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Sammanfattning Ett av sjuksköterskans ansvarsområde är att lindra lidande. 

Genusforskningen har visat att det finns skillnader mellan män och 
kvinnor. Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors och mäns 
upplevelse och uttryck av smärta samt undersöka i vad mån kön och 
genus påverkar vilken behandling patienten får. Litteraturstudien är 
baserad på 21 artiklar från databaserna PubMed och Cinahl. Resultatet 
visar att kvinnor upplever och uttrycker mer smärta än män postoperativt 
och vid experiment. Det går inte att dra några generella slutstater att 
kvinnor och män behöver smärtbehandlas på olika sätt. Det är viktigt att 
bedöma och behandla smärta utifrån individen. Förslag på vidare 
forskning är att göra stora undersökningar om mäns och kvinnors 
upplevelse och uttryck av smärta samt hur de behandlas och hur de 
borde bli behandlande.  
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Abstract One area of responsibility for a nurse is to alleviate suffering. Gender 

research has shown that there are differences between men and women. 
The aim of this literary study has been to elucidate men and women�s 
experience and expression of pain and to examine to what extent sex and 
gender influence which treatment the patient receive. The study is based 
on 21 scientific articles from the databases PubMed and Cinahl. The 
result shows that women experience and express more pain than men, 
postoperative and experimental. It is however not possible to draw any 
general conclusions in terms of the need for men and women to be 
treated in different ways. It is important to judge and to treat pain from 
an individual point of view. The suggestions for further research on this 
topic include larger studies about how men and women experience and 
express pain, how they are treated as well as how they should be treated. 
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Inledning 
 

En riktig prinsessa är så smärtkänslig att hon kan känna en ärta genom tjugo 
dunbolster. Först då är hon den äkta kvinna som prinsen vill ha. Så prövas hon i 
sagan � hon som hjälpsökande och ute i regnovädret knackar på porten till 
makten och härligheten (Johansson, 2004, s. 3774-9).   

 
Är kvinnan så känslig för smärta som sagan påstår eller är det bara en saga? Finns det något 
som skiljer kvinnors och mäns smärtupplevelse åt? Genusforskning har visat att det finns 
skillnader mellan män och kvinnor och att det är viktigt att inte generalisera mellan könen 
(Hammarström, 2004). Denna generalisering kan vara en del av förklaringen till att kvinnor 
oftare än män drabbas av kvalitetsbrister och problem inom vården. I den medicinska 
forskningen idag finns fortfarande stora kunskapsluckor om kvinnors hälsa, då mannen har 
varit normen. Detta har medfört negativa konsekvenser för kvinnan. Ett exempel på detta är 
smärttillstånd där det sägs att kvinnor lider mer av diffusa eller ospecifika besvär och oftare får 
problem med sin läkemedelsbehandling (Smirthwaite, 2007). I ett av sjuksköterskans 
grundläggande ansvarsområden ingår det att lindra lidande oavsett vilket kön(International 
Council of Nurses [ICN], 2000). Detta innebär bland annat att sjuksköterskans ska ge patienten 
adekvat smärtlindring.  
 
De olika professionerna inom hälso- och sjukvården har att arbeta utifrån ett medvetet genus- 
och könsperspektiv. Genom att använda sig av ett könsperspektiv lyfts skillnaderna mellan 
män och kvinnor fram i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2004). När ett genusperspektiv 
används i vården innebär det att vårdpersonalen är medveten om de olika livsvillkoren för män 
och kvinnor. Dessa livsvillkor kan ha en stor betydelse för hälsan (Hammarström, 2004). I 
Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) i 2 § står det att målet för hälso- och 
sjukvården är att uppnå en god hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen. 
 

Bakgrund 
 
Förekomsten av smärta och lidande har alltid funnits hos människor men själva smärtuttrycken 
har varierat under olika tidsepoker och mellan olika individer. Även förmågan att uthärda 
smärta har varierat. I dagens samhälle med allt hårdare krav på individen har behovet av 
adekvat smärtlindring ökat (Brattberg & Stenlund, 1998). 

Smärta   

Definitionen på smärta enligt International Association for the Study of Pain (IASP) är:  

"Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, 
eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är alltid subjektiv 
och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada� (Smärtguiden, 2002).  
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Johansson (2004) definierar smärta som en subjektiv upplevelse som är svår att mäta och det är 
den enskilda individen själv som får förklara sin smärta för att andra ska förstå. Det är vidare 
personens egen utsaga som ska användas vid en smärtutredning (Almås, Valand, Bilicz & 
Berntzen, 2002). Smärtans funktion är att den varnar vid skada eller sjukdom (Hawthorn & 
Redmond, 1999).  
 
Det finns fyra olika smärttyper. Den första är nociceptiv smärta som uppstår vid aktivering av 
smärtreceptorer. Smärtan kommer från huden eller från djupa strukturer (Almås et al., 2002). 
Den andra är neurogen smärta som uppstår vid skada på centrala eller perifera nervsystemet. 
Idiopatisk smärta är en smärta där orsaken är oklar. Den sista typen av smärta är psykogen 
smärta där det krävs att patienten har en psykiatrisk diagnos där smärta ingår som symtom 
(Almås et al., 2002).  

Upplevelse och uttryck av smärta 
 
Hur smärta upplevs och uttrycks kan påverkas av olika faktorer som är av sociala, fysiologiska 
eller psykologiska orsaker. Om det finns negativa förväntningar på smärtan kan den förvärras 
och positiva förväntningar kan göra att smärtan lindras. Är smärtan stark eller långvarig kan 
den påverka patientens känslor så att lidande uppstår och ett smärtbeteende infinner sig. 
Smärtbeteende är ett beteende som kan infinna sig vid smärta och kan uttryckas i 
kroppshållning, ansiktsuttryck samt verbalt uttryck. Beteendet blir ofta tydligare om smärtan är 
långvarig (NE, 2007).   
 
Patienter upplever smärta på olika sätt. En enskild patient kan uppleva samma smärta på olika 
sätt vid olika tillfällen (Hawthorn & Redmond, 1999). Enbart patienten kan beskriva hur stark 
och ihållande smärtan är (Almås et al., 2002). Smärttröskel är den lägsta nivå där patienten 
upplever smärta. Smärttolerans är då patienten ber om att smärtan ska upphöra. Smärttröskeln 
och smärttoleransen hänger samman och de påverkas av situationen, upplevelsen, kontroll av 
upplevelsen, omständigheterna och personligheten. Även faktorer som kön påverkar hur 
patienter upplever smärta (Hawthorn & Redmond, 1999).  
 
Smärta uttrycks på olika sätt av olika patienter (Statens beredning för medicinsk utvärdering 
[SBU], 2006). Patienter tolererar smärta olika mycket innan de ger uttryck för den. Ibland har 
patienten höga krav på sig själv att inte klaga vilket gör att det är svårt för vårdpersonalen att 
bedöma graden av patientens smärta. När patienten beskriver sin smärta blir den ofta 
ofullständig då upplevelsen är svår att förklara (Almås et al., 2002). För att uttrycka smärta 
använder patienten olika kroppsrörelser. Dessa kan även reducera smärtans intensitet och 
förhindra att smärtan återkommer. Beteenden som kan ses vid smärta är stönande, gråtande, 
gnällande och skrikande (SBU, 2006). Det finns även andra signaler som kan påvisa att någon 
upplever smärta som mimik, kroppshållning och röstläge (Johansson, 2004). Vid mycket stark 
smärta kan symtom från autonoma nervsystemet uppkomma som till exempel takykardi som är 
en höjning av hjärtfrekvensen, svettning och blekhet (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen, 
2002). Hur smärtan uttrycks och hanteras kan dessutom ha ett samband med smärtförekomst i 
den egna familjen (SBU, 2006).  
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Enligt Hawthorn & Redmond (1999) är det svårt att smärtbedöma och det försvåras av brist i 
kommunikation, värderingar och attityder. Det är vanligt att smärta inte behandlas på korrekt 
sätt och den är ofta otillräckligt behandlad. Detta beror på bristande kunskap om 
smärtbehandling och smärtbedömning hos läkare och sjuksköterskor, samt myter och 
missuppfattningar. Intervjuer och smärtskattningsinstrument ger en objektiv syn på patientens 
smärta (Hawthorn & Redmond, 1999). Det finns olika sorter smärtskattningsinstrument. En av 
dem är visuell analog skala (VAS) där patienten skattar sin smärta med hjälp av en 10 cm lång 
linje där ena sidan representerar ingen smärta och andra sidan värsta tänkbara smärta. Det finns 
även numerisk smärtskattningsskala som liknar VAS fast den är graderad från 1-100. McGill 
Pain Questionnaire (MPQ) är ett frågeformulär där olika dimensioner av smärta och dess 
smärtintensitet utreds (Jakobsson & Gustafsson, 2006). De olika dimensionerna som mäts är 
sensoriska, affektiva och även vart smärtan är lokaliserad (Hawthorn & Redmond, 1999). 
Enligt en studie lyssnade inte sjuksköterskan på patientens smärtbeskrivning och använde sig 
inte av smärtskattningsinstrument. Sjuksköterskan använde sig av ett fåtal smärtbehandlings�
strategier. De använde sig av 2.1 strategier av sex rekommenderade (Dillon McDonald, 
LaPorta & Meadows-Oliver, 2007). 

Smärtbehandling 
 
Det finns två olika typer av smärtbehandling, icke farmakologisk och farmakologisk.  
Funktionen för den icke farmakologiska är att dämpa smärtimpulserna. Detta kan ske genom 
massage, tryck, kyla och värme eller genom att blåsa på stället. Den farmakologiska 
behandlingen delas in i två delar, perifert och centralt verkande. Perifert verkande analgetika är 
de antiinflammatoriska läkemedlen Non-Steroid Antiinflammatory Drugs (NSAID) och 
paracetamol, centralt verkande analgetika är opioider såsom morfin (Almås et al., 2002). 

Kön  
 
Kön är en gemensam benämning på två grupper av organiska varelser som indelas efter sitt 
fortplantningsorgan, sina kromosomer och hormoner (Svenska Akademiens ordbok [SAOB], 
2007; Hammarström, 2004). Det är könskromosomerna som påverkar utveckling till kroppens 
manliga respektive kvinnliga karaktär. Från den genetiska informationen utvecklas de 
kvinnliga organen som livmoder och bröst respektive de manliga organen som testiklar. De 
biologiska skillnaderna som finns mellan kvinnor och män är att männen oftast har mer 
muskler och mindre fettdepåer (Robert & Moberg, 1994). Storleken på de inre organen skiljer 
sig också åt mellan könen då männens är större (Smirthwaite, 2007). Det finns även skillnad i 
hormonbalansen i kroppen mellan män och kvinnor (Connell, 2002). Männen har högre 
testosteronhalt vilket medför att de kan bli dominanta, aggressiva och tåligare mot smärta. 
Kvinnor har högre östrogenhalt som innebär att de är mer känsliga för beröring (Robert & 
Uvnäs Moberg, 1994). Dessa biologiska faktorer kan påverka betydelsen för vilken effekt ett 
läkemedel har och hur det omsätts i kroppen. Det finns även andra faktorer som påverkar som 
ålder, lever- och njurfunktion (Smirthwaite, 2007). 
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Genus  
 
Genus kommer från latinets genus som betyder släkte eller släktbegrepp (SAOB, 2007). 
Genus som begrepp är relativt nytt och introducerades först på 70-talet för att synliggöra 
skillnader mellan könen som inte kunde förklaras som biologiska. Genus betyder enligt 
Hammarström (2004) socialt konstruerat kön och betydelsen för kvinnor och män att efterleva 
detta. I samhället skapas olika ideal, normer och förväntningar på vad som är manligt och 
kvinnligt och detta förändras över tid och i vilket samhälle de lever i (a.a.). Pojkar och flickor 
uppfostras till att ha olika egenskaper både inom familjen och i samhället. Enligt en norm bör 
kvinnor vara vårdande, lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva och sexuellt lojala. 
Män förväntas enligt viss norm vara aggressiva, envisa, tystlåtna, rationella, analytiska och 
promiskuösa (Connell, 2002).  
 
Det genusrelaterade mönstret innebär att männen ska vara manliga, det vill säga att han bör 
leva upp till den manliga normen. Det finns inte bara föreställningar på hur en man och kvinna 
ska vara utan även att de tydligt ska visa att de är man och kvinna som två motpoler. De 
historiska föreställningarna på manligt och kvinnligt är att kvinnan är passiv, omhändertagande 
och inväntande. Mannen däremot är aktiv, konkurrensinriktad och tävlingsinriktad 
(Ambjörnsson, 2006). Mannen är prototypen och normen i samhället och den är en självklarhet 
som är ärvd genom kulturen (Hirdman, 2001). Enligt Smirthwaite (2007) så ses den kvinnliga 
schablonpatienten i sjukvården som hjälpsökande, svag och utlämnad medan mannen är 
oberoende, stark och har kontroll . För att få en jämlik vård krävs det att vårdpersonalen arbetar 
aktivt och medvetet och har kunskap om genusfrågor .  
 

Smärta och genus 
 
Fler kvinnor än män söker till sjukvården för att få hjälp med sina smärtor. Smärtan skiljer sig 
mellan kvinnor och män. Kvinnor får oftast smärtor i nacke, halsrygg, huvud och den är ofta 
nociceptiv. Männens smärta förekommer mer frekvent i höfter, ben och nedre delen av ryggen 
och är ofta neurogen (Brattberg & Stenlund, 1998). Det finns ett inlärt smärtspråk och ett 
genusrelaterat mönster som påverkar uttrycket. Kvinnor lider oftare än män av långvarig 
smärta (SBU, 2006). Kvinnors långvariga smärta saknar ofta medicinsk diagnos vilket leder till 
att de kan känna sig kränkta i kontakt med sjukvården. Det är vanligt att kvinnor får höra att 
det här får du leva med och får sällan redskap att hantera sin smärta (Brattberg & Stenlund, 
1998). När patienter upplever att sjukvårdspersonalen inte tror på deras smärta kan den 
upplevelsen vara värre att handskas med än smärtan i sig (Almås et al., 2002).       

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors och mäns upplevelse och uttryck av smärta 
samt undersöka i vad mån kön och genus påverkar vilken behandling patienten får.  
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Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. En litteraturstudie sammanställer aktuell 
forskning inom ett specifikt område (Friberg, 2006).   
 

Datainsamling 
 
Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökorden redovisas som sökhistoria i 
bilaga I:1. Sökorden valdes efter syftet för att få artiklar som var relevanta. Inklusions�
kriterierna på artikelsökningarna var att de skulle vara från de senaste 10 åren, på engelska, ha 
ett abstrakt och endast innehålla studier på vuxna. I databasen Cinahl användes även termen 
vetenskapligt granskad som inklusionskriterie. I de första sökningarna efter artiklar utifrån vårt 
syfte var inklusionskriteriet att artiklarna skulle var högst fem år gamla. Då antalet relevanta 
artiklar blev för få utökades detta till 10 år. Antalet abstrakts som lästes igenom var 123. Första 
urvalet gav 50 artiklar. Många artiklar valdes bort från första urvalet då de berörde barn, 
rökningens påverkan på smärta, hjärt- och kärlsjukdomar eller att de var översiktsartiklar. 
Antalet passande artiklar blev 21. Sex av artiklarna söktes genom manuella sökningar. De 
artiklar som redan var valda från en tidigare sökning redovisas som dubbletter i sökhistorien i 
bilaga I:1.  

Databearbetning 
 
De 21 utvalda artiklarna lästes och granskades efter granskningmallen för kvantitativ metod 
konstruerad av Carlsson & Eiman (2003). Några översiktsartiklar lästes för att få överblick 
över området. Resultatet i artiklarna delades in i olika grupper. De som handlade om 
upplevelse av smärta markerades med blått och smärtuttryck markerades med grönt. Och hur 
smärtan behandlades markerades med rosa. Artiklarna lästes och diskuterades. En 
sammanfattning av relevant information utifrån syftet och artiklarnas resultat gjordes. Detta 
sammanställdes och fördes i in artikelöversikten, Bilaga I:2. 

Resultat 

Smärtupplevelse och uttryck 
 

Studier som visar på skillnader 
 
För att ta reda på om män och kvinnor upplever och uttrycker smärta på liknande sätt har det 
genomförts experimentella studier på kvinnor och män. Det har visat sig att det finns skillnader 
i smärttröskelnivå, smärttolerans och smärtintensitet mellan könen i flera studier. 
 
Många studier har gjorts på mäns och kvinnors upplevelse och uttryck av smärta. Vid ett 
experiment där forskarna använde sig av tryck för att framkalla smärta hos deltagarna så hade 
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kvinnorna en lägre smärttröskel och lägre smärttolerans än män (Soetanto, Chung & Wong, 
2006). I ett experiment där deltagarna sänkte ned sin ena hand i 1�2- gradigt vatten visade att 
kvinnorna hade en lägre smärttröskel och lägre smärttolerans än männen och var även 
smärtkänsligare. Deltagarna skulle under smärtstimuli fokusera antingen på sensoriska tankar 
det vill säga bara koncentrera sig på hur smärtan upplevdes, eller på emotionella tankar som 
känslor och sinnesstämning. När båda könen fokuserade på sensoriska tankar fick männen en 
högre smärttröskel, högre smärttolerans och lägre smärtkänslighet i förhållande till kvinnorna. 
Vid fokusering på emotionella tankar fick båda könen en lägre smärttröskel, lägre 
smärttolerans och en högre smärtkänslighet. Kvinnorna fick en högre känslomässig 
smärtupplevelse när de fokuserade på emotionella tankar som kunde leda till en ökad subjektiv 
upplevelse av smärta (Keogh & Herdenfeldt, 2002).  
 
I en annan studie med köldsmärtstimulering fick deltagarna efter en viss tid upplysning att de 
skulle reagera som den typiska mannen respektive den typiska kvinnan. Smärttestet visade att 
det inte fanns någon skillnad mellan könen i smärttröskel, smärttolerans och smärtgradering. 
När deltagarna inte hade några förväntningar på hur de skulle uppleva sin smärta graderade 
kvinnorna sin smärta högre och hade en lägre smärttolerans än männen. Experiment gick ut på 
att framkalla smärta och undersöka om det gick att påverka smärtupplevelsen hos könen. Enligt 
undersökningen påverkades kvinnornas smärtupplevelse i större utsträckning med en höjning 
av smärttröskel, smärttolerans och lägre smärtgradering (Robinson, Gagnon, Riley, Price, 
2003). En annan studie av Robinson, Wise, Gagnon, Fillingim & Price (2004) där smärta 
framkallades av värmestimulering och oberoende variabler som genusförväntningar ingick, 
visade att kvinnor graderade sin smärta högre än män. De kom fram till att skillnaden berodde 
mer på stereotypa genusförväntningar än på det biologiska könet.    
 
I en större studie där 700 kvinnor och män deltog efter ett kirurgiskt ingrepp fick de gradera sin 
postoperativa smärta med hjälp av VAS. Jämförelsen gjordes mellan män och kvinnor med 
samma operation och samma ålder och resultatet visade att kvinnor rapporterade en högre 
smärtintensitet än män (Soledad Cepeda & Carr, 2003). Även i en annan stor studie där drygt 
4000 patienter deltog smärtskattade kvinnorna sin postoperativa smärta högre än vad männen  
(Aubrun, Salvi, Coriat & Riou, 2005). I en annan postoperativ studie bland unga friska 
människor som genomgick en tandoperation skattade kvinnorna sin postoperativa smärta före 
smärtlindring högre än vad männen gjorde (Averbuch & Katzper, 2000).  
 
I en studie med Robinson, Riley, Myers, Papas, Wise, Waxenberg et al. (2001) fick män och 
kvinnor skatta den förväntade smärtan utifrån vad som är typiskt manligt och kvinnligt med 
hjälp av VAS. De fick även skatta sin egen förväntade smärta. Detta gjordes genom ett nytt 
instrument Gender Role Expectations of Pain (GREP) som är ett frågeformulär utformat för att 
få fram förväntade genusroller på smärta. Resultatet visade att männen trodde att de kunde 
uthärda smärta längre än kvinnorna. Den enskilde mannen trodde att han själv var mer kapabel 
till att uthärda mer smärta än den typiska mannen och kvinnan. Män var också mindre villiga 
till att rapportera om sin smärta jämfört med kvinnor. Både männen och kvinnorna i testet 
ansåg att kvinnor var mer smärtkänsliga och uthärdade smärta i mindre utsträckning än män. 
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Studier som inte visar på några skillnader 
 
Andra studier där deltagarna genomgått vissa kirurgiska ingrepp, sjukdomar eller skador har 
inte kunnat visa på någon skillnad i smärtupplevelse hos män och kvinnor. 
 
Hos män och kvinnor med en skada i ryggmärgen fanns det ingen könsskillnad i 
smärtförekomst och smärtintensitet (Norrbrink Budh, Lund, Hultling, Levi, Werhagen, & 
Ertzgaard, 2003). Även studie med Cardenas, Bryce, Shem, Richards, & Elhefni, (2004) visade 
att det förekom mycket smärta hos personer med ryggmärgsskada men det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan män och kvinnor, utan båda könen graderade sin smärta till en 
femma enligt VAS (a.a). Hos patienter med metastascancersmärta fanns det inte någon skillnad 
på hur manliga och kvinnliga patienter upplevde sin smärta (Edrington, Paul, Dodd, West, 
Facione, Tripathy, et al., 2004). Personer med sjukdomen SCD -Sickle cell disease visade att 
det inte förekom någon signifikant skillnad mellan könen i smärtupplevelse (McClish, 
Levenson, PenBerthy, Roseff, Bovbjerg & Roberts, 2006). SCD innebär att erytrocyterna är 
defekta vilket leder till anemi. Defekten innebär även att blodproppar bildas (NE, 2007).  
 
I en annan studie om postoperativ smärta efter tandkirurgi fick män och kvinnor själva bedöma 
och gradera sin postoperativa smärta med en VAS-skala och ett MPQ. Resultatet visade att det 
inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen i smärtintensitet. Däremot uppvisade 75 % 
av kvinnorna och 46 % av männen smärtbeteenden: De grimaserade, grät, gav ljud ifrån sig 
eller höll handen mot käken. De patienter som hade de högsta poängen med VAS och MPQ var 
de som visade minst tecken på smärta och dessa patienter var män (Coulthard, Pleuvry, 
Dobson & Price, 2000). 
 
I en artikel av Kowalczyk, Evans, Bisaga, Sullivan & Comer (2006) undersöktes det om 
könshormoner kunde påverka smärttolerans och smärttröskelnivå hos kvinnor och män. 
Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan å ena sidan normalt 
menstruerande kvinnor och kvinnor som åt p-piller å andra sidan män. Däremot fann de att 
normalt menstruerande kvinnor hade en ökning i sin smärttröskelnivå och smärttoleransnivå 
vid upprepade smärtstimuli under de 28 dagar som testet varade i. 

Behandling 
 
Det finns studier som visar på att kvinnor behöver mer smärtstillande läkemedel än män för att 
uppnå samma smärtlindring. I en undersökning jämfördes postoperativ smärta och efterfrågan 
av morfin mellan kvinnor och män. Kvinnor yngre än 75 år graderade sin smärta högre och 
behövde mer morfin än män för att uppnå samma smärtlindring. Det fanns däremot ingen 
könsskillnad hos patienter äldre än 75 år (Aubrun et al., 2005). I en annan studie där 
patienterna fick morfin som smärtlindring efter ett kirurgiskt ingrepp behövde kvinnor 30 % 
mer morfin än män för att nå fyra på VAS-Skalan. Doseringen av morfin var baserat på 
morfin/kg kroppsvikt. Kvinnor behövde även lite längre tid än män innan morfinet verkade 
(Soledad Cepeda, & Carr, 2003). I en annan undersökning hade män högre smärttolerans och 
högre effekt av NSAID preparat än kvinnor. NSAID hade även mindre effekt på kvinnor före 
klimakteriet jämfört med kvinnor efter klimakteriet (Walker & Carmody, 1998).   
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Det finns även studier som visar på att kvinnor och män upplever lika mycket smärtlindring av 
samma dos smärtstillande läkemedel. Efter en tandoperation skattade kvinnor sin 
smärtintensitet högre än män, men efter att ha fått samma smärtstillning som männen skattade 
de sin smärta lika (Averbuch & Katzper, 2000). För patienter som genomgått en 
ryggradsoperation och fick Patient Controlled Analgesia (PCA) som är en morfinpump som 
patienten själv styr, visade att kvinnor och män använde lika mycket morfin (Gepstein, 
Arinzon, Folman, Shuval, & Shabat, 2007). 
 
Det finns andra studier som visar på att kvinnor upplever bättre smärtlindring av smärtstillande 
läkemedel än män. I en undersökning där en visdomstand drogs ut upplevde kvinnorna bättre 
smärtlindring av morfin än männen (Gear, Miaskowski, Gordon, Paul, Heller & Levine, 1999). 
I en annan studie jämfördes morfinanvändandet med PCA mellan män och kvinnor 
postoperativt. Resultatet visade att männen konsumerade 24-43% mer morfin än kvinnorna 
(Chia, Chow, Hung, Liu, Ger & Wang, 2002). 
 
Två undersökningar visade att kvinnor fick mindre smärtlindring än män. Vid behandling av 
extremitetskador visade det sig att kvinnor fick signifikant mindre morfin än män prehospitalt 
(Michael, Sporer, Youngblood, 2007). I en undersökning fick anestesisköterskor själva 
beskriva hur de smärtbehandlade sina patienter. De kvinnliga patienterna fick mindre 
smärtlindring än de manliga (Criste, 2003). En artikel visade på att kvinnor och män fick lika 
mycket smärtlindring. Bland cancerpatienter med metastaser fanns det ingen skillnad på hur 
kvinnor och män behandlades (Edrington et al., 2004). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Många sökord användes för att hitta passande artiklar. Både frisökningstermer, meshtermer 
(PubMed) och headings (Cinahl) användes vid artikelsökningarna. En styrka i sökningarna var 
att samma artiklar kom upp i sökningar med andra sökord. En svaghet i sökningarna var att 
treatment och analgesia bara användes tre gånger. Det gjordes även manuella sökningar efter 
artiklar som funnits med i översiktsartiklar och inte kommit med i sökningarna. De artiklar som 
valdes genom manuella sökningar passade uppsatsens syfte. Alla artiklar äldre än 10 år valdes 
bort, vilket innebär att artiklarnas resultat har en spridning på 10 år. Artiklarna som valdes var 
från USA (11), England (2), Sverige (2), Frankrike (1), Australien (1), Israel (1), Kina (1), 
Taiwan (1) och Colombia (1). Artiklarnas grafiska spridning är över hela världen men de flesta 
är från västvärlden, vilket gör att det kan vara enklare att applicera i Sverige. Alla artiklar som 
valdes var kvantitativa och granskades efter granskningsmallen av Carlsson & Eiman, syftet i 
granskningsmallen byttes ut till uppsatsens syfte (2003). Granskningen utfördes för att 
kontrollera den vetenskapliga kvaliteten hos artiklarna. Resultatet delades in från början i fyra 
kategorier upplevelse, uttryck, vilken behandling som används idag och vilken som bör 
användas utifrån ett genus och könsperspektiv. De fyra delarna slogs ihop till två delar, uttryck 
och upplevelse samt behandling. Detta gjordes dels på grund av att det var svårt att skilja på 
begreppen uttryck och upplevelse. Dels på grund av att det var svårt att få fram artiklar som 



 

9 

handlade om vilken behandling män och kvinnor bör få utifrån ett genus och könsperspektiv. 
En svaghet i studien var att smärtan som jämfördes var av olika typer.  

Resultatdiskussion 
 
Att mäta smärta genom experiment kan vara en svaghet enligt Johansson (2004) om 
försökspersonerna inte har förstått syftet med studien. Studier i smärta genom experiment bör 
granskas kritiskt då det kan finnas så kallade rapporterings-bias det vill säga att hur ärliga 
deltagarna är vid rapportering av smärta (a.a). Ett lågt antal deltagare i vissa studier gör att 
studien inte går att överföra på populationen. I en studie var bortfallet i urvalet stort vilket 
kanske påverkade artikelns resultat. Alla artiklar i uppsatsen hade grad I eller II utifrån 
granskningsmallen. Att vissa artiklar blev grad II berodde bland annat på att abstraktet inte var 
fullständigt, att det inte fanns några etiska aspekter nämnda eller att deras syfte hade fler delar 
än vad uppsatsen berörde.  
 
Är alla kvinnor som en riktig prinsessa, så smärtkänsliga att de känner en ärta genom 20 
dunbolster? Författarna Robert & Uvnäs Moberg (1994) påstår att en högre nivå av östrogen i 
kroppen innebär att personen blir mer känslig för beröring det vill säga kvinnan. I studien av 
Kowalczyk, Evans, Bisaga, Sullivan, Comer (2006) finns det inga belägg för att östrogen och 
smärtkänslighet skulle ha något samband. Om det skulle visa sig att det finns det en koppling 
mellan östrogen och smärta så är det en viktig faktor att beakta vid smärtbedömningen.  
 
Beror skillnaderna i smärtupplevelse på inlärda könsroller som formas under uppväxten? 
Faktorer som påverkar de inlärda könsrollerna kan vara hur uppfostran sker och vilka normer 
som finns i samhället. Detta präglar även hur patienter upplever smärta. Hos patienter som 
upplevt långvarig smärta under uppväxten finns ingen könsskillnad i smärtuttryck. De här 
patienterna präglas inte av inlärda könsroller i smärtuttryck, utan här uttrycker män och 
kvinnor smärta på samma sätt (McClish et al., 2006). Under uppväxten lär sig män och kvinnor 
vilka normer som är rätt för deras könstillhörighet och vilka förväntningar som finns på 
manligt och kvinnligt. Att kvinnor uttrycker mer smärta kan bero på att de har föreställningar 
och förväntningar på att vara svaga och hjälpsökande. Männen däremot bör vara starka och 
kontrollerande vilket kan innebära att de inte visar hur mycket smärta de upplever 
(Smirthwaite, 2007). Män uthärdar hellre sin smärta i tysthet än att medge besvären offentligt, 
allt för att vara stoiska. Eftersom det finns en förväntad genusroll på mannen så uthärdar han 
smärta och tycker det är pinsamt att rapportera att stimulin är allt för smärtsam (Robinson et 
al., 2001). Förväntar sig sjuksköterskan att manliga patienter borde uthärda smärta bättre? Det 
finns en syn på män i samhället att de ska vara stoiska, detta kan även avspegla sig i 
omvårdnaden. Då innebär det att män bör uthärda mer smärta och inte visa sig gnälliga. Att 
män ofta har högre smärttolerans och tröskel kan bero på både genus och kön.  
En stor del av könsskillnaderna beror på ärftliga faktorer men även en inlärd faktor som 
genusroller påverkar sättet att hantera smärta (Mogil, Wilson, Chesler, Rankin, Nemmani, 
Lariviere et al., 2003). Bilden av att kvinnor är mer pratsamma och känslosamma kan leda till 
att de har lättare för att uttrycka och beskriva smärta. Både kön och genus påverkar hur 
patienten upplever sin smärta.  
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Hur patienten uttrycker sin smärta påverkar smärtbehandlingen. Smärtan bedöms av 
vårdpersonalen vilket kan leda till att den misstolkas. Det som påverkar personalens sätt att 
bedöma smärta är den egna uppfattningen om hur smärtan borde vara och hur det brukar vara. 
Är det så att sjuksköterskan uppfattar vissa patienter som gnälliga och är detta genusrelaterat? 
Förr i tiden användes Sveda, Värk och Bränn- kärringar (SVBK) i journalerna. De här 
patienterna blev aldrig trodda utan uppfattades som gnälliga och veka. Hur mycket av detta 
lever fortfarande kvar inom vården? Idag har de här patienterna fått upprättelse genom 
diagnosen fibromyalgi. Att få en diagnos kan mildra smärtupplevelsen och göra den mer 
hanterbar (Tiwe, 2006).  
       
Patienterna visar sin smärta på olika sätt och de är mer eller mindre bra på att uttrycka den. 
Kvinnor beskriver sin smärta mer diffust medan männen är mer konkreta (Hamberg, Risberg, 
Johansson & Westman, 2002). Sjuksköterskan lyssnar inte alltid på patienten utan utgår från 
sin kliniska blick, detta kan leda till misstolkningar. När patienten inte beskriver sin smärta kan 
sjukvårdspersonalen inte göra rätt bedömning och då kan smärtlindringen bli lidande. Om 
patienten beskriver sin smärta och sjuksköterskan inte lyssnar till patientens beskrivning blir 
smärtlindringen också lidande. Studier visar att män inte uttrycker lika mycket smärta när de 
talar med kvinnliga forskare vid smärtexperiment. Männen var mer villiga att utstå smärta för 
att upprätthålla den stereotypa förväntningen på sin manlighet (Robinson et al., 2003). Det är 
då viktigt att vårdpersonalen har en objektiv syn vid smärtbedömning. Sjuksköterskan bör 
lyssna och se på patientens uttryck av smärta. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan frångår 
hur män och kvinnor borde uppleva smärta och att inte har föreställningar om hur smärtan ska 
vara vid olika smärttillstånd. Det viktigt att få med alla delar av smärtuttrycken det vill säga 
kroppsuttryck, smärtskattningsskalor, verbala beskrivningar och fysiologiska prover som 
blodtryck och puls. En studie visar på att vårdpersonalen använder sig av få 
smärtskattningsmetoder och behandlingsstrategier (Dillon et al., 2007). Detta leder till att 
smärtbedömningen och smärtbehandlingen blir lidande.  
 
Män och kvinnor är olika uppbyggda. Kvinnor har bland annat som regel mer underhudsfett 
och mindre muskelmassa. Det finns även skillnader i halten av könshormoner och organens 
storlek. Detta kan påverka hur läkemedel omsätts i kroppen. En studie visar på att män 
upplever bättre effekt av NSAID-preparat än kvinnor. Det finns studier som visar på att 
kvinnor upplever bättre effekt än män och studier som visar på motsatsen (Gear et al., 1999; 
Aubrun et al., 2005). Detta kan bero på att det finns skillnader i hur män och kvinnor är 
uppbyggda. Dessa resultat säger emot varandra och det behövs mer forskning för att se om det 
finns skillnader mellan könen. 
 
I en studie fann de att manliga sjuksköterskor gav mer smärtlindring än kvinnliga 
sjuksköterskor. De manliga sköterskorna gav även mer smärtlindring till manliga patienter än 
till kvinnliga. Kvinnliga patienter fick mer smärtlindring av en manlig sjuksköterska än av en 
kvinnlig. Även kvinnliga sjuksköterskor gav mer smärtlindring till män än till kvinnor (Cristie, 
2003).  
 
1993 togs det ett beslut av amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) att nya 
läkemedel ska utredas ordentligt även för kvinnor (Averbuch & Katzper, 2000). Större delen av 
läkemedelsforskningen har utförts på män och när kvinnor har deltagit var forskarna oftast inte 
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ute efter någon könsskillnad (Anthony & Berg, 2002). Forskarna väljer vanligtvis att inte 
forska på kvinnor eftersom de kan bli gravida och de vet inte om läkemedlet ger fosterskador. 
Kvinnor har även hormonella svängningar under sin menstruationscykel vilket kan påverka 
forskningsresultatet. Eftersom forskningen förr oftast skedde på män är det svårt att dra 
generella slutsatser för hela befolkningen (Smirthwaite, 2007). Enligt läkemedelsverket testas 
idag alla läkemedel som används på båda könen av både män och kvinnor (Läkemedelsverket, 
2007). Detta är en utveckling åt rätt håll både för kön- och genusforskningen när det gäller 
läkemedel.  
 
Sjuksköterskor måste se utanför sina egna förväntningar på genus då de ska bedöma och 
behandla smärta. Det är viktigt för sjuksköterskan att lära och diskutera genus för att minska 
föreställningarna om könen. Genusperspektiv borde prägla alla vårdutbildningar för att minska 
felbehandlingar utifrån kön och genus.   
  

Konklusion  
 
Resultatet tyder på att finns skillnader i hur män och kvinnor upplever och uttrycker smärta vid 
experimentell och postoperativ smärta. Kvinnor har då en lägre smärttröskel och lägre tolerans 
för smärta och graderar sin smärta högre än män. Även när män och kvinnor får skatta smärta i 
vad som är typiskt manligt och kvinnligt så blir resultaten detsamma. Däremot vid vissa 
långvariga sjukdomstillstånd med smärta och skador där mycket smärta ingår finns ingen 
könsskillnad utan smärtupplevelsen är densamma. Det har inte heller bevisats att 
könshormoner skulle ha någon inverkan på kvinnors smärta. Kvinnor får mindre eller lika 
mycket smärtstillande läkemedel som män. Kvinnor behövde enligt vissa studier mer 
smärtlindring än män. Andra studier visar på att kvinnor och män behövde lika mycket 
smärtstillande läkemedel för att uppnå samma smärtlindring. Två studier visar även på att 
kvinnor upplevde bättre smärtlindring än män. Det går inte att dra några generella slutsatser på 
hur smärtlindringen bör ske ur ett kön och genusperspektiv.  

Implikation 
 
Det bör forskas mer på män och kvinnors upplevelse av smärta då dagens forskning är 
motsägelsefull. Det är viktigt att den senaste forskningen når ut till vårdverksamheten så 
omvårdnaden blir evidensbaserad. Det är viktigt att forska på kön och genusskillnader när det 
gäller läkemedel så patienterna får rätt behandling. Det är viktigt att kvinnor är med i 
läkemedelsstudierna och att forskarna undersöker skillnader mellan män och kvinnor. 
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Tabell 1 Sökhistoria  
(* är headings i CINAHL och meshterm i PubMed) 
 

Sökning Databas 
 

Datum 
 

Sökord 
 

Inkusionskriterier Antal 
träffar 
 

Genomlästa 
abstrakt  
 

Urval   
1 
 

Urval 2 
valda 
artklar 

Dubbletter 
tidigare 
valda 
artiklar 

1 Cinahl 
 

2007-
10-03 
 

gender bias 
and pain 
 

Peer reviewed 15 14 7 3 0 

2 Cinahl 
 
 

2007-
10-03 
 

sex bias and 
pain 
 

Peer reviewed 1 1 1 0 0 

3 Cinahl 
 

2007-
10-04 
 

Symptoms* 
and pain and  
gender 
 

Peer reviewed 18 10 0 0 0 

4 Cinahl 
 

2007-
10-04 
 

pain* and 
gender and 
differences 
 

Peer reviewed 86 16 13 3 1 

5 Cinahl 
 

2007-
10-04 
 

sex and pain 
relief and 
bias 
 

Peer reviewed 2 1 0 0 0 

6 Cinahl 
 

2007-
10-04 
 

pain and 
perception 
and gender 
bias 
 

Peer reviewed 2 0 0 0 1 

7 Cinahl 
 

2007-
10-04 
 

express and 
pain and 
gender 

Peer reviewed 6 0 0 0 0 

8 Cinahl 
 

2007-
10-04 
 

pain and 
treatment 
and gender 
bias 
 

Peer reviewed 9 0 0 0 1 

9 Cinahl 
 

2007-
10-04 
 

pain and 
nursing and 
read 
 

Peer reviewed 14 1 1 0 0 

10 Cinahl 
 

2007-
10-08 
 

Pain* and 
sex 
differences 
 

Peer reviewed 10 2 2 0 0 

11 Cinahl 
 

2007-
10-08 
 

Pain* and 
expression 
and sex 

Peer reviewed 7 1 0 0 0 



 

 

 
12 Cinahl 

 
2007-
10-08 
 

Pain* and 
experience 
and gender  
 

Peer reviewed 7 0 0 0 0 

13 Cinahl 
 

2007-
10-08 
 

gender bias 
and pain  
 

all adult 16 2 1 0 1 

14 PubMed 
 

2007-
10-05 
 

Sex bias and 
pain 
 

abstract, 
engelska 
 

120 4 1 0 3 

15 PubMed 
 

2007-
10-05 
 

gender 
identity* and 
perception* 
and pain*  
 

abstract, 
engelska 

115 2 0 0 2 

16 PubMed 
 

2007-
10-13 
 

Analgesia* 
and pain* 
and gender 
 

abstract, 
engelska,  
all adult 

18 1 1 3 0 

17 PubMed 
 

2007-
10-17 
 

pain* and 
analgecia* 
and sex  
 

abstract, 
engelska,  
all adult, senaste 
10 åren 

36 14 4 1 0 

18 PubMed 
 

2007-
10-17 
 

Signs and 
symptoms* 
and pain* 
and gender 
identity*  
 

abstract, 
engelska,  
all aldult, 
senaste 10 åren, 

62 29 14 4 1 

19 PubMed 
 

2007-
10-17 
 

Express and 
pain and 
gender  
 

abstract, 
engelska,  
all aldult, 
senaste 10 åren, 

18 11 2 0 2 

20 PubMed 
 

2007-
10-17 
 

Gender role 
and pain 
 

abstract, 
engelska,  
all aldult, 
senaste 10åren, 

9 5 1 0 0 

21 PubMed 
 

2007-
10-23 
 

Gonodal 
hormones 
influence on 
pain  
 

abstract, 
engelska, 
senaste 10åren,  
 

60 4 1 1 3 
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Tabell 2 Artikelöversikt 
 
Publikationsår/ 
Land 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod/ 
Urval 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig  
kvalitet 

2005/ Frankrike Aubrun, Salvi, 
Coriat & Riou. 

Sex- and age-related 
differences in 
morphine 
requirements for 
postoperative pain 
relief 

Är det skillnad på 
postoperativ smärta och 
morfinkonsumtion 
mellan män och kvinnor 

Kvantitativ 
N=4317 

Kvinnor skattade sin smärta 
högre än män på en VAS-
skala. Kvinnor behövde mer 
morfin än män för att uppnå 
samma smärtlindring. Det 
fanns ingen skillnad mellan 
män och kvinnor äldre än 
75år. 

Grad I 

2000/ USA Averbuch & 
Katzper. 

A search for sex 
differences in 
response to 
analgesia 

Att jämföra 
smärtlindring av 
Ibuprofen mellan män 
och kvinnor vid 
utdragning av den 
tredje molartanden 

Kvantitativ 
N=314 

Den postoperativa smärtan 
var högre hos kvinnor än hos 
män. Efter smärtlindring 
fanns det ingen skillnad 
mellan män och kvinnor i 
smärtintensitet och 
smärtskattningspoäng. 

Grad I 

2004/ USA Cardenas,  
Bryce,  
Shem, 
Richards & 
Elhefni. 

Gender and minority 
differences in pain 
experience of people 
with spinal cord injury 

Syftet var att undersöka 
kön, minoritet och 
skillnad i förekomst och 
svårighet av smärta hos 
människor med 
ryggmärgsskada från 
ett trauma. Även en 
uppföljning för att 
fastställa kopplingen 
mellan demografiska 
karaktärer, skadans 
orsak,  
nivå och omfattning. 
 

Kvantitativ 
N= 7379 

Det fanns ingen skillnad i 
smärtförekomst mellan 
könen, men icke vita hade 
en lägre förekomst av 
smärta men vita hade en 
högre smärtintensitet. De 
personer som hade en 
förlamning eller en komplett 
skada rapporterade i mindre 
utsträckning att deras smärta 
påverkade arbetet. De 
personer som fått 
ryggmärgsskadan orsakat av 
en skottskada hade mer 
problem med att smärtan 
påverkade deras arbete. 

Grad II 

2002/ Taiwan Chia, Chow, 
Hung, Liu, 
Ger & Wang. 

Gender and pain 
upon movement are 
associated with the 
requirements for 
paostoperative 
patient-controlled iv 
analgesia: a 
prospective survey of 
2298 Chinese 
patients 

Att kontrollera vilka 
faktorer som påverkar 
efterfrågan av morfin 
via PCA efter operation. 

Kvantitativ 
N= 2298 

Kvinnliga patienter 
konsumerade mindre morfin 
än manliga patienter via 
PCA de tre första dygnen 
efter operationen. Ålder, vikt, 
utbildning och operationens 
storlek visade sig inte ha 
någon betydelse för 
morfinkonsumtionen.  . 

Grad I 

2000/ England Coulthard, 
Pleuvry, 
Dobson & 
Price. 

Behavioural 
measurement of 
postoperative pain 
after oral surgery 

Syftet var att undersöka 
givarens förmåga att 
utvärdera information 
utifrån beteende 

Kvantitativ 
N= 64 

Att mäta smärta efter enbart 
beteende är inte ett säkert 
instrument för att fastställa 
smärta. Patientens 

Grad I 



 

 

 relaterat till smärta, 
under ett tidigt stadium i 
återhämtningen från en 
operation under 
generell anestesi. 

upplevelse av smärta måste 
också inkluderas i en 
smärtbedömning. Då 
resultatet påvisade att de 
som uppvisat flest 
smärtbeteende hade minst 
smärta utifrån VAS och 
MPQ. 

2003/ USA Criste. Do nurse 
anesthetists 
demonstrate gender 
bias in treating pain? 
A national survey 
using a standardized 
pain model 

Finns det könsskillnader 
mellan vilken 
smärtlindring patienter 
får av 
anestesisjuksköterskor  

Kvantitativ 
N= 450 

Manliga CRNA gav oftare 
benzodiazepin än kvinnliga 
CRNA. Manliga patienter fick 
mer Benzodiazepin än 
kvinnliga av manliga CRNA.  

Grad II 

2004/ USA Edrington, 
Paul, Dodd, 
West, Facione 
& Tripathy. 

No evidence for sex 
differences in the 
severity and 
treatment of cancer 
pain 

Hur patienter med 
benmetastascancer 
uttrycker smärta. 1. 
Finns det några 
könsskillnader på 
smärtans karaktär och 
intensitet 2. Finns det 
några könsskillnader i 
föreskrivning och 
konsumtion av 
smärtstillande 
läkemedel   

Kvantitativ 
N= 187 

De fann ingen skillnader i 
smärtkaraktär hos manliga 
och kvinnliga patienter. Det 
fanns ingen könsskillnad i 
föreskrivning och 
konsumtion av 
smärtlindrande läkemedel 

Grad I 

1999/ USA Gear, 
Miaskowski, 
Gordon, Paul,  
Heller & 
Levine. 

The kappa opioid 
nalbuphine produces 
gender- and dose-
dependent analgesia 
and  
antianalgesia in 
patient with 
postoperative pain. 

Att jämföra olika 
morfindoser (5, 10 eller 
20mg) mellan män och 
kvinnor när de drog ut 
den tredje molartanden 

Kvantitativ 
N=131 

Kvinnor upplevde bättre 
lindring av morfin än män. 
Kvinnor fick bästa 
smärtlindring av 10mg 
jämfört med placebo. För 
män gav 5 mg mer smärta, 
vid 10 mg fanns ingen 
skillnad och 20 mg gav en 
kort effekt jämfört med 
placebo. 

Grad II 

2007/ Israel Gepstein, 
Arinzon, 
Folman, 
Shuval & 
Shabat. 

Efficacy and 
complications of 
patient-controlled 
analgesia treatment 
after spinal surgery 

Målet var att undersöka 
vilken effekt PCA hade 
op patienter som 
genomgått 
ryggradsoperation och 
om det fanns skillnad 
mellan kön och ålder.  

Kvantitativ 
N=237 

PCA minskade smärtan i alla 
åldersgrupper. Reduktionen 
var högre hos patienter äldre 
än 60år. Det fanns ingen 
skillnad i smärtreduktion 
mellan män och kvinnor. 405 
av patienterna fick 
komplikationer efter 
operationen. De flesta av 
patienterna var nöjda med 
sin PCA.    

Grad I 

2002/ Sverige Hamberg,  
Risberg, 
Johansson & 
Westman. 

Gender bias in 
physicians' 
management of neck 
pain: a study of the 
answers in a 
Swedish national 
examination. 

Syftet med studien var 
att undersöka 
könsskillnader när det 
gällde att föreslå 
diagnos och behandling 
av nacksmärta. 

Kvantitativ 
N= 239 

Studien visade att det fanns 
könsskillnader i t.ex. 
laboratorietester som 
utfördes oftare på män än på 
kvinnor. Det var också 
vanligare att kvinnor fick mer 
läkemedel utskrivet till sig, 
fick psykosociala frågor, fler 

Grad I 



 

 

 icke specifika somatiska 
sjukdomsdiagnoser och 
remitterades till andra läkare 
för ett andra utlåtande. Det 
fanns hos läkarna ett visst 
genusrelaterat tänkande 
som påverkade resultatet. 

2002/ England Keogh & 
Herdenfeldt. 

Gender, coping and 
perception of pain 
 

Syftet var att undersöka 
könsskillnader och 
coping-instruktioner i ett 
experiment med smärta 
med kyla. 
 

Kvantitativ 
N= 50 

Det fanns könsskillnader när 
kvinnor och män skulle 
fokusera på sensoriska eller 
emotionella tankar. När båda 
könen fokuserade på 
sensoriska tankar så fick 
männen en högre 
smärttröskel, högre 
smärttolerans och lägre 
smärtkänslighet i förhållande 
till kvinnorna. Vid fokusering 
på emotionella tankar så fick 
båda könen en lägre 
smärttröskel, lägre 
smärttolerans och en högre 
smärtkänslighet. Kvinnorna 
fick en högre känslomässig 
smärtupplevelse när de 
fokuserade på emotionella 
tankar som kunde leda till en 
ökad subjektiv upplevelse av 
smärta 

Grad II 

2006/ USA Kowalczyk, 
Evans, 
Bisaga, 
Sullivan & 
Comer. 
 

Sex differences and 
hormonal influences 
on response to cold 
pressor pain in 
humans 

Syftet med studien var 
att med en metod få 
fram genom subjektet 
och mellan subjekten 
könsskillnader och 
hormonella influenser 
på smärttröskel, 
smärttolerans och 
subjektiv gradering av 
smärta. 

Kvantitativ 
N= 63  

Resultatet visade att det inte 
fanns någon signifikant 
skillnad mellan grupperna 
kvinnor med normal 
menstruation, kvinnor som åt 
p-piller samt män, i 
smärttröskel och tolerans 
under de olika faserna i 
menstruationscykeln. Vid 
upprepade smärtstimuli 
ökade normalt 
menstruerande kvinnors 
smärttröskel och 
smärttolerans. 
Smärtkaraktären hos 
personerna varierade under 
de olika faserna och mellan 
individerna. 
 

Grad I 

2006/ USA McClish, 
Levenson, 
PenBerthy, 
Roseff, 
Bovbjerg, 
Roberts, et al. 

Gender differences in 
pain and healthcare 
utilization for adult 
sickle cell patients: 
The PiSCES project 

Syftet var att jämföra 
vuxna kvinnor och män 
med SCD i 
smärtrapportering, kris, 
oplanerade 
sjukvårdsbesök och 
opioidanvändning. 

Kvantitativ 
N= 226 

Det fanns ingen könsskillnad 
i sjukdomen när det gällde 
smärta och användande av 
opioider. Men de kunde se 
en viss trend i att kvinnor 
använde sig av sjukvårdens 
resurser i mindre 
utsträckning än män. Vid en 

Grad I 



 

 

viss genotyp i sjukdomen 
rapporterade fler män än 
kvinnor att de hade upplevt 
kriser. 

2007/ USA  Michael, 
Sporer & 
Youngblood. 

Women are less 
likely to receive  
prehospital analgesia 
for isolated extremity 
injuries 

Målet med studien var 
att undersöka 
socioekonomiska 
faktorer som etnicitet, 
inkomst, ålder och kön 
påverkar 
administrationen av 
smärtlindring för 
isolerad 
extremitetsskador 
prehospitalt. 

Kvantitativ 
N=279 

29 % fick morfin prehospitalt. 
Det fanns skillnader på män 
och kvinnor. Kvinnor fick 
mindre morfin än män. Det 
fanns ingen skillnad för 
administrationen av 
smärtlindring vid olika ålder 
och etnicitet. Vid inkomst 
fanns det en tendens att ju 
högre inkomst desto mer 
smärtlindring fick 
patienterna.   

Grad II 

2003/ Sverige Norrbrink 
Budh, Lund, 
Hultling,  
Levi, 
Werhagen, 
Ertzgaard, et 
al. 

Gender related 
differences in pain  in 
spinal cord injured 
individuals 

Syftet var att undersöka 
om det fanns några 
könsskillnader i 
avseende till 
smärtperception och 
smärtförekomst i en 
population av patienter 
med en 
ryggmärgsskada. 

Kvantitativ 
N= 130 

Det fanns ingen könsskillnad 
i smärtperception och 
förekomst. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan 
könen i smärtgradering. 

Grad I 

2003/ USA Robinson, 
Gagnon, Riley 
& Price. 

Altering gender role 
expectations: effects 
on pain tolerance, 
pain threshold, and 
pain ratings. 
 

Syftet med studien var 
att undersöka om 
bidraget av de 
stereotypa 
genusrollerna påverkar 
skillnaden i smärta 
mellan könen. 

Kvantitativ 
N=  120 

När det fanns specifika 
genusförväntningar på män 
och kvinnor under testet så 
fanns det ingen könsskillnad 
i smärttröskel, smärttolerans 
och smärtgradering. Men i 
kontrollgruppen där det inte 
fanns några 
genusförväntningar så hade 
kvinnor en lägre 
smärttolerans och en högre 
smärtgradering än män. 

Grad I 

2002/ USA Robinson, 
Riley,  
Myers, 
Papas,  
Wise, 
Waxenberg, 
et al. 

Gender role 
expectations of pain: 
Relationship to sex 
differences in pain. 

Syftet var att undersöka 
med psykometri-(en 
metod som 
mäter/utvärderar tester 
som säger sig mäta 
psyket/personligheten) 
för att få fram 
förväntningar av 
genusrollerna när det 
gäller smärta genom att 
besvara ett 
frågeformulär- GREP. 

Kvantitativ 
N= 391 

Det framkom att det fanns 
förväntningar på hur män 
och kvinnor ska reagera på 
smärtstimuli. Båda könen 
hade förväntningar om att 
kvinnor är mer smärtkänsliga 
och uthärdar smärta mindre 
än vad män gör. Och att 
kvinnorna var mer villiga till 
att rapportera om sin smärta. 

Grad I 

2004/ USA Robinson, 
Wise, 
Gagnon, 
Fillingim & 
Price. 

Influences of gender 
role and anxiety on 
sex differences in 
temporal summation 
of pain. 

Syftet var att undersöka 
om influenserna av 
ångesttillstånd och 
förväntade genusroller 
påverkar 
sekundärsmärta hos 
kvinnor och män. 

Kvantitativ 
N= 67 

Kvinnorna i studien 
uppvisade en onormal 
smärtökning i sin 
sekundärsmärta, efter 
sensorisk stimulering. De 
gradera också sin smärta 
högre än vad männen 

Grad II 



 

 

gjorde. Vid jämförelse med 
ångesttillstånd och 
förväntade genusroller så 
var det inte könet i sig som 
påverkade 
smärtperceptionen utan de 
socialt inlärda faktorerna. 

2006/ Kina Soetanto, 
Chung & 
Wong. 

Are there gender 
differences in pain 
perception? 

Syftet var att fastställa 
könsskillnader i 
smärttröskel och 
smärttolerans ibland 
vuxna kineser i Hong 
Kong och undersöka 
vilken roll oro/ängslan 
har i smärtuppfattning. 
 

Kvantitativ 
N= 178 

Kvinnor hade en lägre 
smärttröskel och lägre 
smärttolerans jämfört med 
män. Kvinnorna 
rapporterade mer smärta vid 
smärttoleransnivån. Endast 
hos männen kunde de se ett 
samband mellan höga poäng 
i oro/ångesttillstånd och mer 
rapportering av smärta.  

Grad I 

2003/ Colombia Soledad, 
Cepeda &. 
Carr. 

Women experience 
more pain and 
require more 
morphine than men 
to achieve a similar 
degree of analgesia 

Syftet var att undersöka 
om könet hade en 
påverkande effekt när 
det gäller smärt-
perception, morfin- 
konsumtion och morfin 
som smärtstillande efter 
kirurgi. 

Kvantitativ 
N= 700 

I studien fann de att kvinnor 
rapporterade en högre nivå 
av smärtintensitet och 
behövde mer morfin än män 
för att uppnå samma nivå av 
smärtlindring som män. 
Kvinnor krävde 30 % mer 
morfin jämfört med män 
baserat på kroppsvikt. 

Grad I 

1998/ Australien Walker & 
Carmody. 

Experimental pain in 
healthy human 
subjects: gender 
differences in 
nociception and in 
response to 
ibuprofen 

Finns det könsskillnader 
på smärta hos män och 
kvinnor efter behandling 
av Ibuprofen? 

Kvantitativ 
N=20 

Både smärttröskel och 
smärttolerans var högre hos 
män än hos kvinnor. Efter 
behandling med Ibuprofen 
visade bara män respons. 
Det var ingen skillnad i 
farmakokinetiken mellan 
män och kvinnor. 
Distributionsvolymen var 
dubbelt så hög hos kvinnor.  

Grad II 

 


