smärta.  

Historierna 

belyste en balans 

mellan att 

försöka uppfylla 

de manliga 

idealen och att få 

uttrycka sin 

sårbarhet som 

människor.  

Titel: 

”Getting 

confirmation

” - gender in 

expectation 

and 

experiences 

of healthcare 

for neck and 

back patients 

 

Författare:  

Gunilla 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

patientens 

förväntning

ar inför 

kontakt med 

sjukvården 

angående 

rygg- eller 

nacksmärtor

, ur ett 

Kvalitativa 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Deltagarna var 12 

patienter, 7 

kvinnor och 5 

män.  

 

Analysen var 

Grounded Theory. 

Resultatet delas in i 5 

kategorier: att tas 

seriöst, att få en 

förklaring, att bli 

inbjuden till 

delaktighet, att bli 

omhändertagen i en 

trygg miljö samt att bli 

bedömd individuellt.  

 

Två ideal-typer 

identifierades: 

”confident” 

Slutsatsen drogs 

att kön påverkar 

förväntningar 

och upplevelser. 

Det påverkade 

även hur 

patienter 

uttrycker sina 

problem, något 

som 

sjukvårdspersona

l bör ta i 

beaktning i 



 28 

Översikt Problem 

och Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

Stenberg,  

Anncristine 

Fjellman-

Wiklund, 

Cristina 

Ahlgren 

 

Tidskrift: 

Journal of 

rehabilitation 

Medicin 

 

Årtal: 2012 

genusperspe

ktiv.  

(övertygad) och 

”ambigous”(mångtydi

g). Fler män 

identiferades som 

confident och fler 

kvinnor som 

ambigious.  

samband med 

vård av kvinnor 

och män med 

smärta.  

Titel: Pain 

among older 

adults from a 

gender 

perspective: 

findings 

from the 

Swedish 

national 

study on 

aging and 

care 

 

Författare: 

Lena Sandin 

Wranker, 

Mikael 

Rennemark 

& Johan 

Berglund 

 

Tidskrift: 

Scandinavian 

journal of 

public health.  

 

Årtal: 2016 

 

Syftet var 

att 

undersöka 

smärta hos 

den äldre 

populatione

n ur ett 

genus-

perspektiv. 

En kvantitativ 

longitudinell 

studie med totalt 

1402 deltagare. 

Deltagarna var 

mellan 60 och 96 

år. VAS användes 

för att bedöma 

smärtintensitet. Ett 

frågeformulär 

användes för att 

identifiera var och 

när smärtan var 

påtaglig. Även 

medicinska 

undersökningar 

och 

journalhandlingar 

användes för att få 

ut data.  

 

Pearson’s Chi 

square användes 

till analysen, samt 

programmet 

SPSS.   

VAS 4 eller högre 

skattade 86,0 % 

kvinnorna och 79,0 % 

av männen 

Användande av 

smärtlindring var 59,2 

% av kvinnorna och 

48,7 % männen.  

Annan smärtlindring 

(fysioterapi, 

värme/kyla) skrevs ut 

för 13,4 % av 

kvinnorna och 9,1 % 

av männen 

Mer än hälften 

av alla äldre 

levde med 

smärta. Kvinnor 

rapporterar mer 

smärta än män, 

vilket stämmer 

överrens med 

tidigare studier.  
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och Syfte 
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Titel: Pain 

experiences 

of men and 

woman after 

cardiac 

surgery 

 

Författare:  

Kristin 

Bjørnnes, 

Monica 

Parry, Irene 

Lie, Morten 

Wang 

Fagerland, 

Judy Watt-

Watson, 

Tone 

Rustøen, 

Audun 

Stubhaug 

and Marit 

Leegaard 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Årtal: 2016 

Syftet var 

att jämföra 

och 

undersöka 

smärta hos 

kvinnor och 

under det 

första 

postoperativ

a året efter 

hjärtkirurgi. 

Kvantitativ metod.  

Kohortstudie med 

personer som har 

genomgått 

hjärtkirurgi 

(CABG). 

 

Data som samlats 

in postoperativt 

analyserades 

sekundärt med 

hjälp av Pearson’s 

Chi square.   

Fler kvinnor var rädda 

för analgetika.  

Kvinnor rapporterade 

fler procentenheter av 

högre nivå av smärta 

efter två dagar (87 % 

jämfört med 71 %). 

Kvinnor rapporterade 

fler procentenheter av 

högre nivå av smärta 

efter en månad (37 % 

jämfört med 20%).  

Fler kvinnor 

rapporterade att smärta 

störde det dagliga 

livet.  

I diskussionen 

tydliggörs det 

faktum att 

kopplingen 

mellan 

smärtlindring 

och långvarig 

postoperativ 

smärta innebar 

att det är väldigt 

viktigt att 

informera 

patienterna och 

personalen om 

smärtlindring.  

Titel: 

Striving to 

master 

variable 

pain: an 

interview 

study in 

primary care 

patients with 

non-specific 

long-term 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

hur 

långvariga 

axel- och 

nacksmärtor 

påverkar det 

dagliga 

livet.  

Kvalitativa 

intervjuer med 12 

patienter som sökt 

vård i 

primärvården. 6 

kvinnor och 6 

män.  

 

Grounded Theory 

har använts som 

analys.  

Intervjuerna 

resulterade i 3 

underkategorier; plats 

för hälsa, strategier för 

att hantera smärta och 

problem i det dagliga 

livet.  

 

Plats för hälsa innebar 

att framförallt 

kvinnorna hade svårt 

Det var ett 

problem för 

patienter som 

levde med 

långvariga 

smärtor i nacke 

och axlar att inte 

låta smärtorna ta 

en för stor roll i 

livet. Patienterna 

behövde få tid att 
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Metod Resultat Diskussion 

neck/shoulde

r pain.  

 

Författare: 

Cia 

Hunhammar, 

Lena 

Nilsson-

Wikmar, 

Monika 

Löfgren  

 

Tidskrift: 

Journal of 

Rehabiliation 

Medicine 

 

Årtal: 2009 

att prioritera sin hälsa 

framför familjen 

medan männen 

prioriterade att träna. 

Strategier för att 

hantera smärta visade 

att männen i högre 

grad dolde sin smärta. 

Problem i det dagliga 

livet innebar att 

kvinnor kände sig 

begränsade i det 

dagliga livet, 

framförallt när det kom 

till hushållssysslor. 

lära sig att 

prioritera sin 

hälsa.  

Titel: Gender 

differences 

in the 

experience of 

pain 

dismissal in 

adolescence 

 

Författare: 

Eva C Igler, 

Ellen K 

Defenderfer, 

Amy C 

Lang, 

Katleen 

Bauer, Julia 

Uihlein, W 

Hobart 

Davies 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Child health 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

hur genus 

påverkade 

ungdomars 

upplevelse 

av smärt-

avfärdande.  

Kvantitativ metod. 

 

Genom en 

undersökning från 

surveymonkey.co

m genomfördes ett 

frågeformulär. 

1931 personer 

deltog.  

 

 

Deskriptiv 

statistik.  

35 % av kvinnorna 

hade upplevt 

avfärdande i samband 

med smärta och 17 % 

av männen.  

Kvinnor sökte 

förståelse av sin 

vårdgivare mer 

än män. 

Män uttryckte 

högre siffror i 

frågan om 

undvikande 

vilket kan göra 

att de i högre 

grad undviker att 

söka vård. 
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care 

 

Årtal: 2017 

Titel: 

interference 

of 

postoperative 

pain on 

women’s 

daily life 

after early 

discharge 

from cardiac 

surgery 

 

Författare:  

Marit 

Leegaard, 

Tone 

Rustøen & 

May Solveig 

Fagermoen 

 

Tidskrift: 

Pain 

Management 

Nursing 

 

Årtal: 2010 

Syftet var 

att beskriva 

hur kvinnor 

skattade och 

beskrev hur 

smärta 

påverkar det 

dagliga livet 

efter 

utskrivning 

efter 

hjärtkirurgi.  

Kvalitativ metod. 

 

En kombination 

av intervjuer, 

frågeformulär och 

smärtdagbok 

användes. 10 

kvinnor deltog i 

studien.  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

 

4 av 9 rapporterade att 

smärtan störde det 

dagliga livet. Smärtan 

försämrade sömnen, 

vilket gav en ökad 

smärta dagen efter.  

Kvinnorna uppgav att 

de gjorde 

hushållssysslor trots att 

det inte är tillåtet, och 

får fruktansvärd smärta 

efteråt. De motiverade 

det med att männen 

”inte ser” vad som 

behöver göras vilket 

gjorde att kvinnorna 

tyckte att ansvaret föll 

på dem ändå. 

Kvinnorna uttryckte 

även att de hade svårt 

att be om hjälp. En av 

kvinnorna uppgav att 

hennes man pressade 

henne till att öka 

aktiviteterna 

ytterligare, trots att 

hon inte orkade. 

Kvinnorna kände ett 

behov av att ta hand 

om familjen trots att de 

var sjuka.  

Patienterna bör 

få lära sig om 

vikten av att ta 

smärtlindring 

innan de ska 

sova för att 

förbättra 

nattsömnen. Få 

kvinnor tog den 

maximala dosen 

smärtlindring.  

Titel: 

(Un)doing 

gender in a 

rehabilitation 

context: 

Narrative 

analysis of 

Syftet var 

att 

undersöka 

hur genus 

påverkade 

de historier 

som män 

Kvalitativa 

intervjuer med 10 

män och 6 kvinnor 

med kronisk 

muskelvärk.  

 

Intervjuerna 

Kvinnan uttryckte en 

stress och en press 

över att konstant uppnå 

nya mål, hjälpa andra 

och tacka ja till allt. 

Kvinnan utryckte även 

att hon har gått till 

Män var mer 

självständiga än 

kvinnor i 

förhållande till 

sjukvården. 

Män var mer 

dissociativa i 
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Översikt Problem 

och Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

gender and 

self in stories 

of chronic 

muscle pain 

 

Författare: 

Birgitte 

Ahlsen, 

Anne Marit 

Mengshoel, 

Hilde 

Bondevik & 

Kari Nyheim 

Solbraekke 

 

Tidskrift: 

Disability of 

rehabilitation 

 

Årtal: 2013 

och kvinnor 

som 

genomgår 

rehabiliterin

g för 

kronisk 

muskelvärk 

berättade.   

analyserades med 

en narrativ metod.  

läkare och inte blivit 

trodd.  

Mannen uttryckte 

istället att han hade en 

viktig karriär som han 

kände att han behövde 

fortsätta med.  

förhållande till 

smärta. 

Män hade en 

större ovilja att 

söka vård. 

Titel: 

Postoperative 

patient´s 

perspectives 

on rating 

pain: a 

qualitative 

study 

 

Författare: 

Jacueline 

F.M. van 

Dijk, Sigrid 

C.J.M 

Vervoort, 

Albert J.M. 

van Wijick, 

Cor J. 

Kalkman, 

Marieke J. 

Schuurmans 

Syftet var 

att ta reda 

hur 

patienten 

skattade en 

siffra för att 

bedöma sin 

postoperativ

a smärta 

och vilka 

faktorer 

som 

påverkade 

denna 

process.  

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer med 14 

män och 13 

kvinnor.  

 

Analysen gjordes 

med en 

jämförelseanalys.  

Deltagarna hade svårt 

att skatta sin egen 

smärta på grund av att 

de hade en unik 

smärtupplevelse.  

Båda könen kände sig 

misstrodda om de 

skattade för hög smärta 

Rädsla för läkemedel 

gjorde att de undvek 

att ta smärtlindrande 

preparat.  

Trots 

information om 

NRS och vad 

som räknas som 

tolerabel smärta 

ville inte 

patienterna ändra 

sin uppfattning 

om 

smärtlindring. 

Därför ville 

många vänta 

längre innan de 

tog smärtlindring 

eftersom de 

själva bedömde 

smärtan som 

tolerabel, vilket 

ledde till högre 

NRS-siffor.  
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och Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies. 

 

Årtal: 2014.  

Titel: The 

role of 

sex/gender in 

the 

experience of 

pain: 

resilience, 

fear and 

acceptance 

as central 

variables in 

the 

adjustment 

of men and 

women with 

chronic pain 

 

Författare: 

Carmen 

Ramirez-

Maestre & 

Rosa Esteve 

 

Tidskrift: 

The Journal 

of Pain 

 

Årtal: 2014 

Syftet med 

studien var 

att 

analysera 

skillnaden 

mellan 

upplevelse 

av smärta 

mellan män 

och 

kvinnor.  

Kvantitativ metod. 

 

Studien är baserad 

på flera enkäter 

där man har 

uppmätt olika 

dimensioner av 

smärta. 190 män 

och 210 kvinnor 

deltog.  

 

Analysen har 

gjorts med hjälp 

av bland annat T-

test och Chi 

square. 

Kvinnor har mer 

ångest och högre 

smärtintensitet. 

Kvinnor har en ökad 

smärtupplevelse. 

Kvinnor anpassar sig i 

högre grad vid kronisk 

smärta. 

Genus påverkade 

hur en 

smärtupplevelse 

associeras. 

Maskulina 

normer var 

förknippade med 

en ökad tolerans 

för smärta 

medan för 

kvinnor var det 

mer accepterat 

att acceptera 

smärta som en 

del av livet.  

Titel: 

Everyone 

assumes a 

man to be 

quite strong: 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

hur RA 

Kvalitativa 

fokusgrupps-

intervjuer, med 22 

män. Sedan 

genomfördes även 

Männen upplevde att 

jobbet är målet och 

syftet med dagen, 

något att vara stolt 

över. De kände även 

Vikten av att 

kunna arbeta var 

det som 

återspeglades 

under alla 
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Översikt Problem 

och Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

men 

masculinity 

and 

rheumatoid 

arthritis: a 

case study 

approach 

 

Författare: 

Caroline 

Flurey, Alan 

White, Karen 

Rodham, 

John Kriwan, 

Robert 

Noddings & 

Sarah 

Hewlett 

 

Tidskrift: 

Sociology of 

health and 

illness.  

 

Årtal: 2017 

påverkade 

den 

maskulina 

identiteten.  

individuella 

intervjuer med 5 

deltagare.  

 

Induktiv tematisk 

analys.  

ett ekonomiskt ansvar 

för sina barn.  

En man uttryckte att 

han kände att han var 

tvungen att jobba, men 

han hade så ont att han 

grät (vilket bryter mot 

den manliga normen). 

Att inte kunna arbeta 

ledde till en depression 

enligt männen.  

Arbetet var även starkt 

kopplat till identiteten. 

Att inte kunna jobba 

rubbar den hierarkiska 

modellen.  

individuella 

intervjuerna. 

Män som har 

slutat arbeta 

upplever en 

högre grad av 

emotionell stress 

än kvinnor som 

har slutat arbeta.  

 

 


