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Sammanfattning 

Bakgrund: 

 

Menstruationscykeln är en komplex cykel fertila kvinnor upplever varje 

månad. Cykeln innefattar hormonvariationer som påverkar kroppen på 

flera olika sätt. PMS är ett syndrom som inträffar innan menstruationsfasen 

av kvinnans cykel och kan pågå i upp till två veckor innan menstruation. 

Det föreligger en syn på den premenstruella kvinnan som svag, instabil och 

oberäknelig. Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden innefattar att 

främja hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska visa medkänsla, 

lyhördhet och respekt för patienten och arbeta för jämlikhet och social 

rättvisa. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelser av 

att leva med premenstruellt syndrom. 

Metod: Metoden som valdes var en litteraturöversikt med vetenskapliga studier 

som identifierades genom litteratursökningar i databaserna CINAHL, 

PsycINFO, Medline samt genom sekundärsökningar. I resultatet användes 

åtta kvalitativa studier och två studier med blandad metod. Analys 

genomfördes med identifiering av kategorier för att sammanställa 

vetenskapligt kunskap. 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier vilka beskriver kvinnors upplevelser 

av att leva med PMS. Dessa kategorier är kroppsliga och emotionella 

förändringars påverkan i vardagen, att känna sig påverkad av egna 

uppfattningar och andras attityder, förståelse och stöd genom samtal och 

att försöka hantera PMS i vardagen. Resultatet visade att kvinnor upplevde 

stor variation av fysiska och emotionella förändringar vid PMS. Det 

framkom även att kvinnor upplevde att män hade negativa attityder kring 

menstruation och PMS. Kvinnor upplevde också ett behov av stöd och 

förståelse. 

Diskussion: Författarna diskuterade kvinnors upplevelser av att leva med PMS med 

stöd av Martha C Nussbaums förmågemodell och ICNs etiska kod. 

Diskussionen fördes vidare med hjälp av vetenskaplig litteratur samt 

författarnas reflektioner relaterat till resultatet. PMS påverkar kvinnors 

vardag och kan leda till begränsningar i livet. Dessa upplevelser kan även 

vara påverkade av samhällets syn på kvinnors hälsa och rådande sociala 

strukturer. Sjuksköterskor har en betydelsefull roll i att stödja kvinnor vid 

hantering av PMS och även arbeta för jämlikhet inom vården. 

Nyckelord: Premenstruellt syndrom, upplevelser, sjuksköterska, kvinnohälsa 

  



 

  
 
 

 

Abstract 

Background: 

 

The menstruation cycle is a complex cycle that fertile women experience 

every month. It consists of hormone variations that affect the body in many 

ways. PMS is a syndrome that appears before the menstruation phase of the 

cycle and can be experienced up to two weeks before menstruation. Society 

contains a view of the premenstrual women as weak, unstable and erratic. 

The nurse's primary professional responsibility is to promote health and 

alleviate suffering. The nurse should show compassion, responsiveness and 

respect towards the patients and work towards equality and social justice. 

Aim: The aim of this literature review was to describe women's experiences of 

living with premenstrual syndrome. 

Method: The method chosen was a literature study with scientific studies that were 

identified by searching the databases CINAHL, PsycINFO, Medline and 

through secondary searches. Eight qualitative and two mixed method 

studies form the basis for the results part. Analysis was carried out with the 

identification of categories to compile scientific knowledge. 

Results: The results are presented in four categories which describes women's 

experiences of living with premenstrual syndrome: The influence of bodily 

and emotional changes in everyday life, to feel affected by one’s own 

perception and the attitude of others, understanding and support through 

conversation and to try to manage PMS in everyday life. The results show 

that women experienced a variation of mental and physical changes during 

PMS. Women felt that men have negative attitudes about menstruation and 

PMS. Women also experienced a need for understanding and support. 

Discussion: 

 

The authors discussed women’s experiences of living with PMS with the 

support of Marta C Nussbaum’s capabilities model and ICN’s code of 

ethics. The discussion was developed further by scientific literature and the 

authors own reflections related to the result. Suffering from PMS can bring 

consequences and restrictions to women's daily life. These experiences 

may also be influenced by society's views on women's health and 

prevailing social structures. Nurses have a significant role in supporting 

women in managing PMS and also work for equality in health care. 
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Inledning 

En stor del av världens befolkning upplever varje månad en cykel av 

hormonförändringar. Denna cykel kallas menstruationscykeln och är en del av den fertila 

kvinnans vardag. Premenstruellt syndrom (PMS) är en av de vanligaste besvären kopplat 

till menstruationscykeln. Syndromet påverkar endast kvinnor och historiskt sett har 

kvinnans hälsa blivit åsidosatt. Vi har upplevt ett stigma kring menstruation och PMS 

sedan vi var barn. Därför vill vi undersöka befintlig forskning om kvinnors upplevelse av 

PMS för att öka kunskap och förståelse kring hur syndromet kan påverka kvinnor. Vi 

anser att det behövs kunskap inom sjuksköterskeprofessionen kring hur kvinnor upplever 

PMS för att på ett personcentrerat och normmedvetet sätt kunna hjälpa kvinnliga 

patienter att lindra lidande och främja hälsa. 

 

Bakgrund 

Menstruationscykeln 

Menstruationscykeln är en av de essentiella fysiologiska mekanismerna som sker varje 

månad i den fertila kvinnans kropp (Draper et al., 2018). Maybin och Critchley (2011) 

beskrev menstruationsfasen som en naturlig återkommande vävnadsinflammation i 

livmoderslemhinnan. Denna cykliska kapacitet av skada och läkning är unik för det 

kvinnliga reproduktionssystemet. Menstruationscykeln varierar i längd mellan olika 

kvinnor men är i genomsnitt 26-35 dagar (Mihm, Gangooly & Muttukrishna, 2010). En 

menstruationscykel räknas från första dagen av menstruation till dagen innan nästa 

menstruation (Barriga-Pooley & Brantes-Glavic, 2018). Kvinnor är i genomsnitt fertila i 

36 år från menstruationsdebut till klimakteriet (Mihm et al., 2010). Follikelfasen börjar 

första dagen av menstruation då frisättning av follikelstimulerande hormon (FSH) från 

hypofysen stimulerar till produktion av hormonet östradiol och follikeltillväxt i 

äggstockarna (Barriga-Pooley & Brantes-Glavic, 2018). Östradiolet stimulerar under 

denna fas till att livmoderslemhinnan växer och blir tjockare (Mihm et al., 2010). 

Östradiolproduktionen i äggstockarna ökar med tillväxten av en dominant follikel och 

nivåerna är höga fram till att luteiniserande hormon (LH) frisätts kraftigt och stimulerar 

till ägglossning (Barriga-Pooley & Brantes-Glavic, 2018). Längden av de olika delarna 

av cykeln varierar och follikelfasen kan vara mellan tio till 23 dagar. Tio till tolv timmar 

efter att LH-koncentrationen har varit som högst sker ägglossning därefter startar 

lutealfasen vilket i genomsnitt varar i 14 dagar. Efter ägglossning återbildas organet 
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gulkroppen som utsöndrar hormonet progesteron vars huvuduppgift är att förbereda 

livmoderslemhinnan för befruktning. Under lutealfasen är progesteronnivåerna som högst 

och östradiol nivåerna stiger ännu en gång i mitten av fasen. Vid utebliven befruktning av 

ägget sker en tillbakabildning av gulkroppen vilket leder till att nivåerna av progesteron 

och östradiol minskar. Progesteron minskningen leder till en komplex interaktion mellan 

det endokrina-, vaskulära- och immunsystemet (Maybin & Critchley, 2011). Detta leder 

till att blodtillförsel stryps till det bildade ytskiktet av livmoderslemhinnan som genom 

kontraktioner stöts ut tillsammans med blod och sekret, detta benämns menstruation.  

 

Premenstruellt syndrom  

PMS påverkar kvinnor emotionellt och fysisk samt kan ge beteendeförändringar (Walsh, 

Ismaili, Naheed & O´Brien, 2015). Symtomen är ofta som värst vid den sena lutealfasen 

och upphör vid slutet av menstruationen. Besvären kan dock börja redan 14 dagar innan 

menstruationen. Några av diagnoskriterierna är att besvären uppstår under lutealfasen och 

förbättras under menstruationen samt att en symtomfri period uppstår därefter. För att 

diagnosen ska ställas bör symtomen kartläggas över minst två menstruationscykler. 

Green, O’Brien, Panay och Craig (2017) skrev att 40 procent av alla kvinnor upplever 

eller har upplevt symtom kopplade till PMS och utav dessa är det fem till åtta procent 

som lider av svår PMS. Orsaken till varför vissa kvinnor lider av PMS är fortfarande inte 

fastställt och det finns olika teorier till varför det uppstår. Det är dock säkerställt att det 

finns samband mellan syndromet och äggstockarnas hormoncykel då syndromet inte 

existerar innan puberteten och efter klimakteriet. Teorier finns att kvinnor som upplever 

PMS har en medfödd känslighet till progesteron och östrogener, då det inte har visats 

någon skillnad mellan hormonhalterna av de som inte upplever PMS. En annan teori är 

att östrogenerna och progesteronet påverkar receptorer till serotonin och gamma-

aminobutyric acid (GABA) i centrala nervsystemet.  

 

Behandling av PMS  

Det finns olika behandlingsstrategier av PMS men det är viktigt att först utesluta 

differentialdiagnoser till symtomen (Walsh et al., 2015). Kognitivbeteendeterapi (KBT) 

har visat sig vara effektivt i syfte att hjälpa till avslappning och stresshantering för mild 

PMS. Användning av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har visat god effekt 

på psykiska symtom kopplade till PMS. Periodvis behandling med SSRI som börjar intas 

14 dagar före menstruation har lika goda effekter på de psykiska symtomen som 
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kontinuerlig behandling. Östrogen är en effektiv metod vid behandling av PMS. 

Östrogenet hämmar ägglossning och är oftast administrerat genom plåster eller subkutant 

implantat. Detta måste även kombineras med låga doser av progesteron som dock till en 

början kan ge PMS symtom. Nya orala p-piller har visat goda effekter vid behandling av 

PMS. Även hormonbehandling med GnRH-analoger som hämmar ovarial funktioner har 

visat goda resultat i att behandla både psykiska och fysiska symtom vid PMS. När de 

ovariala funktionerna hämmas reduceras hormonerna östrogen och progesteron och 

därmed menstruationscykeln. På grund av att östrogennivåerna blir låga kan behandling 

med GnRH till en början leda till svettningar, vallningar, dåligt humör samt insomnia. 

Behandlingen har även långtids konsekvenser som osteoporos, hjärt- och kärlsjukdom 

samt vaginal atrofi. Därav bör GnRh endast användas vid behandling av mycket svåra fall 

av PMS och om behandlingen sker över sex månader bör även behandling med 

hormonersättning sättas in. Vid de allra svåraste fallen av premenstruella besvär är 

kirurgi sista utvägen som dock lämnar kvinnan infertil och i menopaus (Walsh et al., 

2015).  

 

Kvinnors hälsa och könsroller  

World Health Organization (WHO, 2013) definierar hälsa som ett tillstånd av ett fysiskt, 

psykiskt samt socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom. Hälsa är en 

pågående process under en människas liv och kan även föras vidare genom generationer. 

Det finns ett samspel mellan biologiska- och sociala faktorer för hälsa. Bristande 

jämställdhet mellan könen kan påverka hälsan genom att kvinnor blir mer utsatta för 

risker och får minskade tillgångar till hälso- och sjukvård samt mindre information. Hälsa 

skiljer sig åt när det kommer till män respektive kvinnor och kvinnor rapporterar mer 

ohälsa än män (Gisselmann, Hemström & Toivanen, 2018). När det diskuteras skillnader 

mellan kvinnor och män är det av vana att tänka kring de biologiska skillnaderna. Det är 

även lätt att anta att de biologiska skillnaderna även förklarar skillnaderna i hälsa mellan 

kvinnor och män. I Sverige är det inget nytt påstående att flickor förväntas vara tystare, 

lugnare, mindre våldsam, mindre självständig, mer kommunikativa och mer 

känslosamma än pojkar. Dessa antaganden som görs när det kommer till flickor och 

pojkar ställer förväntningar på individen samt att känslor och egenskaper dedikerats till 

de olika könen. När påståendena sedan stämmer överens med könsrollen upprätthåller 

samhället normerna. Könsrollerna utvecklas under uppväxten i ett socialt samspel med 
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omgivningen och detta påverkar beteende samt identiteten. Kvinnor söker oftare hjälp 

hos sjukvården för smärtrelaterade besvär och även att kvinnor känner av smärta i större 

grad än män (Lacovides, Avidon & Baker, 2015). Dessa skillnader har visats starta runt 

puberteten då stora skillnader i könshormoner uppstår mellan könen. Lacovides et al. 

(2015) beskrev dock att dessa skillnader kan ha både sociala, neuropsykiatriska, 

genetiska, immunologiska och/eller vara påverkade av hormoner. Det har dock visats att 

graden av smärta kan gå i perioder relaterat till menstruationscykeln. Enligt Gisselmann 

et al. (2018) har det uppmärksammats att tidigare forskning använt sig av mannen som 

norm. Detta har bidragit till negativa konsekvenser för kvinnors hälsa då slutsatser dragna 

för män inte stämt överens med kvinnor. När psykiska påfrestningar diskuteras handlar 

det ofta om individens förmåga till hantering. Hanteringen kan avgöra om den psykiska 

hälsan upplevs bättre eller sämre. Kvinnor använder sig av fler hanteringsstrategier än 

män när de upplever problem. 

 

Synen på menstruation och premenstruellt syndrom  

Runt hela världen inom populärkulturen porträtteras den menstruerande och 

premenstruerande kvinnan som svag, mentalt instabil, spänd, arg, ledsen och fysiskt sjuk 

(Marvan, Vázquez-Toboada & Chrisler, 2014). Denna allmänna stereotypiska bild kan ge 

upphov till attityder om att den menstruerande samt premenstruella kvinnan är i behov av 

vård och skydd. Dessa attityder i samhället kan leda till att kvinnan begränsas både 

socialt, politiskt och yrkesmässigt. Marvan et al. (2014) förklarade vidare att 

menstruationscykeln har blivit en tydlig åtskillnad mellan män och kvinnor samt påverkar 

jämställdheten mellan könen. Att menstruation i samhället ses som något negativt och 

sjukligt skapar även en bild av mannen som starkare och friskare än kvinnan. I studien av 

Lete et al. (2018) undersöktes mäns uppfattningar om sin kvinnliga partners 

menstruation. En majoritet av deltagarna svarade att om de fick välja skulle det vara en 

längre period mellan deras partners menstruation. Detta av anledning att de ansåg att 

menstruationen påverkade deras sexliv, sociala liv och relation. Reberte, Cogo de 

Andrade, Hoga, Rudge och Rudolpho (2014) beskrev att män upplevde sin partners 

beteende vid PMS som oattraktivt. Det framkom även i studien att okunskap om PMS 

ledde till förvirring hos män då de inte förstod hur skilda symtom kunde uppstå under 

samma period. Vissa män misstänkte även att symtomen av PMS var inbillade av deras 

partner.  
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Sjuksköterskans ansvar 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor omnämns fyra 

grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskeprofessionen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Dessa fyra områden är att lindra lidande, förebygga 

sjukdom, främja hälsa samt att återställa hälsa. Sjuksköterskan ska erbjuda vård till alla 

människor på lika villkor. Vården ska ges med respekt och värdighet oavsett ålder, genus 

eller etnisk bakgrund. Sjuksköterskan ska visa medkänsla, lyhördhet och respekt för 

patienten samt arbeta för jämlikhet och social rättvisa. Selby (2012) skrev att kvinnor ofta 

uppsöker vård inom primärvården på grund av problem relaterat till menstruation. Större 

kunskap och insikt om menstruationsrelaterade problem kan hjälpa sjuksköterskan att 

vårda dessa patienter bättre. Brantelid, Nilvér och Alehagen (2014) beskrev att hälso- och 

sjukvårdspersonal har en central roll i att stödja kvinnor i att hantera sina menstruella 

besvär. Det är viktigt att vårdpersonal förstår menstruation som en naturlig del av livet 

för att kunna prata och ge stöd i frågor gällande preventivmedel, fertilitet, pubertet, 

klimakteriet och sexualitet. Det är viktigt att skapa en trygg relation mellan patienten och 

sjuksköterskan. Om vårdpersonal kan ge ett individuellt stöd som lyfter upp det unika 

med menstruationen kan det bidra till en positiv menstruationsupplevelse för kvinnor. 

Vårdpersonal besitter en central roll i att möta kvinnor då de har möjlighet att bekräfta 

känslor kopplade till sociala normer samt att se kvinnors individuella behov.  

  

Problemformulering 

I genomsnitt 36 år av den fertila kvinnans liv sker varje månad menstruationscykeln. Det 

är ett komplext samspel mellan hormoner vilket leder till att livmoderslemhinnan byggs 

upp och bryts ner samt att ägglossning sker. PMS är ett syndrom som uppkommer efter 

ägglossning och innan menstruation och kan pågå i upp till 14 dagar. Orsaken till varför 

vissa kvinnor lider av PMS är fortfarande oklart men det föreligger teorier om att kvinnor 

med PMS besitter en medfödd känslighet för könshormoner. Bristande jämställdhet 

mellan könen kan påverka den upplevda hälsan. Den premenstruella kvinnan har inom 

populärkultur blivit porträtterad som svag, instabil och ledsen. Menstruationscykeln har 

blivit sedd som något negativt vilket har påverkat jämställdheten mellan könen. Kvinnor 

uppsöker vård relaterat till sin menstruationscykel och sjuksköterskan besitter en central 

roll i att stödja kvinnor med menstruella besvär. Det är viktigt att sjukvårdspersonal 

innehar kunskap om menstruationscykeln för att kunna ge stöd åt kvinnan genom hela 

livet. Författarna vill öka kunskapen kring kvinnors upplevelser av PMS för att bidra med 
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bättre kunskap och förståelse inom sjukvården vilket kan leda till en bättre vård för 

kvinnor.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

premenstruellt syndrom.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Martha C. Nussbaum har utvecklat en modell efter vad hon anser är tio centrala förmågor 

varje människa bör ha möjlighet till att uppnå för att leva ett värdigt liv (Nussbaum, 

2003). Enligt Nussbaum (2000) är dessa förmågor något som bör eftersträvas för varje 

person. Vidare förklarar Nussbaum att kvinnor har alltför ofta blivit behandlade som 

stöttepelare i syfte att främja det goda hos andra. Därav är Nussbaums modell en särskilt 

kritisk drivkraft till att förbättra kvinnors liv. Förmågorna Nussbaum presenterar är 

universella, viktiga för alla människor över hela världen och ska ses som det slutgiltiga 

målet för alla. Nussbaum (2003) menar att dessa förmågor har formulerats för 

användning till grundläggande politiska mål där krav på samhället kan ställas för att 

möjliggöra för individen att utveckla dessa förmågor. En av dessa förmågor innebär att 

människan bör ha förmåga till fysisk hälsa. Förmågan till kroppslig integritet omfattar att 

få röra sig fritt mellan platser, få känna sig säker utan att bli utsatt för övergrepp, ha 

möjligheten till sexuell tillfredsställelse och själv få bestämma över sin reproduktion. En 

annan av Nussbaums centrala förmågor är möjligheten att få känna känslor. I detta menar 

Nussbaum att människan ska ha möjlighet till förmågan att känna för och med andra utan 

att individens emotionella utveckling blir hindrad av rädsla eller ångest. En annan 

förmåga i modellen är att ha möjlighet till lek, skratt och att få njuta av aktiviteter. I 

Nussbaums modell ingår även förmågan till att bli behandlad jämlikt utan att bli 

diskriminerad av ras, kön, sexualitet, etnicitet, religion, kast eller nationellt ursprung. 

Enligt Nussbaum (1995) är samhället uppdelat i könstillhörighet. Män och kvinnors 

funktioner har blivit åtskilda genom bland annat skillnad i fysisk styrka och kvinnans 

behov av vila efter att ha fött barn. Detta har lett till ett samhälle där män och kvinnor 

anses ha olika funktioner. Nussbaum förklarar även att kvinnor och mäns känslor anses 

vara olika och att människor blir bemötta utifrån kön redan som barn. 
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Nussbaums förmågemodell kan sägas ha relevans i relation till sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden att lindra lidande, förebygga sjukdom, främja hälsa samt 

att återställa hälsa. Förmågemodellen kan med sitt fokus på ett värdigt liv användas för 

att synliggöra människans behov relaterat till hälsa. Detta kan betyda att 

omvårdnadshandlingar utformas utifrån dessa behov och att individen då utvecklar sina 

förmågor. I detta examensarbete kommer Nussbaums förmågemodell att användas för att 

diskutera och problematisera litteraturöversiktens resultat.  

 

Metod 

Detta examensarbete har designats som en litteraturöversikt med fokus på att 

sammanställa kvalitativa vetenskapliga studier som beskriver kvinnors upplevelser av att 

leva med PMS. En litteraturöversikt handlar om att skapa en överblick över 

kunskapsläget inom ett område (Friberg, 2017a). Med detta menas att undersöka 

existerande forskning för att kunna bilda en uppfattning om ett redan studerat område. 

Utifrån litteraturöversiktens syfte inkluderades studier som visade på upplevelser av att 

leva med PMS hos kvinnor.  

 

Datainsamling 

I litteraturöversikten inleddes datainsamlingen med en informationssökning. Författarna 

valde att använda sig av databaserna Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), Medline och PsycINFO. CINAHL och Medline innehåller 

vetenskapliga studier inom ämnesområdena omvårdnadsvetenskap respektive medicinsk 

vetenskap vilket speglar syftet i denna litteraturöversikt (Östlundh, 2017). PsycINFO 

innehåller vetenskapliga studier inom bland annat psykologi (Karlsson, 2017). Denna 

databas användes då det ansågs relevant till syftet att undersöka upplevelser. I 

litteratursökningen på databasen Medline fann författarna inga nya relevanta studier utan 

återfann redan valda studier från tidigare sökning. Östlundh (2017) skriver att en effektiv 

metod som kan tillämpas vid informationssökning är sekundärsökningar. Detta innebär 

att man exempelvis hittar relevanta studier via andra studiers referenslista. Författarna 

läste igenom valda studiers referenslistor och identifierade två till studier som svarade till 

syftet. För att se om studiernas tidskrifter var vetenskapligt granskade användes 

begränsning peer-reviewed i CINAHL och PsycINFO. Peer-reviewed innebär att 

vetenskapliga studier, avhandlingar och forskningsrapporter har blivit granskade av andra 
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forskare före publiceringen (Karlsson, 2017). Detta är ett sätt att säkerställa kvaliteten på 

forskningen. På Medline och studier via sekundärsökningar söktes ursprungsstudierna 

upp för att se om tidskrifterna var vetenskapligt granskade. Författarna valde att använda 

Boolesk sökteknik på databaserna för att kombinera ämnesord med fritext sökningar 

genom att använda sökoperatorerna AND och OR. Sökoperatören AND används för att 

kombinera olika söktermer och på så sätt bilda en söksträng (Östlundh, 2017). Operatoren 

OR används när ett sökord har flera synonymer som antingen själv eller tillsammans kan 

ge sökresultat. Ämnesordet premenstrual syndrome användes tillsammans med 

fritextorden experiences, perception och premenstrual distress. Författarna valde att söka 

studier från 1999-2019 för att begränsa antalet sökningar. Språket var begränsat till 

engelska men författarna begränsade inte studierna till olika länder utan ville ha en 

internationell bredd i sitt resultat. 

 

Urval 

Inklusionskriterier för studierna var att de berörde kvinnor som upplevt PMS. Författarna 

gjorde sökningar via databaser, se Bilaga 1. Vid databassökningarna läste författarna först 

titel för att sedan gå vidare och läsa sammanfattningar. Enligt Friberg (2017b) får 

författarna en överblick av studiernas karaktär genom att läsa sammanfattningar. Vid 

genomläsning av sammanfattningar identifierades studier som verkade svara mot 

litteraturöversiktens syfte. Enligt Friberg (2017b) kan frågor användas för att granska 

kvalitén i vetenskapliga studier. Frågor som författarna i denna litteraturöversikt använde 

sig av vid granskningen av studiernas vetenskapliga kvalité var: Vad är syftet? Är detta 

klart formulerat? Hur har urvalet gjorts? Hur är metoden beskriven? Vad visar resultatet? 

Hur har data analyserats? Vissa studier föll bort vid kvalitetsgranskning då studierna inte 

innehöll adekvata rubriker och inte hade tydliga syften. Därefter söktes nya studier 

genom sekundärsökning. De studier som ansågs svara mot syftet samt med god 

vetenskaplig kvalitet valdes sedan ut. Åtta kvalitativa studier och två studier med blandad 

metod valdes ut för att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med PMS. Författarna 

valde att använda de kvalitativa delarna i studierna med blandad metod.  

 

Dataanalys 

I denna litteraturöversikt utgick analysen från Fribergs (2017a) beskrivning av litteratur-

sammanställningar av kvalitativt innehåll. Fokus bör enligt Friberg ligga på resultatet där 

specifika fynd uppmärksammas. Detta kan göras genom en schematisk översikt för att få 
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en överblick över det material som sedan ska analyseras. Genom detta kommer likheter 

och skillnader identifieras för att sedan bilda övergripande kategorier som syftar till att 

beskriva den forskning som finns. Författarna sammanställde kortfattat de olika 

studiernas resultat, syfte, metod och analys i en översiktstabell, se bilaga 2. Författarna 

gjorde sedan en djupare analys av innehåll med fokus på likheter och skillnader i 

studiernas resultat. Vid analys av studiernas resultat identifierande och extraherades 

innehåll som svarade mot syftet med denna litteraturöversikt. Detta ledde till en 

kategorisering av innehåll i de valda studierna. Denna kategorisering av innehållet i de 

vetenskapliga studiernas resultat genomfördes i flertalet steg. Detta innebar att innehåll 

som liknade varandra fördes samman och bildade bredare kategorier. Analysen 

avstannade när det inte verkade rimligt med ytterligare sammanslagningar i relation till 

att sammanställa ett resultat med en varierad beskrivning av kvinnors upplevelser av 

PMS. De kategorier som framkom efter analys var kroppsliga och emotionella 

förändringars påverkan i vardagen, att känna sig påverkad av egna uppfattningar och 

andras attityder, förståelse och stöd genom samtal och att försöka hantera PMS i 

vardagen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) beskriver att forskningsetik har som uppgift att värna om människors 

integritet, människovärde och autonomi. Genom användning av etiska principer kan 

säkerhet och rättigheter hos deltagare i studier bevaras. Dessa etiska principer är respekt 

för personen, principen om att göra-gott och rättvisa. Forskningsetiken skyddar 

deltagarna i studier och bygger på respekt för andra människor. Att respektera autonomi 

handlar om att värna om människors självbestämmande vilket inom forskning bland 

annat innebär att de medverkande själva tar beslut om de vill medverka eller hur länge. 

Forskarna bär ansvar över att forskningen är av god kvalitet och är moraliskt acceptabel 

samt har även ansvar för välbefinnandet hos deltagarna och den insamlade informationen 

(Codex, 2018). Forskarna bär även ansvar över att avsluta forskning om det föreligger 

risk för att människor tar skada. Författarna valde studier som var etiskt godkända av 

kommitté eller som författarna bedömde vara etiskt försvarbara utifrån de tre etiska 

principerna. Priebe och Landström (2017) skriver att författare kan besitta en 

förförståelse som kan påverka hur vi läser in en studie. Författarnas egna erfarenheter kan 

påverka inläsningen av resultat i studierna. Detta har hanterats genom reflektion av egen 
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förförståelse samt ett systematiskt arbetssätt som innehöll noga genomläsning av 

studierna. Författarna har under analysen diskuterat och jämfört sina tolkningar vilket har 

förebyggt att personlig förförståelse har påverkat resultatet. Segersten (2017) förklarar att 

en studie är en envägskommunikation där författarna förmedlar kunskap men som läsaren 

inte kan ställa följdfrågor på. Allt som framkommit ur dataanalysen har presenterats och 

författarna har inte medvetet uteslutit eller förändrat några fakta.   

 

Resultat 

Analys av resultaten i studierna ledde till att fyra kategorier identifierades. Dessa 

kategorier var kroppsliga och emotionella förändringars påverkan i vardagen, att känna 

sig påverkad av egna uppfattningar och andras attityder, förståelse och stöd genom 

samtal och att försöka hantera PMS i vardagen. Dessa presenteras nedanför med 

beskrivande text.  

 

Kroppsliga och emotionella förändringars påverkan i vardagen 

Det fanns en stor variationsbredd av kroppsliga och känslomässiga besvär som kvinnor 

upplevde vid sin premenstruella fas (Hoga, Vulcano, Miranda & Manganiello, 2010; Lee, 

2002; Reilly & Kremer, 1999; Siahbazi, Montazeri, Taghizadeh & Masoomie, 2018; 

Sveinsdóttir, Lundman & Norberg, 1999). Dessa besvär kan pågå olika länge och kan 

även variera cykliskt. Studier visade på att kvinnor upplevde en mängd negativa 

emotioner som irritation, aggressivitet, överkänslighet och ångest (Hoga et al., 2010; Perz 

& Ussher, 2006; Sveinsdóttir et al., 1999; Siahbazi et al., 2018). De emotionella besvären 

som kvinnor upplevde vid PMS resulterade i begränsningar i deras vardag (Perz & 

Ussher, 2006; Siahbazi et al., 2018; Ussher & Perz, 2013). Kvinnor upplevde ett ökat 

antal konflikter både hemma och på jobbet vilket även ledde till att social isolering 

förekom. Studier visade att kvinnor kände ökat behov av att vara ensamma och att krav 

hemifrån samt på jobbet kändes överväldigande (Perz & Ussher, 2006; Ussher & Perz, 

2013). Dessa cykliska förändringar visades även påverka kvinnors sexliv där både 

minskad lust och smärta förekom under fasen (Siahbazi et al., 2018; Sveinsdóttir et al., 

1999). Studier visade även på de fysiska besvär som kvinnor upplevde där bäcken- och 

ryggsmärtor samt huvudvärk var vanligt förekommande (Hoga et al., 2010; Siahbazi et 

al., 2018; Sveinsdóttir et al., 1999). Det framkom även i studier att PMS ledde till besvär 

i både mag- och tarmkanalen, huden, håret och slemhinnor. Kvinnors upplevelse av PMS 
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var påverkat av deras livssituation och besvären tycktes bli värre om de utsattes för stress 

och konflikter (Perz & Ussher, 2006; Sveinsdóttir et al., 1999). Studier visade även att 

kvinnor upplevde kognitiva besvär under den premenstruella fasen med 

koncentrationssvårigheter och glömska (Siahbazi et al., 2018; Sveinsdóttir et al., 1999). 

Kvinnor upplevde att de är mer negativt inställda under fasen, mer sårbara, att deras 

självförtroende minskar och en del kvinnor uttryckte även självhat (Lee, 2002; Perz & 

Ussher, 2006; Siahbazi et al., 2018; Sveinsdóttir et al., 1999). De emotionella och 

kroppsliga förändringarna ledde även till att kvinnor uttryckte att de kände sig oattraktiva 

och inte gillade sina premenstruella kroppar. Studier visade även att kvinnor upplevde att 

deras beteende kring kost och även sömnmönster förändrades (Siahbazi et al., 2018; 

Sveinsdóttir et al., 1999). Aptiten ökade hos en del kvinnor medan andra upplevde besvär 

som de kopplade till ätstörningar. Till skillnad från de negativa besvären var det kvinnor 

som upplevde positiva förändringar vid den premenstruella fasen med ökad energi och 

prestationsförmåga (Sveinsdóttir et al., 1999; Sveinsdóttir, Lundman & Norberg, 2002).  

 

Att känna sig påverkad av egna uppfattningar och andras attityder 

Kvinnor upplevde att män saknade kunskap och inte förstod kvinnors lidande av PMS 

och hur det påverkade deras liv (Hoga et al., 2010; Reilly & Kremer, 1999). Studier 

visade att kvinnor upplevde att män pratar om PMS på ett negativt sätt och att de endast 

refererar till PMS och de mentala besvären medan kvinnor beskriver PMS på ett mer 

omfattande sätt (Hoga et al., 2010; Sveinsdóttir et al., 2002). Attityden hos män var 

trivialiserande och PMS har blivit ett vedertaget uttryck att använda för att beskriva arga 

eller irriterade kvinnor (Hoga et al., 2010; Mooney-Somers et al., 2008; Perz & Ussher, 

2008; Sveinsdóttir et al., 2002). Den premenstruella kvinnan blir sedd som sårbar och i 

behov av hjälp vilket upplevdes nedvärderande. Kvinnor upplevde det negativt när deras 

manliga partner använde PMS som förklaring till kvinnans känslor (Hoga et al., 2010; 

Mooney-Somers et al., 2008). De upplevde att deras partner förnekade deras känslor 

genom att avfärda dem som besvär av PMS. Kvinnor upplevde även att andra kvinnor 

använde PMS som en ursäkt för ett beteende och att detta påverkade synen på kvinnor 

negativt (Sveinsdóttir et al., 2002). Kvinnor beskrev att de uppfattade mäns dåliga attityd 

kring PMS som en spegling av hur media porträtterar premenstruella kvinnor som 

irrationella och ostabila. I studier framkom det att kvinnor ser menstruation och 

premenstruella förändringar som en naturlig del i att vara kvinna (Lee, 2002; Reilly & 

Kremer, 1999; Sveinsdóttir et al., 1999; Ussher & Perz, 2013). Kvinnor upplevde deras 
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cykliska förändringar som en trygghet och en bekräftelse att deras kroppar fungerar som 

de ska och förändringarna upplevdes som något positivt (Lee, 2002; Perz & Ussher, 

2006; Sveinsdóttir et al., 1999). Dock upplevdes PMS även av kvinnor som något sjukligt 

(Lee, 2002). I studien av Reilly och Kremer (1999) beskrevs ambivalenta känslor hos 

kvinnor som ansåg att menstruation och PMS var naturligt men samtidigt beskrev att 

deras naturliga tillstånd inte var under den tiden av cykeln. Att identifiera sina 

premenstruella förändringar som PMS upplevdes olika av kvinnor (Lee, 2002). Kvinnor 

upplevde att det var viktigt att rubricera dessa förändringar som PMS då de ansåg att de 

inte blev tagna på allvar utan en biomedicinsk förklaring. Andra kvinnor i studien var 

negativa till att etikettera besvären och upplevde att termen syndrom bistod med en syn 

att förändringarna var något sjukligt. Studier visade även att kvinnor upplevde att det var 

viktigt att få folk medvetna om de förändringar som kvinnan genomgår premenstruellt 

(Sveinsdóttir et al., 1999, 2002). Det skulle hjälpa kvinnor att förstå att de inte är 

ensamma om att vara drabbade men också för att män och samhället i stort skulle bli mer 

hänsynsfulla. 

 

Förståelse och stöd genom samtal  

Att prata om PMS och menstruation med vänner gjorde att kvinnor kände sig hörda och 

förstådda (Perz & Ussher, 2006; Reilly & Kremer, 1999). Kvinnor upplevde att de kände 

sig mindre ensamma och kunde få råd och stöd i hanteringen av PMS när de pratade med 

andra som led av samma sak. Kvinnor upplevde dock att det fanns svårigheter i att prata 

med män om menstruationscykeln och besvär som de upplevde (Mooney-Somers et al., 

2008; Perz & Ussher, 2006; Reilly & Kremer, 1999; Sveinsdóttir et al., 2002). Män 

pratade om PMS på ett oseriöst sätt medan kvinnor ofta pratade om det i utbildningssyfte 

(Reilly & Kremer, 1999; Sveinsdóttir et al., 2002). Samtalet om PMS förändrades när det 

skedde i en grupp med både män och kvinnor. Genom att samtala med sin partner om 

PMS kunde förståelse öka vilket kunde leda till att kvinnor blev erbjudna både 

känslomässigt och praktiskt stöd under fasen (Hoga et al., 2010; Mooney-Somers et al., 

2008; Ussher & Perz, 2013). Att prata om PMS med sin partner blev ett indirekt sätt att 

varna partnern från att ta upp känsliga ämnen under PMS (Hoga et al., 2010; Mooney-

Somers et al., 2008). Detta ledde till att partnern anpassade sitt beteende under den 

premenstruella fasen då kvinnor kände sig mer lättirriterade och sköra. Det upplevdes 

även av kvinnor att deras manliga partner var rädd för att prata om PMS då detta kunde 

leda till konflikter. Detta upplevdes av vissa som ett sätt att visa hänsyn men kvinnor 
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kände även frustration över att de tyckte deras partner ignorerade de besvär som de gick 

igenom. Att kvinnor nämner PMS till sin partner användes även i syftet att ursäkta sitt 

beteende i efterhand (Mooney-Somers et al., 2008). PMS ansågs då vara anledningen till 

bråket vilket kunde upplevas som en lättnad men även leda till att bakomliggande 

problem bortsågs. I studien av Reilly och Kremer (1999) framkom det att kvinnor 

upplevde att de inte fick hjälp av sjukvården då läkare inte förstod vad de gick igenom. 

Kvinnor beskrev att de inte pratat mycket eller alls om menstruationscykeln och dess 

besvär med sina mammor och/eller andra kvinnliga släktingar under deras uppväxt 

(Reilly & Kremer, 1999; Sveinsdóttir et al., 2002). Detta ledde till att kvinnor saknade 

kunskap om de emotionella besvär som kunde uppstå under den premenstruella fasen 

(Reilly & Kremer, 1999).  

 

Att försöka hantera PMS i vardagen 

Det framkom i flera studier att en strategi vid hantering av premenstruella förändringar är 

genom självobservation (Perz & Ussher, 2006; Sveinsdóttir et al., 1999; Ussher, 2008; 

Ussher & Perz, 2013). Genom att vara medveten och inneha självkännedom kunde 

kvinnor identifiera förändringar som premenstruella besvär. Detta bidrog till att 

premenstruella förändringarna upplevdes som förståeliga istället för patologiska (Ussher, 

2008; Ussher & Perz, 2013). Medvetenheten ledde till insikt att de besvär som upplevdes 

var temporära och gjorde att kvinnorna kunde hantera känslorna bättre (Perz & Ussher, 

2006; Ussher, 2008; Ussher & Perz, 2013). Egenvård beskrevs även i flertal studier vara 

en handlingsstrategi i hanteringen av PMS. I studier beskrevs att kvinnor var mer 

tillåtande mot sig själva under PMS vilket kunde innebära att låta sig själv äta sötsaker, 

sova och dricka vin (Perz & Ussher, 2006; Sveinsdóttir et al., 1999; Ussher & Perz, 

2013). Kvinnor beskrev även att de motionerade, åt hälsosam mat, undvek alkohol och 

koffein samt kontrollerade de begär som kunde uppstå efter godis (Sveinsdóttir et al., 

1999; Ussher & Perz, 2013). I studier framkom det att kvinnor upplevde ett behov av att 

få vara själva både för att möjliggöra egenvård men också för att undvika jobbiga 

situationer som kunde påverka dem och andra negativt (Perz & Ussher, 2006; Ussher, 

2008; Ussher & Perz, 2013). Kvinnor uttryckte önskan att fly från relations krav och 

ansvar under PMS och upplevde att detta möjliggjordes av deras familjemedlemmar 

(Ussher & Perz, 2013). Det framkom i studier att att kvinnor försökte trycka undan de 

känslor som uppstod vid PMS (Perz & Ussher, 2006; Ussher & Perz, 2013). En del 

kvinnor upplevde det svårt att förutse situationer eller personer som kunde framkalla ilska 
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eller irritation (Ussher & Perz, 2013). De fick istället hantera de känslor som uppstått 

genom att lämna en situation när de blivit arga för att undvika att det eskalerade till en 

konflikt. Egenskaper som attityd, tro och självförtroende beskrevs vara viktiga i 

hanteringen av PMS (Reilly & Kremer, 1999). Kvinnor beskrev att alla borde hitta 

hanteringsstrategier och att det är individuellt vad som fungerar bäst. Strategier kunde 

vara livsstilsförändringar men även mediciner (Reilly & Kremer, 1999; Sveinsdóttir et 

al., 1999). I studien av Sveinsdóttir et al. (1999) framkom det att användning av 

läkemedel vid PMS var mycket individuellt och vissa kvinnor upplevde att deras fysiska 

besvär lindras genom smärtstillande mediciner. Det fanns även kvinnor som tog 

antidepressiva mediciner och upplevde att det lindrade de emotionella besvären. Även 

preventivmedel som p-piller var en åtgärd som vissa upplevde minskade besvären. I 

studien av Hoga et al. 2010 beskrev kvinnor att det kunde ta tid innan de premenstruella 

besvären blev identifierade som PMS. Identifieringen ledde till att vissa kvinnor sökte 

hjälp inom sjukvården vilket påverkade livskvalitén till det bättre. I studien av 

Sveinsdóttir et al. (1999) accepterade kvinnor sina premenstruella besvär och upplevde 

att de kunde hantera dem då det endast var under en kort period av månaden.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 

PMS. Författarna började med att leta efter sökord relaterade till syftet. Ämnesord och 

fritextord som omringade problemområdet var premenstrual syndrome, experiences, 

perception och premenstrual distress på samtliga databaser. Författarna ansåg att 

sökorden ringade in problemområdet men att de skulle kunna använt fler synonymer för 

att hitta ytterligare relevanta studier. Boolesk sökteknik använde författarna sig av i 

samtliga databaser vilket var till hjälp vid sökningarna. Vid databassökningar valde 

författarna till en början CINAHL och Medline. Enligt Friberg (2017b) har kvalitativa 

studier som mål att förklara den subjektiva upplevelsen. Därför valde författarna att 

endast inkludera kvalitativa studier och studier med blandad metod i denna 

litteraturöversikt. Det visade sig sedan finnas betydligt fler kvantitativa studier än 

kvalitativa vid sökningen och databassökningarna tog längre tid än förväntat. Författarna 

övervägde att använda kvantitativa studier men beslutade att endast använda kvalitativt 

material då det speglar upplevelsen tydligare samt att de kvantitativa studierna som 
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författarna fann var mer inriktade på symtom än upplevelser. Författarna fann till slut sex 

kvalitativa studier på CINAHL och många av dem återfanns i senare sökningar på 

Medline. Författarna valde att söka i andra databaser för att finna fler studier för arbetet. 

På PsycINFO hittade författarna två till relevanta studier. Författarna läste igenom de åtta 

valda studierna och fann genom referenslistor ytterligare två relevanta studier. Östlundh 

2017 skriver att sekundärsökningar kan användas för att finna relevanta studier och om 

detta inte görs kan sökprocessen ta längre tid. Då författarna fann det svårt att hitta 

kvalitativa studier som besvarade syftet ansåg de att sekundärsökningar var ett bra 

alternativ till att hitta relevanta studier. I studierna med blandad metod valde författarna 

att endast använda det kvalitativa innehållet. Detta kan ses som en svaghet då inte allt 

innehåll i studierna analyserats. Vid analysarbetet av studierna ansåg författarna att 

endast delar av en av studiernas resultat svarade till syftet då studien var baserad på 

upplevelser före och efter en intervention. Författarna valde då att använda studiens 

resultat som visade på generella upplevelser av PMS och inte på upplevelser av 

intervention kopplat till PMS. Vid databassökningarna fann författarna flertal studier vars 

titlar lät relevanta som kostade pengar vilket kan ha lett till att lämpliga studier uteslutits. 

Fulltext begränsning användes inte vid sökningarna då studier som författarna har 

tillgång till vid Högskolans bibliotek då kan ha uteslutits. Det är också nödvändigt att 

vara medveten om att databaser som används eventuellt inte innehåller alla studier som 

finns kring problemområde. Författarna är medvetna om att de inte inkluderat PubMed i 

databassökningen och en svaghet i detta kan då vara senaste utgivna studier eventuellt 

missats. Författarna sökte studier inom intervallet år 1999-2019 då författarna anser att 

upplevelsen av PMS inte måste vara baserat på senaste forskning. Detta kan dock ses som 

en svaghet då samhället har utvecklats och således även synen på menstruation och PMS 

vilket kan påverka upplevelsen. Författarna valde att söka studier från hela världen för att 

få ett helhetsperspektiv och öka förståelse kring upplevelsen av PMS. Fyra av studierna 

som valdes ut var skrivna av samma författare vilket resulterade i att urvalet i tre studier 

var från samma land vilket kan ses som en svaghet då författarna inte fick den bredden 

dem var ute efter. Författarna valde att inte exkludera eller inkludera studier efter 

deltagarnas ålder utan valde alla åldrar av kvinnor som upplevt PMS. För att analysen 

skulle vara strukturerad numrerade författarna studierna. Resultaten sammanfattades och 

författarna fann genom det likheter som resulterade i fyra kategorier. Resultaten lästes 

sedan noga igenom av båda författarna och färgkodades utifrån dessa kategorier vilket 

bidrog till att ingen relevant information missades. Litteraturöversikter kan innehålla 
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feltolkningar av material (Kjellström, 2017). Feltolkning i denna litteraturöversikt kan ha 

skett på grund av att de studier som analyserats var på engelska vilket inte är författarnas 

modersmål. Detta kan leda till felöversättningar men för att förebygga detta har 

författarna använt sig av lexikon vid översättningar. Författarna har varit lika engagerade 

i litteraturöversikten och jämlikt bidragit med genomläsningen av studierna samt 

skrivandet av denna litteraturöversikt. Besluten har tagits gemensamt av båda författarna 

och det har förekommit en öppen dialog med diskussion. Författarna har kommit med 

förslag och givit varandra konstruktiv kritik vilket ses som en styrka. Författarna anser att 

resultatet och vald frågeställning besvaras i litteraturöversikten. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 

PMS. Författarna valde att diskutera resultatet med anknytning till Nussbaums 

förmågemodell samt ICNs etiska kod för sjuksköterskor. I diskussionen har även 

vetenskaplig litteratur använts som stöd för att diskutera resultatet. Författarnas 

reflektioner kring resultatet har skett i relation till vetenskaplig litteratur och detta 

framkommer även i diskussionen. Resultatdiskussionen fokuserar på fyra övergripande 

områden som är baserade på resultatets innehåll med utgångspunkt i kvinnors upplevelse 

av att leva med PMS.  

 

PMS kan leda till begränsningar i livet 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att kvinnors upplevelser av att leva med PMS 

varierar stort och att PMS på olika plan kan bidra till lidande. Kvinnor i studierna vittnar 

om att deras upplevelser under den premenstruella fasen innehöll många fysiska och 

emotionella besvär. PMS kan för vissa kvinnor pågå upp till två veckor av deras cykel 

(Walsh et al., 2015). Detta skulle då innebära att kvinnan i cirka halva deras cykel 

upplever dessa besvär som kan prägla hennes liv. Författarna anser att PMS kan orsaka 

begränsningar i de förmågor som ingår i Nussbaums modell. Enligt Nussbaum (2003) är 

möjlighet till lek, skratt och att få njuta av aktiviteter en förmåga som bör främjas för att 

människan ska kunna uppleva ett värdigt liv. Författarna anser att denna förmåga kan bli 

inskränkt under perioden som kvinnor upplever PMS. Resultatet visade att kvinnor 

isolerade sig, hamnade i konflikter och undvek sociala sammanhang på grund av PMS. 

Detta kan leda till att kvinnor känner att de under en period av PMS upplever att de 

förlorar förmågan till att utöva aktiviteter som de anser njutbara. I Nussbaums modell 
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ingår även förmågan till fysisk hälsa (Nussbaum, 2003). Denna förmåga kan även ses bli 

inskränkt då kvinnor under olika långa perioder av sin cykel upplever fysiska besvär av 

PMS. Hos kvinnorna i studierna var de emotionella besvären vidsträckta. En annan av 

Nussbaums förmågor är att få känna känslor utan att bli hindrad av ångest och rädsla 

(Nussbaum, 2003). Denna förmåga kan bli påverkad då kvinnorna i studierna upplevde 

besvär som nedstämdhet, ångest, irritation, emotionell instabilitet och aggressivitet. 

Dessa känslor kan hindra de positiva känslorna som författarna tolkar ingår i 

förmågemodellen. 

 

Icke jämställda relationer och dess påverkan på upplevelsen av PMS  

Resultatet visade på att kvinnor kände ett behov av att fly från krav och ansvar under sin 

premenstruella period och att detta möjliggjordes av deras partner eller 

familjemedlemmar. Enligt Nussbaum (2003) är ett centralt problem för jämställdheten i 

samhället att kvinnor gör det mesta av det vårdande som ej är betraktat som ett jobb. I 

detta menar Nussbaum att ta hand om barn, äldre och andra i behov av stöd. Kvinnor tar 

ofta det större ansvaret för de flesta hushållssysslor där barn, städning, handling och 

tillagning av mat ingår (Berntsson, Lundberg & Krantz, 2006). Studien av Berntsson et 

al. visade att kvinnor upplevde större stress än män över sitt arbete och över att försöka 

balansera det med ansvaret hemma. Resultatet i denna litteraturöversikt visade på att 

kvinnorna upplevde sämre självförtroende och även självhat under den premenstruella 

perioden. Detta anser författarna skulle kunna dras parallell till att det föreligger 

förväntning på kvinnor att de ska ta större ansvar hemma. Holmberg (1993) skrev i sin 

studie om sociala mekanismer inom hetero förhållanden som bidrar till en ojämn balans 

mellan kvinnan och mannen. Kvinnans förväntningar och personlighet är anpassade efter 

mannens personlighet och krav. Kvinnan anpassar sig efter mannens preferenser och 

ändrar sitt beteende och inställning utifrån mannen. Därav ställs endast krav på mannen 

som känns rimliga utifrån vad som anses möjligt att kräva av honom. Detta kan 

diskuteras utifrån denna litteraturöversikts resultat som visade att kvinnor känner ett 

behov av att prata med sina manliga partners om PMS men att det uppfattades svårt. 

Utifrån Holmberg (1993) kan kvinnor i detta avseende anpassa sitt beteende och väljer då 

att inte samtala om PMS i hänsyn till sin partners känslor och sätter således sina egna 

behov samt känslor åt sidan. Holmberg (1993) beskrev även hur kvinnor i hetero 

relationer kan ha överlämnat sin egen rätt att tolka verkligheten till mannen. När kvinnan 

blir osäker över sin verklighetsuppfattning låter hon mannen avgöra vad som är riktigt. 
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Resultatet i denna litteraturöversikt visade att kvinnor ursäktar sina känslor och beteende 

som PMS. Då litteraturöversikten även visade på att kvinnor uppfattar att mäns attityder 

om PMS var negativa och att de hänvisade till PMS som endast emotionella besvär. 

Denna negativa syn hos män kan i relation till Holmberg (1993) påverka kvinnor att 

själva uppleva sin PMS som något negativt och att detta leder till att de beskyller 

syndromet för sina känslor.  

 

Attityder och strukturer kring kvinnors hälsa  

Litteraturöversiktens resultat visade att kvinnor upplever att män pratar om PMS på ett 

nedvärderande sätt och att syndromet används som ett skällsord för irriterade och arga 

kvinnor. Det framkom även i studien att kvinnor upplevde att män inte ansåg att PMS var 

en giltig förklaring till deras besvär. Enligt Connolly (2001) är det skillnad i den vård 

som ges till män och kvinnor med samma symtom. Kvinnors fysiska besvär blir enligt 

Connolly förminskade och trivialiseras samt sedda som att de bottnar i psykologiska eller 

emotionella problem. Detta kan ses i likhet med resultatet i litteraturöversikten som 

visade att kvinnor upplevde att män ansåg att PMS endast var mentala besvär medan 

kvinnor hänvisar till PMS med både fysiska och mentala besvär. Connolly skriver även 

att det i samhället finns tendenser till att vilja klassificera sjukdomar och syndrom som 

feminina där de blir sedda som mindre giltiga då de är associerade till kvinnor. Resultatet 

i litteraturöversikten visade på att kvinnor upplever att deras PMS besvär trivialiseras och 

den negativa synen som föreligger går att återse i hur media porträtterar den 

premenstruella kvinnan. Det framkom även i resultatet att kvinnor upplever att de inte 

blir förstådda när de söker vård. Detta kan diskuteras med hänsyn till Nussbaums (2003) 

förmåga till att bli behandlad värdigt och jämlikt i jämförelse med andra utan att bli 

diskriminerad med hänsyn till kön. Den negativa synen som föreligger kan därav 

inskränka på denna förmåga och leder således även till att könsdiskriminering sker på 

individ och samhällsnivå. Oina och Ahlbeck-Rehn (2007) skriver att tillstånd som är 

typiska för kvinnans hälsa som menstruation, PMS och graviditet har hamnat i ett otydligt 

fack mellan vad som anses naturligt och sjukligt. Detta kan bidra med en känsla av 

separation från sin egen kropp där kroppen känns främmande och fientlig. Menstruation 

har även genom tiden i medicinska texter blivit beskriven som en misslyckad befruktning 

då synen på kvinnans kropp och dess funktion har legat i att producera barn. Oina och 

Ahlbeck-Rehn förklarar vidare att dessa negativa medicinska uppfattningar om 

menstruation och PMS påverkar sättet kvinnor upplever sina kroppar. Resultatet i denna 
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litteraturöversikt visade att kvinnor upplever PMS som en naturlig del i att vara kvinna. 

Åsikterna gick dock isär gällande om PMS är något sjukligt som kan botas eller något 

som bör accepteras. Sociala genusmönster har påverkat synen på hur en manlig och 

kvinnlig kropp bör vara (Connell, 2009). Connell förklarar att ur ett historiskt perspektiv 

går det att se hur kvinnors kroppar har blivit definierad som antingen vackra och 

åtråvärda eller omoderna och fula. Detta går att diskutera i relation till resultatet i denna 

litteraturöversikt då det framkom att kvinnor kände sig oattraktiva och ogillade sina 

premenstruella kroppar. Detta skulle kunna bero på att kvinnor upplever att under den 

premenstruella fasen lever inte deras kroppar upp till de samhälleliga genusnormer om 

hur en kvinna ska se ut och te sig enligt Connell (2009). Det går även att diskuteras om 

den biomedicinska synvinkeln av PMS som något sjukligt påverkar de upplevelser 

kvinnor har av PMS och besvärens svårighetsgrad. Connolly (2001) förklarar att 

mystifikationer, folktro och patologiska konstruktioner kring PMS vidmakthåller 

kvinnors känsla av främmandeskap till sina kroppar. Även detta skulle kunna öka de 

negativa tankar kvinnor har om sig själva under PMS.  

 

Kvinnors upplevelser som utgångspunkt i vård och omvårdnad vid PMS 

Sjuksköterskans fyra grundläggande områden inom ICN är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det 

beskrivs hur sjuksköterskan ska visa medkänsla, respekt, trovärdighet och lyhördhet. I 

resultatet framkommer det att kvinnor känner skuld och skam av att prata om PMS. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan bidrar med en öppen kommunikation vilket kan 

leda till att patienten upplever tillit och känner sig respekterad. Det är viktigt att 

sjuksköterskan sätter kvinnans individuella behov av stöd i första hand. Detta kan 

medföra att det blir lättare för kvinnorna att samtala om PMS och att skuld samt skam 

försvinner. I resultatet framkommer det att det kunde ta ett tag innan kvinnorna sökte 

vård för sina besvär men när dem väl gjort detta fick dem stöd och därmed förbättrades 

livskvalitén. Enligt Parker, Sneddon och Arbon (2009) spelar vårdpersonal en viktig roll i 

att ställa frågor till kvinnor gällande menstruation. Detta kan leda till en öppen dialog där 

information om smärta och symtom kan träda fram samt att kvinnorna får stöd i detta. I 

resultatet framkommer det att kvinnor upplevde att dem inte fick den hjälp de behövde 

från sjukvården och att de inte kände sig förstådda. Detta kanske är en förklaring till 

varför kvinnorna i studien av Pritham (2002) själva sökte upp svar på frågor gällande 

PMS innan de sökte vård. Kvinnorna analyserade själva sitt tillstånd och planerade en 
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behandlingsplan innan de uppsökte sjukvård. Det framkommer i resultatet att kvinnorna 

upplevde att det var viktigt att andra människor blir mer medvetna om PMS dels för att 

kvinnor ska förstå att dem inte är ensamma om besvären men också för att andra ska blir 

mer hänsynsfulla. Sjuksköterskan ansvarar för att patienten får ordentligt med 

information och kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska 

medverka för att utveckla och upprätthålla omvårdnadens värdegrund. Att sammanföra 

kvinnor med PMS för att dela med sig av sina besvär och erfarenheter skulle kunna vara 

av betydelse. Tillsammans med sjuksköterskan skulle kvinnorna kunna utforma olika 

hanteringsstrategier och hjälpa varandra hantera PMS. En personcentrerad vård kan 

medföra att dessa kvinnor blir tagna på allvar och får den vård samt stöd de behöver. 

Detta ställer krav på att sjuksköterskan arbetar evidensbaserat genom att vara medveten 

om symtom och behandling av PMS. Författarna anser därmed att det borde finnas mer 

kunskap om PMS i samhället och inom sjukvården. Information och samtal bör även ske 

redan i skolålder till både pojkar och flickor. Tidigare forskning på hanteringsstrategier 

vid PMS är få (Kaiser, Kues, Kleinstäuber, Andersson, Weise, 2017). Författarna tycker 

att sjuksköterskan borde få kännedom om olika hanteringsstrategier för att kunna hjälpa 

kvinnor med PMS. 

Författarna anser att sjuksköterskan kan ha en roll i att främja de förmågor som enligt 

Nussbaum (2003) är väsentliga för ett värdigt liv. Genom att kvinnor får stöd och hjälp 

inom sjukvården kan både den fysiska hälsan samt förmågan till positiva känslor främjas. 

Att kvinnor får hjälp till att hantera dessa besvär kan även leda till att kvinnor ges 

möjlighet till förmågan att utöva njutbara aktiviteter. Enligt ICN ska sjuksköterskan i sin 

profession främja jämlikhet och social rättvisa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskan bör besitta kunskap samt inneha ett kritiskt förhållningssätt till rådande 

samhällsstrukturer och normer. Genom kunskap och reflektion kan problem belysas och 

sjuksköterskan kan utvecklas i sin yrkesroll och bemötande av patienter. Detta leder till 

att Nussbaums förmåga till att bli behandlad jämlikt kan främjas och även att ICN etiska 

kod upprätthålls.  

 

Kliniska implikationer 

Kvinnor under den premenstruella fasen av sin cykel upplever många olika besvär. Det 

framkom att kvinnor saknar stöd och förståelse av sin partner och även upplever 

bristfällig hjälp av vården. Lidandet av PMS påverkar kvinnor på många olika sätt och 

genom att upplevelser uppmärksammas kan förståelsen öka. Ökad förståelse kan leda till 



 

 
 26 (38) 

 
  

 

att kvinnorna känner sig mer förstådda och blir erbjudna stöd i hanteringen av PMS. 

Attityder om PMS och kvinnans menstruation upplevdes av kvinnor vara trivialiserande. 

Det drogs även parallell till hur kvinnan porträtteras inom media. Genom kunskap om 

kvinnors upplevelser av PMS kan även förståelsen öka på en samhällsnivå och stigmat 

kring menstruation minska. Detta kan bidra till att kvinnor känner att de blir tagna på 

större allvar och får det stöd och hjälp de är i behov av. Kvinnor i fertil ålder är en stor 

grupp av människor som nästan alla inom vården på något sätt kommer att möta. Att en 

stor del av dessa kvinnor upplever lidande relaterat till deras månatliga 

menstruationscykel är därav något som all vårdpersonal bör besitta kunskap om och 

inneha förståelse i. Denna litteraturöversikt kan bidra till ökad kunskap och förståelse hos 

allmänsjuksköterskan vilket kan bidra till god omvårdnad med fokus på individuella 

behov. Sjuksköterskan kan genom evidensbaserad kunskap och en fördjupad förståelse 

inom problemområdet då hjälpa kvinnan i hennes hantering av sina besvär. Genom 

samtal med fokus på att stödja och visa förståelse kan således sjuksköterskan skapa en 

allians som leder till ökad hälsa och välmående hos kvinnor med PMS.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna anser att det behövs fortsatt forskning inom området då etiologin ännu inte är 

fastställd. Författarna upplever att det finns brister i behandlingsalternativen då det 

framkom i studien att många kvinnor lider av syndromet. Därav anser författarna även att 

det behövs mer forskning inriktad på behandling av besvär relaterat till den kvinnliga 

cykeln. Det framkom i resultatet att kvinnor upplever att de inte blir förstådda och inte får 

rätt hjälp. Författarna anser att det behövs uppdaterad kvalitativ forskning om hur kvinnor 

upplever PMS samt hur sociala strukturers påverkar kvinnors hälsa. Då sjukvården är den 

instans där dessa kvinnor söker hjälp skulle det kunna vara av betydelse att bedriva 

forskning där fokus ligger på hur vårdpersonal bör bemöta och uppmärksamma besvär 

relaterat till PMS. Detta för att samtalen kring menstruation och PMS ska bli mer 

naturligt och för att kvinnor ska få hjälp tidigt. Då resultatet även visade på okunskap 

kring menstruationscykeln skulle fortsatt forskning kunna bedrivas inom grundskolan för 

att se om utbildningen innehåller tillräcklig kunskap om ämnet. Författarna fann inga 

studier baserade i Sverige gällande kvinnors upplevelser av PMS. Det hade varit önskvärt 

med forskning om kvinnors upplevelser från Sverige för att se om det skiljer sig åt från 

de andra studierna. Slutligen hoppas författarna att syndromet i framtiden tas på större 

allvar och att vården i tid kan uppmärksamma dessa kvinnor.  
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Slutsats  

Kvinnors upplevelser av PMS varierade i stort med emotionella och fysiska besvär. 

Dessa besvär ledde till konsekvenser socialt och påverkade deras vardag. Kvinnor 

upplevde att män saknade kunskap och förståelse kring syndromet och att det föreligger 

negativa attityder kring menstruation och PMS. Att samtala om PMS kunde leda till att 

kvinnor fick mer stöd i hanteringen och att de kände sig förstådda. Dessa beskrivna 

upplevelser kan forma en grund för hur sjuksköterskans bemöter och vårdar kvinnor med 

PMS. 
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bilaga 2. 

CINAHL Complete 
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[Fritext] 

 

 97 Engelska 

Peer Reviewed 

Årtal 1999-2019  

 15  7 
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Perz, J., & Ussher., J. M. (2006) 
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Sveinsdóttir, H., Lundman, B., & 

Norberg, A. (1999) 
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Norberg, A. (2002) 

 

Ussher, J. M., & Perz, J. (2013) 

PsycINFO 

26/10-2019 

“premenstrual 
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[Ämnesord] 
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“Experiences” 
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“perceptions” 

[Fritext] 

144 Engelska 

Årtal 1999-2019 

Peer-reviewed 

10 4 
Lee, S. (2002) 

Ussher, J. M.  (2008) 

1/11-2019  Via referenser 

från andra 

   2 
Hoga, L. A. K, Vulcano, M. A., 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Lee, S. Health and 

Sickness: The 

Meaning of 

Menstruation 

and 

Premenstrual 

Syndrome in 

Women's lives 

2002, 

Kanada 

Sex Roles 

Att genom 

analys av 

kvinnors narrativ 

förstå 

upplevelsen av 

förändringar 

under 

menstruationscy

keln.  

Metod:  

Kvalitativ  

Urval:  

43 kvinnor, 19-55 

år 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

Intervjuer. 

Analys: Narrativ 

analysmetod. 

Kvinnor upplevde till största del negativa 

emotionella besvär av PMS men även smärta. 

Resultatet i studien visade att vissa kvinnor upplever 

PMS som något sjukligt medan andra såg PMS som 

något naturligt i att vara kvinna. En del kvinnor 

upplevde att de förändringar som skedde vid PMS 

ledde till något positivt i deras liv. Resultatet visade 

även på delade känslor i att etikettera premenstruella 

besvär som PMS. En del kvinnor ansåg att det ledde 

till att de fick mer hjälp till att hantera besvären 

medan andra kvinnor ansåg att det ledde ett negativt 

synsätt på menstruation och PMS. Resultatet visade 

även att kvinnor kände sig oattraktiva under 

perioden och vissa uttryckte självhat.  

Hoga, L. A. K, 

Vulcano, M. A., 

Miranda, C. M., & 

Manganiello, A. 

Male behavior 

in front of 

women with 

Premenstrual 

Syndrome: 

narratives of 

women* 

2010, 

Brasilien, 

Acta Paul 

Enferm 

Att beskriva 

kvinnors 

upplevelser av 

deras manliga 

partners 

beteende under 

sin PMS.  

Metod:  

Kvalitativ  

Urval:  

20 kvinnor, 19-44 

år  

Datainsamling: 

Intervju 

Analys: Narrativ 

analysmetod 

Resultatet visade att kvinnor upplevde svårigheter 

att identifiera syndromet och att få hjälp med 

besvären. Kvinnorna upplevde olika fysiska och 

emotionella besvär. Kvinnorna upplevde att män 

inte förstod och hade för lite kunskap om PMS. 

Vissa män erbjöd stöd till kvinnor under PMS 

medan vissa undvek sin partner under PMS. Det 

upplevdes att män använde PMS som en ursäkt för 

kvinnans beteende.  
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Mooney-Somers, J., 

Perz, J., & Ussher, J. 

M.  

A Complex 

Negotiation: 

Women’s 

Experiences of 

Naming and 

Not Naming 

Premenstrual 

Distress in 

Couple 

Relationships 

2008, 

Australien, 

Women & 

Health 

Syftet var att 

undersöka 

utvecklingen, 

upplevelsen och 

konstruktionen 

av premenstruellt 

syndrom i olika 

relationstyper 

och 

sammanhang.22

222 

Metod 

Kvalitativ. 

Urval 

60 deltagare, 22-

48 år. 

Datainsamling 

Intervjuer  

Dataanalys 

Tematisk analys. 

Resultatet visade på olika anledningar till att prata 

om PMS inom en parrelation. Kvinnor upplevde att 

de kunde få stöd genom att nämna för sin partner att 

de hade PMS. Kvinnor använde PMS som en ursäkt 

för sitt beteende och det gjorde även vissa av 

kvinnornas partners. Detta ledde till att 

bakomliggande problem bortsågs ifrån. Vissa 

kvinnor kände att prata om PMS satte kvinnan i en 

dålig position. Kvinnor upplevde att andra inte tog 

PMS på allvar.   

Perz, J., & Ussher., 

J. M. 

Women’s 

experience of 

premenstrual 

syndrome: 

a case of 

silencing the 

self 

 2006, 

Australien, 

Journal of 

reproductiv

e and 

infant 

psychology 

 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

förhållandet hos 

kvinnor som 

positionerade sig 

själv som PMS 

lidande mellan 

deras PMS 

besvär och 

nedtystande av 

sig själv. 

 

Metod: 

Blandad metod.  

Urval: 

Kvalitativa delen: 

35 kvinnor. 

Datainsamling: 

Frågeformulär och 

narrativa 

intervjuer. 

Analys: 

Korrelationsanalys

er och kvalitativ 

analys.  

Kvinnorna beskrev deras upplevelser av PMS som 

irritation, överkänslighet, känslan av att vara mer 

negativt inställd mot andra och överväldigade av 

livets krav samt behov av att vara ensamma.  

Kvinnor upplevde att olika faktorer kunde öka deras 

PMS besvär. Resultatet visade även att kvinnor 

kände sig förstådda genom att prata om PMS med 

vänner men hade svårigheter att prata med sin 

manliga partner. Medvetenhet om PMS ledde till att 

hanteringen blev lättare och strategier var att vara 

snällare mot sig själv under PMS.  

Reilly, J., & Kremer, 

J.  

 

 

 

 

A qualitative 

investigation of 

women’s 

perceptions of 

premenstrual 

1999, 

Storbritann

ien, British 

Journal of 

General 

Practice 

Syftet var att 

utforska 

kvinnors 

upplevelser av 

premenstruellt 

syndrom genom 

Metod: 

Kvalitativ. 

Urval: 

13 kvinnor, 20-42 

år. 

Datainsamling: 

Resultatet visade att kvinnors upplevelser av PMS 

varierade cykliskt. Kvinnor upplevde att 

menstruation var en naturlig del i att vara kvinna 

men att menstruationen och dess besvär ansågs vara 

en onaturlig del av cykeln. Kvinnor upplevde 

positiva fördelar med att prata om menstruation och 
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syndrome: 

implications for 

general 

practitioners  

 

grundad analys. Semi-

strukturerade 

Intervjuer.  

Analys: 

Grundad teori. 

PMS men upplevde det svårt att prata med män om 

det. Resultatet visade att kvinnor upplevde det svårt 

att få hjälp av sjukvården. Kvinnor hanterade PMS 

på olika sätt.  

Siahbazi, S., 

Montazeri, A., 

Taghizadeh, Z., & 

Masoomie, R. 

 

The 

Consequences 

of Premenstrual 

Syndrome on 

the Quality of 

Life from the 

Perspective of 

Affected 

Women:A 

Qualitative 

Study 

2018, Iran, 

Journal of 

Research 

in Medical 

and Dental 

Science 

 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av 

livskvalite hos 

kvinnor med 

PMS.  

 

Metod: 

Kvalitativ. 

Urval: 

21 kvinnor, 15-45 

år. 

samling: 

Intervjuer. 

Analys: 

MAXQDA10 

software kvalitativ 

data analys. 

Resultatet visade att kvinnor upplever fysiska och 

emotionella besvär samt sociala konsekvenser av 

PMS. Kvinnorna upplevde även att deras sexliv 

försämrades och att sömnen och aptiten förändrades. 

Kvinnor upplevde social isolering på grund av 

besvären och att deras livskvalité blev sämre.   

 

Sveinsdóttir, H., 

Lundman, B., & 

Norberg, A. 

Women's 

perceptions of 

phenomena 

they label 

premenstrual 

tension: normal 

experiences 

reflecting 

ordinary 

behaviour  

1999, 

Isand, 

Journal of 

Advanced 

Nursing  

Beskriva 

premenstruella 

upplevelser hos 

friska isländska 

kvinnor.  

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 17 

kvinnor, 27-44 år. 

Datainsamling: 

Intervjuer.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att kvinnor upplever olika besvär 

av PMS och att de kan variera cykliskt och pågå i 

olika långa perioder. Det visade även på att 

upplevelse av mer energi förekom. Kvinnor ansåg 

att det var vanligt att uppleva premenstruella besvär 

och att det var en naturlig del i att vara kvinna. Det 

framkom att kvinnor upplevde det som ett tecken att 

deras kroppar fungerar som de ska. Resultatet visade 

även att yttre faktorer påverkar upplevelsen av PMS. 

Kvinnor hade olika hanteringsstrategier vid PMS. 

Kvinnorna upplevde fördelar i att prata om PMS. 

Sveinsdóttir, H., Whose voice? 2002, Syftet var att Metod: Kvalitativ Resultatet visade att kvinnor ansåg att män hade en 
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Lundman, B., & 

Norberg, A. 

Whose 

experiences? 

Women’s 

qualitative 

accounts of 

general and 

private 

discussion of 

premenstrual 

syndrome  

Island, 

Nordic 

collage of 

caring 

sciences 

beskriva en 

grupp isländska 

kvinnors 

upplevelse av att 

samtala om PMS 

i deras sociala 

grupper och i 

samhället 

generellt.  

 

och kvantitativ. 

Urval: 

21 kvinnor  

27-44 år. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

negativ syn på PMS vilket ansågs vara en spegling 

av media. Kvinnor upplevde att andra kvinnor 

använde PMS som en ursäkt för sitt beteende. De 

upplevde även att PMS och menstruation används 

som skällsord. Resultatet visade även att kvinnor 

upplever att de pratat lite om PMS med sina 

kvinnliga släktingar. Det beskrevs att kvinnor söker 

stöd och förståelse i sina upplevelser av PMS. 

Kvinnor upplevde att män endast pratar om de 

negativa besvären. Resultatet visade att några 

kvinnor upplevde positiva sidor av PMS.  

Ussher, J. M.  Challenging the 

Positioning of 

Premenstrual 

Change as 

PMS: The 

Impact of a 

Psychological 

Intervention on 

Women’s Self-

Policing 

 

2008, 

Australien, 

Qualitative 

Research 

in 

Psycholog

y 

 

Syftet var att få 

kvinnor att 

utveckla 

strategier för att 

minska eller 

förhindra 

premenstruella 

besvär,  

bygga upp 

egenvård och 

inte längre 

beskylla kroppen 

för premenstruell 

ilska eller 

depression. 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Urval: 

12 kvinnor. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: 

Tematisk kodade 

intervjuer.  

Resultatet visade att kvinnor upplevde att livets krav 

kändes för stora under PMS och upplevelser av 

irritation och frustration framkom. Kvinnor 

upplevde att genom att se sina förändringar som 

förståeliga så kunde de hantera dem bättre. Det 

framkom även att egenvård var en hanteringsstrategi 

och att de hade behov av att vara ensamma under 

fasen. Kvinnor upplevde negativ attityd hos män 

gällande PMS.  

Ussher, J. M., & 

Perz, J.  

PMS as a 

process of 

negotiation: 

2013, 

Australien, 

Psycholog

Syftet var att 

genom 

kvalitativa 

Metod: 

Kvalitativ 

Urval: 

Resultatet visade att genom självmedveten kunde 

kvinnor identifiera besvär som premenstruella 

förändringar. Detta gjorde att besvären upplevdes 
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Women’s 

experience and 

management of 

premenstrual 

distress  

y & health metoder 

undersöka 

kvinnors 

upplevelser av 

självreglering 

och hantering 

vid negativa 

premenstruella 

förändringar. 

60 kvinnor. 22-48 

år.  

Datainsamling: 

Intervjuer  

Analys: 

Tematisk analys. 

som förståeliga istället för patologiska. I resultatet 

framkom det att kvinnor hantera besvären genom att 

undvika situationer som kunde framkalla negativa 

känslor. Kvinnor upplevde även behov av att fly 

från krav och ansvar och hanterade besvären genom 

att ta tid till att vara själva och utöva egenvård. 

Genom att prata om PMS med sin partner kunde 

kvinnor få stöd. 


