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Självstigma och det premenstruella syndromet 
 

Malou Järudd 

 

 

Premenstruellt syndrom (PMS) och menstruation är stigmatiserade ämnen. 

Det kan ge kvinnor bristande självkänsla och hjälper till att upprätthålla den 

negativa tonen i diskussionen vilket gör att de kan vara svårt eller till och med 

tabu att prata om. Stigma från våra närstående kan bidra till ökad 

självstigmatisering. Studiens syfte var att undersöka vilka samband det finns 

mellan PMS, självstigmatisering, uppfattat stigma och ålderns 

interaktionseffekt på dessa. Även hur kvinnor talat och talar om PMS 

undersöktes. Studien utfördes på 88 kvinnor i fertil ålder som besvarade en 

enkät som innefattade sammanlagt 40 frågor varav tre var öppna. Resultatet 

visade inget samband mellan PMS och självstigma. Positiva samband fanns 

mellan PMS och uppfattat stigma. Undersökningen visade också på positiv 

korrelation mellan självstigma och uppfattat stigma. I och med att 

undersökningen ej påvisade något samband mellan PMS och självstigma 

diskuterades om att en diskursförändring kan vara på gång.  

 

 

Keywords: self-stigma, perceived stigma, PMS, mental health, women 

 

 

Inledning 
 

 

Förståelse för PMS  
 

PMS är ett ämne som många forskare har liknande tankar om, dessvärre har de inte lyckats 

enats om en definition för symptomen/tillståndet. Enligt Festin och Hovelius (2007) är det 

svårdefinierat eftersom det är baserat på många olika kvinnors invecklade känsloförändringar, 

vilket innebär att en kvinna kan ha några symptom som en annan kvinna inte alls märker av 

men båda kan lida av deras PMS. Idag hävdar de flesta forskare att det är upp mot 100 symptom 

i olika konstellationer som utgör PMS (Christler & Caplan, 2002). Dessa symptom finns inom 

tre områden: känsloläge, vätskeansamling och smärta (Allen & McBride, 1991). Över tid har 

det varierat i benämningar och vilka symptom som ska räknas med (Taylor, 2006). Något som 

inte brukar nämnas är att det finns kvinnor som uppger positiva förändringar under PMS 

perioden, det kan tillexempel vara en anledning till att ta hand om sig själv lite extra och ge 

upphov till ökad motivation (King & Ussher, 2012), men det påpekas i en annan studie 

(Sveinsdottir, Lundman, & Norberg, 2002) att ingen av kvinnorna i den studien självmant 

nämner några förändringar i samband med PMS som positiva.  

PMS kan vara väldigt påfrestande för både kvinnan och de som finns runt henne när 

symptomen yttrar sig och visar sig fram för allt i hemmamiljön (Sveinsdottir et al., 2002). Hos 

vissa kvinnor visar sig symptomen redan vid ägglossning och hos vissa sitter de i från 

ägglossning till att menstruationsblödningen startar. Om en kvinna märker av samma psykiska 

besvär varje menstruations cykel, som är så pass allvarliga att de påverkar kvinnans normala 

vardag, dagarna före menstruationsblödningen börjar och att de slutar senast fyra dagar efter 

blödningen börjat lider den kvinnan av PMS besvär (The American College of Obestericans 
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and Gynecologists, ACOG, 2015). Där står även att om en läkare eller någon i liknande position 

konstaterar att dessa symptom uppkommer och försvinner inom de ramarna och uppvisas tre 

cykler i följd kan de diagnostisera kvinnan med PMS. ACOG rekommenderar även att föra en 

dagbok där man graderar symptomen varje dag för att se om det verkligen blir en skillnad 

veckan innan menstruationsblödningen. Dessa besvär kan variera väldigt mycket i styrka och 

kan hos vissa kvinnor vara så illa att de till exempel har självmordstankar under denna period 

(Festin & Hovelius, 2007).  

En allvarligare variant av PMS, kallat premenstruellt dysforiskt symptom, PMDS 

innefattades år 1994 som en psykisk sjukdom enligt DSM-IV kriterierna (American Psychiatric 

Association, 1994). Enligt Sveinsdottir et al. (2002) kan PMS vara en social konstruktion, från 

att under tidigt 1900tal ha förklarat kvinnors besvär som enbart psykologiska och att kvinnorna 

var neurotiska till att senare bli ett bekräftat och accepterat ”tillstånd”.  

Det finns egentligen ingen ålder för PMS utan symptomen sträcker sig från att en kvinna 

kommer i fertil ålder tills hennes fertilitet är över (Halbreich, Borenstein, Pearlstein, & Kahn, 

2003). Hylan, Sundell och Judge (1999) har funnit att en kvinna med PMS/PMDS har omkring 

2800 dagar av allvarliga symptom under dennes fertila period. Resultat av en annan studie 

(Tschudin, Bereta, & Zemp, 2010) visade bland annat att PMS och PMDS förekom lite mindre 

bland kvinnor i åldern 25-34 än andra delar av den fertila åldern.  

I Taylor (2006) finns ett stycke om hur de besvär/symptom kvinnor kan uppleva från 

ägglossning fram till menstruationen blev att betrakta som ett syndrom. Där nämns att 1843 

talades det om ”melancholies of menstruation” vilket handlade om att man ansåg att livmodern 

hade makt över kroppens alla organ. Då man 1931 ännu inte kommit längre än ”melancholies 

of menstruation” kom symptomen från och med nu att kallas premenstrual tention (PMT) det 

efter att en läkare beskrev 15 kvinnors symptom. PMT bidrog då med en anledning för kvinnor 

att stanna hemma och låta männen ta de jobb som fanns (Christler & Caplan, 2002). Sedan 

följde ännu en period där PMT fortsätter att beskrivas negativt. I en artikel från 1948 nämns 

”the Bitch syndrome” senare kallat ”the Witch syndrome”. Det beskrivs också att en kvinnlig 

forskare 1950 anger ett antal faror med att ha PMSande kvinnor i samhället och försöker få det 

till en sjukdom. Begreppet PMT används fortfarande som ett samlingsnamn på kvinnors besvär 

vid ägglossning och menstruation men det ändras nu till PMS. Fram till 1950 gjordes inga 

undersökningar eller studier av PMS där kvinnorna själva kom till tals, utan det var erfarenheter 

och upplevelser som läkare och andra (män) uppfattat hos kvinnorna. I Taylors studie berättas 

om att år 1953 genomfördes den första undersökningen av kvinnor med PMS symptom med 

medicinering. Där det innefattades en grupp som fick placebo och en grupp som fick medicin 

innehållande coffein, vätskedivandemedel, vitamin B och kramplösande medel så att skillnader 

kunde ses mellan grupperna. I studien rapporterades sedan kvinnornas upplevelser efter att det 

fått medicinering eller placebo så att skillnader kunde ses. 

 

 

Definitioner av olika typer av stigma  
 

Stigma. Ett stigma är enligt Goffman (1963) definierat som en sorts etikett som människor 

sätter på en annan, etiketten visar att personen inte räknas som en riktig fulländad person, den 

baseras på attribut som dessa personer har som oftast är negativa och oattraktiva. Att vara 

stigmatiserad handlar om att uppfattas eller att ha känslan av att vara annorlunda mot resten av 

samhället (Blaine, 2007). Etiketterna måste även stämma överens med hur man anser att en 

sådan person ska vara, hur stereotypen för denna grupp/person är. Om personen inte uppfyller 

dessa kriterier kan den undgå att stigmatiseras utifrån dessa kriterier, men det innebär även att 

någon som inte alls tillhör denna grupp kan stigmatiseras utifrån den stereotypen för att 

personen besitter ett attribut kopplat till just den stereotypen. Det kan var en kvinna som 
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stigmatiseras utifrån att hon är kvinna och arg och därför har hon PMS fast hon i själva verket 

bara är arg och inte alls har PMS. Stigma finns där det finns förväntningar från båda sidor, både 

från de som anses vara de normala, de som sätter normen och de som inte passar in i normen, 

de avvikande. När Goffman skriver om de normala och de avvikande gör han det utifrån 

perspektiv inte utifrån personer. De som uppfattar sig som normala och uppfattas som normala 

har sina förväntningar på de stigmatiserade. De avvikande, de stigmatiserade har i sin tur sina 

förväntningar på hur de uppfattar de normala och hur de uppfattas av de normala. Begreppet 

stigma härstammar från de gamla grekerna som, för att visa att någon hade ett oönskat beteende 

eller var något oönskat, som att den var kriminell, slav eller kanske förrädare, skar eller brände 

in märken i huden personen i fråga (Goffman, 1963). För att du ska kunna bli stigmatiserad 

eller räknas till en stigmatiserad grupp ska personen eller gruppen vara målet för stereotyper 

och fördomar från andra (Blaine, 2007).  

Genom att en person tillhör en viss grupp på grund av något den är, tillexempel att han/hon 

är psykiskt sjuk på något vis eller på grund av att han/hon har vissa åsikter som gör att han/hon 

uppfattas annorlunda eller avvikande av samhället gör att den personen räknas till en 

stigmatiserad grupp (Vogel, Wade, & Hackler, 2007). Stigma beskrivs av som en socialkognitiv 

process av signaler/ledtrådar och stereotyper som kan ge fördomar och leda till diskriminering. 

Signalerna leder tankarna till stereotyper om personer eller grupper vilka i sin tur leder till 

fördomar och diskriminering av grupper eller enskilda personer när människor börjar anta att 

stereotyperna stämmer. Signalerna är sådana som människor förknippar med hur någon är, gör 

eller beter sig, tillexempel att vara psykiskt sjuk, homosexuell, att ha en viss extrem tro med 

flera, det kan vara hur de beter sig i sociala sammanhang eller hur de ser ut som triggar 

signalerna (Corrigan, 2017). Det är som att stigmat är bandet mellan ett attribut, signalen, och 

stereotypen kopplat till den (Blaine, 2007). De stereotyper som leder till stigmatisering är 

åsikter och tankar som är elaka och skadliga om en viss grupp människor (Corrigan, Druss, & 

Perlick, 2014).  Stigmat är i stunden situationsbaserat, det krävs att något i situationen utlöser 

de olika signalerna för att vi ska koppla det till de negativa tankarna och stereotyperna vi kan 

ha om det stigmatiserade ämnet. Att tillhöra en stigmatiserad grupp eller att vara stigmatiserad 

uppfattas av den utsatte som att det ens egna uppfattning av sig själv inte stämmer ihop med 

samhällets syn på dem (Blaine, 2007). 

 

Label avoidance. En anledning till att människor avstår från att söka hjälp är för att de inte 

vill bli uppfattade som (psykiskt) sjuka, vilket Corrigan (2004) benämner som ett slags ”label 

avoidance”, definitionen är när någon är rädd för de negativa stämplar den kommer att få 

exempelvis om den söker psykologisk hjälp och därför avstår för att undvika negativitet riktad 

mot sig själv. Stereotyperna som ligger bakom stigmatiseringen av olika grupper tros vara unika 

för vilket symptom det gäller, tillexempel att det är olika stereotypa tankar bakom 

stigmatisering av HIV/AIDS sjuka än de för psykiskt sjuka (Corrigan, 2017). På så vis är 

stereotyperna som används vid PMS unika för just PMS, som att kvinnor då blir arga och 

irriterade (Christler, 2010). 

 

Självstigma. ”Self-stigma is the reduction of an induvidual’s self-esteem or self-worth 

caused by the individual self-labeling herself or himself as someone who is socially 

unacceptable” definition av Vogel, Wade och Haake (2006, s. 325). Självstigmatisering sker då 

någon införlivar de negativa tankar och åsikter som andra har om någon eller en specifik grupp 

som någon tillhör eller tros tillhöra (Vogel, Bitman, Hammer, & Wade, 2013), när någon tror 

att de negativa stereotyperna angående dem eller den grupp de tillhör verkligen stämmer 

(Corrigan, 2017). När någon införlivar dessa negativa tankar och tror att de stämmer om dem 

själva så leder det till att de tycker sämre om sig själv, att de har ett mindre egenvärde och att 

de inte kan lösa sina egna psykiska eller känslomässiga problem själv ger dem en känsla av att 
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klara mindre, detta kan ske vid självstigmatisering (Vogel et al., 2006). Det ska tilläggas att inte 

alla upplever de nedvärderande normer och värderingar andra människor kan ha som 

besvärande, de klarar av att stå emot trycket från andra och inte upplever självstigmatisering 

(Heath, Brenner, Lannin, & Vogel, 2016). Heath et al. menar vidare att genom att hitta 

faktorerna som gör att dessa personer klarar sig från självstigmatisering kan man komma fram 

till vad som kan hjälpa andra.  

Flera studier (Corrigan, 2004; Heath et al., 2016) har fastställt ett samband mellan att det 

som är offentligt stigma över tid införlivas till självstigma. Något som visar att självstigma ger 

verkliga problem med att söka den hjälp personen behöver är resultat som visar att personer 

med högt självstigma är mindre benägna än personer med lågt självstigma att söka rådgivning 

och information om sitt hälsotillstånd (Lannin, Vogel, Brenner, Abraham, & Heath, 2015).  

 

Offentligt stigma. ”What a naive public does to the stigmatized group when they endorse the 

prejudice about the group” definition av Corrigan (2004, s. 616). Vilket stämmer med 

definitionen av offentligt stigma som uppfattningen om de tankar och åsikter, som allmänheten 

har av en stigmatiserad grupp (Vogel et al., 2006). Det finns negativa attityder från samhället 

som uppfattas av de som behöver söka psykologisk hjälp vilket gör att de blir mindre benägna 

att söka den hjälpen (Komiya, Good, & Sherrod, 2000). Det kan leda till stor skada eftersom att 

de negativa uppfattningarna som finns om en grupp kan leda till tillexempel förtryck och 

uteslutning (Corrigan, 2004).  

 

Social network stigma.  Är det stigma vi får från dem vi har närmast, när vi införlivar 

fördomar angående vissa stereotyper och tror att stigman vår familj och vänner har stämmer 

(Vogel, Wade, & Ascheman, 2009), det kan liknas vid offentligt stigma men som kommer från 

de vi har närmast. I analyserna benämns social network stigma som ”Uppfattat stigma”. 

 

 

PMS, ett stigmatiserat tillstånd 

 

Johnston-Robledo och Chrisler (2013) förklarar menstruation som något stigmatiserat, de gör 

det utifrån hur det kan finnas tre olika typer av stigmatisering (Goffman, 1963). Den första 

delen innefattar stigmat av kroppsliga defekter som kan uppfattas avvikande från normen, andra 

delen innefattar olika ”fläckar” på det personliga planet till exempel olika former av psykisk 

ohälsa, olika beroenden, homosexualitet med flera och tredje delen innefattar stigman som förs 

över från familjer, religioner och kulturer.  

Utifrån vissa kulturella övertygelser uppfattas det som att kvinnor kan bli både psykiskt och 

fysiskt sjuka under den premenstruella fasen av menstruationscykeln. Dessa uppfattningar kan 

ses som stigmatiserade då symptomen som innefattas bland annat är att kvinnan blir oduglig, 

ofeminin och galen (Christler, 2008). Dessa symptom kan liknas vid psykisk sjukdom som även 

det är stigmatiserat (Goffman, 1963).  

En konsekvens av att bära ett stigma, att tillhöra en stigmatiserad grupp, är att personen kan 

känna sig otillräcklig, att den har för höga förväntningar på sig själv och det ge självhat 

(Goffman, 1963). Det är väldigt likt Corrigans (2017) definition av självstigma. I sin definition 

menas att en konsekvens av stigmatisering är att de fördomar och den diskriminering som sker 

tar sig uttryck i tillexempel offentligt stigma eller självstigma. Kvinnors och även unga tjejers 

självbild, respekt för sig själva och deras sexuella hälsa påverkas av den stigmatiserade bild av 

menstruation som forskare funnit tydliga tecken på i den litteratur som finns på området 

(Johnston-Robledo & Chrisler, 2013). Johnston-Robledo och Chrisler fann även att alla tecken 

på menstruation, bildligt eller när det talas om, frammanar en negativ ton mot kvinnor. Mycket 

litteratur i detta ämne signalerar och bekräftar att menstruation och PMS är ett stigmatiserat 
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område för kvinnor. Det har undersökts vilken inverkan medkänslan för en själv har på 

offentligt stigma och självstigma och kommit fram till att de spelar en stor roll och att i tidig 

ålder få lära sig det kan minska stigmatisering (Heath et al., 2016). 

Allmänhetens uppfattning av PMS kommer till största delen av en manlig, negativ 

uppfattning och handlar om psykiska besvär hos kvinnorna (Sveinsdottir et al., 2002). I en 

studie med 17 isländska kvinnor visade Sveinsdottir et al. att kvinnor uppskattade de fysiska 

problemen till 65% och de psykiska till 35%. Utifrån det kan antas att de fysiska symptomen 

inte märks på samma sätt som de psykiska så framkom det att de mest ”synbara” 

symptomen/besvären ändå är de psykiska, vilka både männen och till viss del även media 

mestadels framställer som negativa. Det visade sig att kvinnorna enbart framhöll de psykiska 

symptom som finns när de talade om mäns syn på PMS, att de ansåg att män inte talade om de 

fysiska symptomen. Menstruation i sig är något som fortfarande är tabubelagt och något som 

människor helst inte pratar om, om det inte handlar om skämt från män eller i samtal mellan 

kvinnor som delar liknande erfarenheter eller söker stöd hos varandra. 

Även om menstruation och PMS inte är samma sak så beskrivs de med samma negativa 

symptom av allmänheten så att stigmat för det ena innefattar det andra (Chrisler, 2010). Många, 

mest män, men även kvinnor bidrar till den rådande negativa tonen angående PMS. I och med 

den negativa tonen det finns även förutfattade meningar angående hur kvinnor beter sig, varför 

de gör som de gör och huruvida de har PMS vid just det tillfället. Kvinnor bidrar till den 

negativa tonen på så vis att när de nämner sina egna besvär talar de oftast om de fysiska 

symptomen men när de berör andra kvinnors symptom pratar de om de psykiska symptomen 

(Sveinsdottir et al., 2002). Kvinnorna som medverkade i Sveinsdottirs et al. studien, var dock 

omedvetna om att de gör detta. Att män i vardagen eller i filmer och böcker anser att de har rätt 

att retas eller komma med fräcka kommentarer om en kvinna är arg, upprörd, gråtmild eller 

känslig är inget ovanligt. Resultatet från Sveinsdottir et al. bekräftar att den allmänna 

uppfattningen är att det är accepterat att skämta om att en kvinna har PMS om hon är arg eller 

irriterad och det har format sättet allmänheten uttrycker sig om PMS. De känner också att män 

använder PMS termen för att nedvärdera kvinnor. Diskursen är till mestadels uppkommen av 

mäns negativa och oförstående attityd till PMS, vilket kan vara en bidragande faktor till att även 

kvinnor helst inte talar om PMS eller menstruation och när de gör det så uttrycker de sig som 

män gör men helst inte åt män. Det framkom även att sättet kvinnor talar med varandra om 

PMS och andra kvinnors symptom bidrar till att låta den negativa och rådande diskursen att 

fortlöpa. Det bidrar till att den rådande attityden mot PMS och kvinnors irritation eller 

aggressivitet fortfarande förknippas med PMS och fortfarande ofta möts av oförstående och 

eller förlöjligande kommentarer (Sveinsdottir et al., 2002). 

Enligt Christler och Caplan (2002) kan avsaknaden av en samstämmig definition av PMS 

bidra till att kvinnor självdiagnostiserar sig vilket i sin tur kan bidra till upprätthållandet av 

stereotypen om att när en kvinna är lite extra känslosam så har hon PMS, det gör PMS drabbade 

till en stigmatiserad grupp (Corrigan et al., 2014). Om vi genom att utmana stigmat av 

menstruation kan hjälpa flickor och kvinnor att få en bättre social status, kanske det kan få dem 

att inte tycka lika illa om sin menstruation och hjälpa dem att inte skämmas över den (Johnston-

Robledo & Chrisler, 2013).  

Stigmatisering i detta fall ger attityder som är negativa till den kvinnliga kroppens funktioner 

och kan leda till att kvinnor objektifierar sin kropp ännu mer (Johnston-Robledo, Sheffield, 

Vogt, & Wilcox-Constantine, 2007). Sättet som PMS ofta framställs på i till exempel media 

eller i vardagliga samtal på jobbet är oftast grundade på den negativa bild som kommer från 

män (Sveinsdottir et al., 2002) vilket hjälper till att upprätthålla den stigmatiserande synen som 

finns angående PMS och kvinnor som lider av det. Chrisler (2010) har sett att de flesta stigman 

kopplade till den kvinnliga kroppen är baserad på manliga normer. 
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Stigmatisering och hjälpsökande vid psykiska besvär 
 

Cirka 91% av kvinnor med aktiv menstruationscykel någon gång drabbas av någon form av, 

PMS (Tschudin et al., 2010). Uppskattningsvis söker endast upp mot hälften av alla kvinnor 

med svår PMS hjälp för sina besvär (Lund, 2013). En kvinna med PMS besvär kanske inte 

söker hjälp för att hon inte vill utsätta sig för stigmatiseringen som följer med menstruation och 

PMS. En annan orsak är att undvika att behöva ta tag i sina obekväma känslor (Komiya et al., 

2000). 

Corrigan (2017) har kommit fram till att offentligt stigma och självstigma är två stora 

faktorer som hindrar människor från att söka psykologisk hjälp. Det finns resultat som visar på 

att högre grad uppfattat stigma resulterar i en minskad benägenhet att söka psykologisk hjälp 

(Komiya et al., 2000). Offentligt stigma leder till label avoidiance som i sin tur ger självstigma 

(Corrigan et al., 2014). Attityderna till att söka psykologisk hjälp vid behov kan till 52% 

förklaras av offentligt stigma och självstigma (Vogel, Shechtman, & Wade, 2010). Det finns 

flera olika orsaker till varför en person kan vilja undvika att söka hjälp för psykiska problem 

(Vogel et al., 2006) där stigma är ett av de viktigaste (Corrigan, 2004).  

Huruvida människor dömer olika psykiska sjukdomar eller symptom olika mycket råder det 

delade meningar om (Corrigan, 2004). Där säges att människor med psykisk sjukdom alltid 

döms hårdare än människor med andra sjukdomar. En annan studie (Pescosolido, Monahan, 

Link, Stueve, & Kikuzawa, 1999) visar att psykiskt sjuka döms olika hårt på grund av vilka 

symptom de har, exempelvis om de är deprimerade eller om de är psykotiska. Psykisk ohälsa 

är ett väldigt brett område vilket denna uppsats inte berör mer än ytligt.  

Att PMS är kopplat till psykisk ohälsa är enkelt att se då många av symptomen tar sig uttryck 

som är psykiska och att PMS just till största del är förknippat med de psykiska symptomen. 

Symptom som ångest, depression och stress är dessutom lika eller liknande symptom hos andra 

psykiska sjukdomar/symptom och de kan lätt misstas för varandra (Christler & Caplan, 2002). 

 

 

Syfte och frågeställning  
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka samband det finns mellan PMS, 

självstigmatisering och uppfattat stigma, även att kolla om det finns någon skillnad i dessa 

samband beroende på ålder hos kvinnorna. Studien undersöker även hur stor del av deltagarna 

som får medicin eller behandling som kan påverka deras PMS symptom och hur de har talat 

och talar om PMS. Studiens frågeställning är: Vilka samband finns det mellan PMS, 

självstigmatisering och uppfattat stigma? Frågeställningen kommer från inspiration ur studier 

angående självstigmatisering och PMS som stigmatiserat ämne (Corrigan, 2004; Johnston-

Robledo & Chrisler, 2013) och avsaknaden av studier angående dessa samband. Studien börjar 

då att fylla en kunskapslucka som finns angående dessa ämnen. En del av PMS är just de 

psykologiska förändringar som sker med kvinnor under den perioden av menstruationscykeln 

(Christler, 2008). Studien är viktig eftersom den stigmatiserade synen (Johnston-Robledo & 

Chrisler , 2013; Sveindottir et al., 2002) som finns om PMS mycket väl kan bidra till en ökad 

självstigmatisering hos kvinnor med PMS. För att svara på frågeställningen utvecklades tre 

hypoteser vilka sedan även testades för ålderns interaktionseffekt. Hypoteserna var dessa:  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan PMS och självstigma. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan PMS och uppfattat stigma. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan självstigma och uppfattat stigma. 
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Metod 
 

 

Deltagare 

 

De medverkande var 88 fertila kvinnor födda mellan åren 1960 - 2001, därmed i åldrarna 17 

till 58 år (M = 34.19, SD = 8.96). Deltagarna valdes ut genom ett snöbollsurval. Spridningen på 

åldrarna var stor men den är inom ramen för fertil ålder och välkomnades av författaren då det 

även gick att göra jämförelser mellan åldersgrupper. All insamling av data skedde i mellersta 

Sverige. Deltagarna fick ingen ersättning för sin medverkande. Det totala antalet utdelade 

enkäter var 93st, externt bortfall var 5.37%. Det interna bortfallet var 1.1% där ålder ej angivits. 

Av alla deltagarna var 15% singel och 85% var i en relation. Av alla deltagarna bodde 26% 

tillsammans med sin partner, 13,6% bodde ensamma, 50% bodde tillsammans med partner och 

barn, 8% bodde tillsammans med barn, 2,4% hade angett eget alternativ eller inte svarat på 

frågan. För hjälp med sina PMS symptom hade 25% vänt sig till vårdcentralen och 11.4% till 

psykolog/terapeut.  

 

Material 
 

Till denna undersökning användes enkäter bestående av tre färdiga skalor för att mäta PMS, 

självstigma och uppfattat stigma. Som tillägg till dessa skalor fanns bakgrundsfrågor om 

deltagarna och några av författaren egen skrivna frågor för att få extra information om 

deltagarna. Totalt innehöll enkäten 43 frågor med bakgrundsfrågor. 

 

Självstigma. För att mäta självstigma användes SSOSH (Self Stigma of Seeking Help). Skalan 

utvecklades för att forskarna ansåg att det saknades en skala som mäter självstigmat som finns 

kopplat till att söka psykologisk hjälp (Vogel et al., 2006). Skalan består av 10 påståenden 

rörande hur deltagarna skulle tänka om de behövde söka psykologisk hjälp. ”Jag skulle känna 

mig bristfällig om jag söker hjälp hos en psykolog/terapeut” och ”Jag skulle känna mig 

underlägsen om jag frågade en psykolog/terapeut om hjälp” är exempel på påståenden från 

skalan. Påståendena bedöms genom att ange den siffran som passar dem bäst på en 5-gradig 

Likertskala, från 1 (håller inte alls med) till 5 (håller verkligen med). Denna skala innehöll 5 

vända frågor, exempel på dessa är ”Min syn på mig själv skulle inte förändras om jag sökte 

hjälp hos en psykolog/terapeut” och ”Mitt självförtroende skulle vara detsamma om jag sökte 

psykolog/terapeut hjälp för ett problem jag inte kunnat lösa själv”. Dessa frågor skalvändes 

innan analyserna utfördes. Medelvärdena av de medverkandes svar på denna skala sattes 

samman till ett index och användes för analyserna. Den interna validiteten av skalan i denna 

studie var Cronbachs alfa = .79. 

 

Uppfattat stigma. För att mäta uppfattat stigma användes PSOSH (Perceptions of 

Stigmatization by Others for Seeking Help). Den mäter hur mycket stigma deltagarna anser att 

de får från personer de har närmast, som familj och nära vänner (Vogel et al., 2009). Skalan 

innehåller fem bedömningar om hur man tror att personer i ens närhet skulle reagera om 

deltagaren sökte psykologisk hjälp. Innan deltagarna fick svara på dessa frågor fick de läsa ” 

Tänk dig att du har ett känslomässigt eller personligt problem som du inte kan lösa själv. Om 

du sökte rådgivning (psykolog/terapeut/annan samtalshjälp) för dessa problem, i vilken grad 

tror du att personer du har (nära) kontakt med skulle:” Sedan ombads de att svara på några 

frågor varav dessa två är exempel ”Se dig som allvarligt störd” och ”Reagera negativt”. 

Deltagaren svarar genom att ange den siffran som passar dem bäst på en 5-gradig Likertskala, 

från 1 (inte alls) till 5 (väldigt mycket). Då skalan inte fanns på svenska översattes den av 
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författaren med hjälp av tillbakaöversättning. Medelvärdesindex skapades för denna skala för 

att visa medelvärden för deltagarna och för att dela in dem i låg respektive hög grad av uppfattat 

stigma. Den interna validiteten av skalan i denna studie var Cronbachs alfa = .95. 

 

PMS. För att mäta PMS användes en kortversion av PAF (Premenstrual Assesment Form). 

Den ursprungliga skalan innehöll 95 symptom från tre olika kategorier; känsloläge, 

vätskeansamling och smärta. Senare kortades den ned till denna version innehållandes tio av de 

mest vanligt förekommande symptomen från den ursprungliga versionen. Den innefattar nu 

fyra symptom från kategorin känsloläge, tre från kategorin vätskeansamling och tre från 

kategorin smärta. För att de medverkande ska kunna urskilja dessa symptom som specifika till 

PMS presenteras en beskrivning på när dessa symptom ska inträffa som deltagarna får läsa 

innan enkäten fylls i, detta är något som inte fanns med på andra skalor för PMS när PAF 

konstruerades (Allen & McBride, 1991). Deltagarna fick först läsa ”Ringa in den siffra som 

bäst beskriver dina premenstruella symptom för varje påstående nedan. Symptomen är de som 

inträffar sju dagar innan blödningen och slutar när blödningarna startar. Skatta förändringen 

från normaltillstånd, mellan 1 = obefintlig förändring, till 6 = väldigt stora förändringar som 

kan vara märkbar även för ytligt bekanta”, sedan fick de skatta förändringen. Några exempel 

på påståenden från skalan är ”Känna sig ledsen eller nedstäm” och ” Känsla av att ”inte klara 

av” eller att bli överväldigad av vanliga sysslor”. Då skalan inte fanns på svenska översattes 

den av författaren som fick hjälp med tillbakaöversättning. Även här skapades ett 

medelvärdesindex för att kunna utföra de olika analyserna. Den interna validiteten av skalan i 

denna studie var Cronbachs alfa = .89. 

 

Egenskrivna frågor som redovisas i resultatet. Författaren konstruerade även ett antal frågor 

till enkäten. Dessa frågor handlade om deltagarna sökt hjälp för deras symptom ” Har du någon 

gång sökt hjälp hos vården för PMS besvär?”, ” Har du någon gång sökt psykolog/terapeut hjälp 

för PMS symptom?”, ” Har du någon gång sökt psykolog/terapeut hjälp för andra problem?”, ” 

Får du någon sorts medicin eller behandling som kan påverka dina PMS symptom?” dessa fyra 

frågor besvarades med ”ja” eller ”nej”. Den sista av dessa var följd av en öppen fråga som 

besvarades av dem som angett svarsalternativ ”ja”. Den öppna instruerade deltagarna att svara 

på vad de i så fall fick för medicin eller behandling. Enkäten innehöll även en fråga som enbart 

dem med partner ombads att svara på ”Hur stöttande är din partner när/om du har PMS 

symptom?” den besvarades genom att ange den siffran som passade bäst på en 5-gradig 

Likertskala, från 1 (inte alls) till 5 (väldigt mycket). frågor som behandlade hur kvinnorna 

talade/talar om menstruation och PMS, dessa frågor löd ” Under din uppväxt, pratades det om 

menstruation och PMS hemma då?” denna besvarades med ” Ja, det pratades Positivt.” , ”Ja, 

det pratades Negativt.” eller ”Nej, det pratades inte om det.”. Nästa fråga i det ämnet var ”Om 

det pratades om menstruation och PMS, vilka pratade du med?” som besvarades genom att ange 

”Mamma”, ”Pappa”, ”Farmor/Mormor”, ”Andra vuxna Kvinnor” eller ”Andra vuxna Män”. 

Även dessa följdes av en öppen fråga ” Hur känner du Nu inför att prata om PMS och 

menstruation med andra? (Hur ni pratar, med vilka osv)”.  

 

Procedur 

 

Den färdiga enkäten testades på två kvinnor för att se att de uppfattade instruktioner rätt och 

tidsåtgången för enkäten. De tyckte att frågan ”Mitt självförtroende skulle inte bli hotat om jag 

sökte psykolog/terapeut hjälp” var svår att förstå, författaren ser problematiken med dubbla 

negationer men hittade inget bättre alternativ. Tidsåtgången för hela enkäten var ca 10 minuter.  

Urvalet som användes var snöbollsurval. Tjugo kvinnor som på olika vis var bekanta till 

författaren kontaktades genom telefon eller mail, de ombads att i sin tur föreslå flera kvinnor 
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som de kunde tänka sig ville delta i studien. Datainsamlingen gick till så att dessa kvinnor i sin 

tur rekommenderade och kontaktade de kvinnor de trodde var intresserade av att delta i 

undersökningen. De kvinnor som var intresserade fick sedan varsin enkät, fyllde i den och 

lämnade den åter till den kvinna de haft kontakt med. Endast de kvinnor som tackat ja till att 

medverka har sett enkäten. Med enkäten följde som försättsblad ett missivbrev som talade att 

enkäten skulle handla om ”att undersöka om attityder till att söka psykologisk hjälp vid behov 

och PMS, Premenstruellt syndrom har ett samband”. Det stod även att deltagande var frivillig, 

hur lång tid enkäten beräknades att ta, att alla uppgifter kommer hanteras konfidentiellt, att inga 

uppgifter går att spåras tillbaka till någon enskild kvinna och att alla deltagare när som helst 

ficka avbryta sitt deltagande. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer. 

Kontaktuppgifter till författaren och publicerings adress för den färdiga uppsatsen framgick 

även. Författaren återfick sedan de ifyllda enkäterna av de 20 kvinnorna.  

 

Databearbetning 
 

För att kunna göra analyser så behövde variablerna delas in i olika grupper med lika många 

deltagare i varje grupp. Detta gjordes genom att det gjordes ett medelvärdesindex på kvinnornas 

skattade PMS som sedan delades i låg (M = 1-2) respektive hög (M = 2-5) PMS. För självstigma 

gjordes även här ett medelvärdesindex som även det delades in grupper om hur mycket 

självstigma kvinnorna upplever att de har, grupperna är låg (M =1-3.09) respektive hög (M = 

3.10-6). Detsamma gjordes för uppfattat stigma som delades in i grupperna lågt (M = 1) 

respektive högt (M = 1.01-5) uppfattat stigma. För att undersöka om ålder kunde vara en 

interaktionseffekt till PMS, självstigmatisering och uppfattat stigma så delades respektive 

variabel in i olika grupper, en grupp för låg ålder (17-35 år, n= 44) och en för hög ålder (36-58 

år, n = 43). Även svaren angående hur stöttande partner deltagarna med partner hade delades in 

i två grupper (lågt stöd = 1-3, högt stöd = 4-5). 

 

 

Resultat 

 
Medelvärden och standardavvikelser för de tre variablerna PMS, uppfattat stigma och 

självstigma beräknades för två åldersgrupper (se Tabell 1).  

 

Tabell 1 

Pearsons korrelationer, deskriptive statistik för respektive åldersgrupp 

 

Variabler 17-35 år 

(n = 44) 

 36-58 år 

(n = 43) 

M SD  M SD 

Åldersgrupp 

 

 27 4.45  41.34 5.25 

PMS 

 

 3.19 1.03  2.90 1.19 

Självstigma 

 

 2.11 0.80  1.85 0.60 

Uppfattad stigma  1.22 0.51  1.26 0.73 
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För att testa hypoteserna utfördes Pearson korrelationer. För hypotes 1 angående sambandet 

mellan PMS och självstigma fanns inte något signifikant samband. För hypotes 2 angående 

sambandet mellan PMS och uppfattat stigma fanns ett positivt samband, r (88) = .27, p < .012, 

där mer PMS är förknippat med högre uppfattat stigma. För att kontrollera hur mycket åldern 

var en del i detta samband utfördes en partiell korrelation, den visade på ett positivt partiellt 

samband mellan PMS och uppfattat stigma, r (88) = .26,  p < .017 som visar att åldern har lite 

inverkan på det positiva sambandet. För hypotes 3 angående sambandet mellan självstigma och 

uppfattat stigma fanns ett positivt samband r (88) = .24,  p < .026, vilket innebär att kvinnor 

med mer självstigma uppfattade mer stigma än de kvinnor med mindre självstigma. Det utfördes 

även en partiell korrelation för att kontrollera ålderns inverkan hos hypotes 3, den visade på ett 

positivt samband mellan självstigma och uppfattat stigma r (88)  = .23, p < .037, som visar att 

åldern har lite inverkan på det positiva sambandet. 

 

    Tre ANOVOR för oberoende mätningar utfördes för att undersöka om och var 

interaktionseffekter fanns. För att undersöka eventuella interaktionseffekter i hypotes 1 gjordes 

en 2 (ålder: låg/hög) x 2 (PMS: låg/hög) ANOVA för oberoende mätningar med självstigma 

som beroendevariabel. Resultatet visade att det inte finns en huvudeffekt av deltagarnas ålder 

F(1, 83) = 1.61, p = .21. Det fanns heller ingen huvudeffekt av deltagarnas PMS F(1, 83) = 

0.47, p = .49. Det fanns ingen interaktionseffekt mellan ålder och PMS F(1, 83) = 0.26, p = .61.  

För att testa hypotes 2 gjordes en 2 (ålder: låg/hög) x 2 (PMS: låg/hög) ANOVA för 

oberoende mätningar med uppfattat stigma som beroendevariabel. Resultatet visade en 

huvudeffekt av PMS F(1,83) = 6.66, p = .01, η2 = .08 där gruppen med lägre PMS visade lägre 

uppfattat stigma (M = 1.10, SD = 0.20) medan gruppen med högre PMS upplevde högre 

uppfattat stigma (M = 1.40, SD = 0.84). Det fanns ingen huvudeffekt av ålder F(1,83) = 0.44, p 

= .51. Det fanns ingen interaktionseffekt mellan ålder och PMS F(1,83) = .001, p = .97. 

Dessutom gjordes en 2 (ålder: låg/hög) x 2 (uppfattat stigma: låg/hög) ANOVA för 

oberoende mätningar med självstigma som beroendevariabel (se Figur 1). Här fanns en 

huvudeffekt av ålder F(1,98) = 7.09, p = .009, η2 = .08. där den yngre visade en högre grad av 

självstigma (M = 2.11, SD = 0.80), medan den äldre gruppen visade en lägre grad av självstigma 

(M = 1.85, SD = .60). Det fanns även en huvudeffekt av uppfattat stigma F(1,98) = 14.24, p = 

.001, η2 = .15., där gruppen med låg uppfattat stigma har lägre självstigma (M = 1.80, SD = 

0.60) än gruppen med hög uppfattat stigma (M = 2.42, SD = 0.80). Även en interaktionseffekt 

påvisas mellan ålder och uppfattat stigma F(1,87) = 7.78, p = .007, η2 = .09. 
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Figur 1.  Självstigma som en funktion av ålder och uppfattat stigma. 

 

Resultat från de öppna frågorna och övriga resultat. En fråga handlade om de medverkande 

kvinnorna åt någon medicin eller fick någon behandling som kan påverka deras PMS symptom, 

om de fick det vilken iså fall? Av de medverkande svarade 29 (33%) att de fick någon sorts 

medicin eller behandling. Det som angavs var bland annat hormonspiral, p-piller, minipiller, 

vissa naturläkemedel och vissa antidepressiva mediciner. Angående frågan om hur stöttande 

deras partner var när de upplever PMS symptom svarade 48.6% (n = 75) att de får låg stöttning. 

Fyrtiotre (49%) angav att de pratade om PMS och menstruation under uppväxten. Trettiotvå 

(36%) svarade att det pratades positivt, 11 (12.5%) att det pratades negativt och 43 (48.9%) 

uppger att det ej pratades om detta under deras uppväxt. Trettionio (44.3%) uppgav att de 

pratade med mamma och 5 (5.7%) att de pratade med både mamma och pappa. Nästa öppna 

fråga rörde hur de talar om PMS och menstruation och löd ”Hur känner du Nu inför att prata 

om PMS och menstruation med andra? (Hur ni pratar, med vilka osv)”. Åttioen (92%) svarade 

på denna fråga och svaren var väldigt varierade. Kommentarerna fanns mellan att tycka att det 

är helt ok att prata om menstruation och PMS och att helst inte pratade om det, att det var 

negativt.  

Några viktiga kommentarer som här framkom angående frågan om hur hon pratar om PMS 

och menstruation är dessa. En 38årig kvinna som uppnått höga poäng på paf skalan svarade: 

”Väldigt lätt efter jag fått förklaring från kvinnokliniken. Svårare innan.” En 30 årig kvinna 

som uppgett att det pratades positivt under uppväxten skriver att: ”Det känns 

smärtlindrande….” En 33årig kvinna som inte pratade om det under hennes uppväxt skriver: 

 

Jag försöker prata om det som en naturlig sak, pratar med mina flickor om det så de inte  

ska känna att det är något att skämmas för, så att det blir lättare för dem att prata om  mens 

& pms.  

 

Det var även skillnad på hur de svarade beroende på deras ålder. I de lägre åldrarna var det 

mer vanligt med kommentarer som: ”Det är en naturlig sak för mig så kan prata med vem som 

helst om det. Det är något som är enkelt att prata om.” sagt av en 21årig kvinna som uppgett att 
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det inte pratades om det under uppväxten. Medans hos kvinnor med lite högre ålder var det 

vanligare med kommentarer liknande: ”Tråkigt, Negativt” sagt av en 37årig kvinna som uppgett 

att det pratades negativt under uppväxten.  

 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka samband det finns mellan PMS, 

självstigmatisering och uppfattat stigma, även att kolla om det finns någon skillnad i dessa 

samband beroende på ålder hos kvinnorna. Studien undersöker även hur stor del av kvinnorna 

som får medicin eller behandling som kan påverka deras PMS symptom.  

 Svaret på frågeställningen kommer genom att testa hypoteserna, genom att testa 

interaktionseffekten av åldern och genom att läsa deltagarnas kommentarer på undersökningens 

öppna frågor. 

Beträffande resultatet på hypotes 1 angående ett positivt samband mellan kvinnors PMS och 

självstigma vid hjälpsökande så kan man se att den inte fick något stöd. Om det berodde på att 

det verkligen är så eller att skalorna inte mätte det författaren ville att de skulle mäta kan man 

endast spekulera om. Resultatet är ändå positivt i den bemärkelsen att om PMS håller på att 

avstigmatiseras så att inte självstigmatiseringen påverkar kvinnor är det en positiv sak. 

Beträffande hypotes 2 angående ett positivt samband mellan PMS och uppfattat stigma så 

fanns ett signifikant stöd. Vilket tyder på att kvinnor med mer PMS symptom upplever att deras 

närstående ökar på eller ger dem mer självstigma vilket även kan kopplas till att nästan hälften 

av kvinnorna med partners upplever att de får lite stöttning vid deras PMS perioder. Detta 

resultat är i linje med en studie som menar att en av de större anledningarna till att personer 

med psykiska problem inte söker hjälp är för att de är rädda för hur deras närstående ska reagera 

(Vogel et al., 2009).  

I hypotes 3 fanns även här ett positivt samband, denna hypotes är även den enda som har 

stöd i någon tidigare forskning (Vogel et al., 2009). Även de fick ett svagt positivt samband 

mellan de två skalorna under deras framtagning av PSOSH skalan. Resultatet i denna studie 

hjälper till att bekräfta det som de redan sett. Vad gäller åldersaspekten kan vi se att de hypoteser 

som fick signifikanta resultat (hypotes 1 och 2) har positiva korrelationer.  

Beträffande ålder så visade denna studie att kvinnor i gruppen med lägre ålder hade mer 

PMS än kvinnor i gruppen med högre ålder. Detta resultat kan diskuteras med Tschudin et al., 

(2010) studie som visade att det i åldrarna 25-34 var ovanligare med PMS och PMDS. Det som 

skulle kunna vara skillnaden i dessa resultat är att åldersgruppen 15-24 i Tschudin et al.s studie 

visade på mer PMS och PMDS och i denna studie är dessa åldersgrupper ihopslagna.  

Även fast det inte gav något signifikant resultat mellan självstigma och PMS så kvarstår det 

faktum att nästan hälften av de medverkande kvinnorna upplever att de får låg stöttning av sin 

partner vid PMS. Lika många anger även att det inte pratades om PMS och menstruation under 

deras uppväxt och relativt många angav att det pratades negativt om detta när de växte upp. Av 

de som pratade om PMS och menstruation under sin uppväxt var det nästa hälften av dem som 

enbart pratade med sina mammor om detta, vilket kan ha sin naturliga förklaring. Om papporna 

är medverkande i barndomen så angår det dem lika mycket som mammorna och om man kan 

få papporna att prata mer öppet och positivt om det så kanske vi vinner mycket i kampen om 

att avstigmatisera ämnet. Det gäller givetvis inte bara pappor utan män som grupp i samhället. 

Kvinnor och män borde bli mer uppmärksammade på vilkas åsikter och röster som hörs 

angående menstruation och PMS vilket i sin tur kan leda till att ämnet blir mer accepterat 

(Sveinsdotter et al., 2002). Något som framgår av dessa kommentarer är att de anser att det är 

viktigt att prata om detta och att det bör pratas mer. Det syns också tydliga skillnader på svaren 
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från de kvinnor som uppgett att det pratades om det under uppväxten och dem som uppgett att 

det inte pratades om det.  

När man läser de öppna svaren angående hur de nu pratar om menstruation och PMS så 

verkar skillnaderna större. Som redovisat så var det öppnare och enklare att prata om PMS och 

menstruation hos dem som var yngre än de som var äldre. Men även mellan dem som hade talat 

om dessa ämnen under uppväxten och dem som inte hade gjort det fanns det skillnader. Vilket 

kan tyda på en medvetenhet om att dessa ämnen behövs pratas och belysas om i en positivare 

och öppnare ton för att det skall kunna ske en diskursförändring och hur det talas om detta. 

Precis som tidigare nämnt visade Sveinsdotter et al. (2002) studie på att den negativa ton som 

finns kring dessa ämnen till stor del kommer från hur män pratar om detta. Om vi kvinnor kan 

börja med att prata med våra partners, barn och dem vi har omkring oss om hur det verkligen 

är så kan en trevligare ton och en förändring ske.  

Arbetet med denna studie har öppnat ögonen för författaren dels om vilket outforskat område 

menstruation och PMS verkligen är och att det finns väldigt många studieområden inom detta 

som skulle kunna leda till större förståelse och acceptans för kvinnor världen över. Det har 

dessutom get författaren en större förståelse till varför studenter i så stor utsträckning används 

till enkätstudier. Dock är författaren fortfarande nöjd med sitt val då denne känner att hon fått 

ett större spann på åldern hos de svarande kvinnorna så här än om hon hade frågat studenter.  

 

Styrka och Svaghet. Studiens styrka är att det är en pilotstudie då ingen liknade studie tidigare 

genomförts. Även den stora spridningen på åldrarna är en styrka. Avsaknaden av en riktig 

definition av PMS kan göra det förvirrat och absolut ses som en svaghet. Men efter att ha läst 

många olika artiklar i ämnet valde författaren ändå att inte sluta sig till någon då de allra flesta 

är överens om att det inte finns någon riktig definition av syndromet.  

Som nämnts tidigare i diskussionen är även en svaghet skalan som mäter PMS. En skala som 

mäter enbart de känslorelaterade delarna av PMS skulle eventuellt ha passat denna studie bättre. 

En skala som mäter PMDS, som är betraktad som en psykisksjukdom (American Psychiatric 

Association, 1994) skulle eventuellt ha varit bättre lämpad för studien. Att deltagarna endast 

har fått skatta sina symptom utan att ha angivit var i deras menstruationscykel de befunnit sig 

och utan att ha fört någon sorts dagbok över deras menstruation och symptom kan även det ses 

som en svaghet eftersom att det kan vara svårt att skatta symptom om inte har dem vid tillfället 

av ifyllandet av enkäten (Christler & Caplan, 2002). Även stress och ångest kan ändra cykeln, 

PMS symptomen och ägglossningen (Christler & Caplan, 2002). Stor del av litteraturen är 

skriven för ganska många år sedan, vilket även det kan vara en svaghet. 

De frågor i enkäten som behandlade hur effekterna av PMS tas av närstående och 

arbetskollegor kan upplevas som riktade enbart mot negativa symptom vilket kan vara en 

nackdel. Frågorna borde eventuellt varit mer öppna för att kvinnor kan uppleva positiva 

symptom i samband med PMS också.  

Att ingen sysselsättning efterfrågades kan även det ses som en nackdel eftersom det på så 

vis är omöjligt att veta hur olika eller lika respondenterna egentligen är. Även språket i enkäten 

kan vara en nackdel då den är skriven i talspråk. Författaren har inte heller varit konsekvent i 

ordföljden av ”menstruation och PMS”.  

En kommentar från en deltagare är att missivbrevet efterfrågar ”kvinnor i fertil ålder” vilket 

enligt denne kan anses som uteslutande av dem som inte identifierar sig som kvinna men ändå 

bär livmoder, livmodersbärare hade varit ett bättre alternativ till kvinnor i fertil ålder enligt 

deltagaren. HBTQ-perspektivet är något som borde inkluderas till framtida studier. 

 

 Tankar om studier. Framför allt behövs mer forskning i dessa kvinnorelaterade frågor, 

menstruation och PMS. En studie med större antal deltagare skulle kunna ge mer framträdande 

resultat och ett mer specificerade mätverktyg inom framförallt PMS skulle behövas. 
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    Ett exempel på framtida studier är att först göra en undersökande enkät för att se hur mycket 

PMS livmoderbärarna upplever och efter det välja ut grupper med olika mycket PMS för att 

sedan göra vidare undersökningar i form av både enkäter och intervjuer för att se hur pass 

mycket självstigma och uppfattat stigma de olika grupperna upplever, även här kan man lägga 

in åldersaspekten. Eventuellt skulle det ge andra intressanta resultat om undersökningen 

inriktades på kvinnor i mansdominerade yrken. 

 

Studiens validitet och generaliserbarhet 
 

Validiteten på denna studie anses vara god. Att de medverkande i studien återfanns inom ett 

stort spann av den fertila åldern anses av författaren vara ett tecken på validitet då många olika 

stadier av den fertila perioden blev representerade. Reliabiliteten hos de skalor som används 

har framtagits av etablerade forskare och alla reliabilitetstestades när de utvecklades, dess 

interna validitet var bra och skalorna anses mäta det de är avsedda att mäta, de är trovärdiga för 

att få fram just den informationen som efterfrågas. Cronbachs alfa i denna studie för de 

respektive skalorna SSOSH, PSHOS, PAF var höga. Studiens generaliserbarhet anses vara hög 

eftersom urvalet inte riktat in sig på en speciell grupp eller ålder. Att replikera studien om några 

år eller på ett annat ställe vore helt möjligt.  

 

Slutsats 
 

Slutsatsen från frågeställningen är att det finns samband mellan PMS, självstigma och uppfattat 

stigma. De finns på olika vis och olika mellan olika åldersgrupper och för att se dem ordentligt 

behövs större studier inom dessa områden.  

Att ha PMS är något som är en verklighet för många livmodersbärare från att de passerat 

puberteten. Det är ämnen som fortfarande väcker skamkänslor och är tabubelagda. Det 

framkom tydligt under förarbetet till denna studie att menstruation/PMS/PMDS är områden det 

forskats för lite i, den forskning som finns är väldigt lik varandra och behandlar många gånger 

samma område. Vad gäller självstigma finns betydligt mer forskning att fördjupa sig i. I denna 

studie finns från deltagarnas kommentarer tecken på att skamkänslorna och tabun håller på att 

släppa. Det är en positiv trend att se och något vi alla ska ta med oss och fortsätta att jobba för. 

Mer forskning för kvinnoproblematik, mer tid i media och öppenhet för dessa ämnen är något 

som behövs. Detta framgår även i denna studie då många kvinnor angett att de helst inte 

diskuterar detta med andra män bortsett från deras parter. Denna studie har gett författaren hopp 

om att läget kanske håller på att ändras att dessa frågor får ta mer plats, att det inte längre är 

lika skamligt.  
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