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Sammanfattning  
Premenstruellt syndrom (PMS) är ett socialt stigma vilket tidigare forskning påvisat genom 

studier av menstruationsstigma. Detta kan leda till att kvinnors vardagspraktiker påverkas, 

svårigheter med sociala relationer och att kvinnor diskrimineras. Det saknas tidigare 

sociologiska studier som kartlägger stigmatiseringsprocessen av premenstruellt syndrom. 

Studiens syfte var att fylla denna kunskapslucka och synliggöra stigmatiseringsprocessen av 

svenska kvinnor med premenstruellt syndrom och hur kvinnor upplever premenstruellt 

syndrom i förhållande till detta. Studien är genomförd som en internetstudie baserad på 

diskussionsforum genom en kvalitativ innehållsanalys. Till studien samlades 150 olika inlägg 

av kvinnor in. Resultatet redogör för hur stigmatiseringsprocessen sker. Studien indikerar på 

att kvinnor tycks införliva ett stereotypt tänkande och upplever diskriminering från 

sjukvården och arbetsgivare. Studien visar även kvinnornas upplevelser av premenstruellt 

syndrom i förhållande till stigmatiseringen. Kvinnorna tycks uppleva skam och ensamhet, 

svårigheter med sociala relationer och en ökad premenstruell ångest och psykisk ohälsa. Detta 

kan indikera att kvinnor under premenstruellt syndrom utsetts för ett dubbelstigma då både 

premenstruellt syndrom och psykisk ohälsa är stigmatiserat i samhället.  

 

Nyckelord  
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1. Inledning 

Premenstruella syndrom (PMS) är ett omtvistat ämne då det ännu inte finns forskning som 

kan påvisa varför många kvinnor i fertil ålder lider av detta (1177 Vårdguiden, 2020). I 

västvärlden beräknas det att cirka 8 till 13% av kvinnorna lider av PMDS och att hela 75% av 

kvinnorna har PMS-problematik i form av psykiska och fysiska besvär (Ussher & Perz, 2020, 

186).  PMS innebär att fertila kvinnor kan uppleva olika kroppsliga och psykiska symtom ett 

antal dagar innan menstruation (Chrisler & Caplan, 2002, 275). Hur många dagar det rör sig 

om innan menstruationen varierar mellan kvinnor. Vätskeansamling i brösten och svullnad 

kring magen är bland de vanligaste kroppsliga symtomen. Andra kroppsliga symtom som kan 

förekomma är förstoppning eller diarréer, acne, ökad hunger med sug efter mat som är söt och 

salt samt ont i leder och muskler. Det psykiska välbefinnandet kan påverkas med symtom som 

ökad trötthet, irritation, ångest, svårt att sova, nedstämdhet, disträ och förändrad sexlust. Det 

finns många fler symtom än dessa uppräknade då tidigare forskning har fastslagit över hundra 

stycken olika symtom. PMS kan även påverka kvinnors vardagspraktiker då studier visat att 

kvinnor som lider av stor PMS-problematik är mer stresspåverkade, vilket kan orsaka 

problematik med sociala relationer så som i privatlivet som arbetslivet (Chrisler & Caplan, 

2002, 277).  

 

Den historiska utvecklingen är av betydelse för hur den kulturella synen på PMS ser ut idag. 

På 1930-talet klassades premenstruella humörs- och kroppsliga förändringar som en 

”störning” och först år 1956 döptes det om till premenstruellt syndrom (PMS) (Ussher & 

Perz, 2020, 186). Samtidigt skrevs den svåra varianten av PMS, Premenstrual Dysphoric 

Disorder (PMDS är förkortningen på svenska), in i Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM). Feministiska kritiker har ifrågasatt varför PMDS gjorts till en 

diagnos då kritikerna menar att det sker en patologisering (där PMS ses som en sjukdom) av 

ett vad som borde ses som ett normaltillstånd av att vara en fertil kvinna (Ussher & Perz, 

2020, 186). Feministiska kritiker menar att detta leder till konsekvenser i form av att det 

kvinnor upplever i den premenstruella fasen ses som något onormalt, en typ av psykisk 

störning. Kritikerna hävdar att detta sker på grund av kulturella konstruktioner där kvinnan 

ses som det försvagade könet. Att PMDS klassas som en diagnos avspeglar sig i sin tur på 

diskurser i massmedia. Detta leder till att kvinnor kommer att kategorisera och identifiera sig 

själv som ”PMS-sjuka”.  
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Efter en snabb sökning på internet på menstruations stigma eller period stigma ges 

information från flera organisationer och artiklar om att menstruation är ett allmänt känt 

stigma. Organisationer som Svenska FN-förbundet (2019) och Unicef (2021) upplyser om 

menstruationsstigmat i syfte att stoppa stigmatiseringen världen över. Det har gjorts mycket 

tidigare forskning kring menstruationsstigmat. Forskningen visar att stigmat kring 

menstruation leder till att även PMS stigmatiseras (Johnston-Robledo & Chrisler, 2013). 

Genom populärkulturen projiceras stereotypa föreställningar av kvinnor som under PMS 

framställs som farliga, våldsamma och utom kontroll. Detta leder till sociala konstruktioner av 

PMS där kvinnor under PMS framställs som galna och sjuka. Trots att forskningen visar att 

PMS stigmatiseras genom menstruationsstigmat är det dock ännu lite känt om hur denna 

process ser ut. Då det saknas forskning som enbart utforskat detta utifrån PMS och det sociala 

stigmat. Här finns en kunskapslucka att fylla. Det saknas även sociologisk svensk forskning 

kring PMS. 

 

1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att synliggöra stigmatiseringsprocessen av svenska kvinnor med 

PMS och hur kvinnor upplever PMS i förhållande till detta. Genom att synliggöra hur 

stigmatiseringen sker och hur detta påverkar kvinnors sociala upplevelser av PMS kan 

förståelsen från omgivningen öka. Då det inte finns någon tidigare empirisk forskning på hur 

stigmatisering påverkar kvinnors PMS-upplevelse kan en kunskapslucka fyllas. Detta kan 

synliggöra kulturella problem med PMS vilket är viktigt för att stigmatiseringen ska minska. 

Följande två frågeställningar specificerar syftet:   

• Hur sker stigmatiseringsprocessen av kvinnor med premenstruellt syndrom? 

• Hur upplever kvinnor premenstruellt syndrom i förhållande till stigmatiseringen?  
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1.2 Uppsatsens disposition  

I kapitel 2 presenteras den tidigare forskningen som gjorts om PMS. Detta består av olika 

vetenskapliga fält från totalt tio olika studier. I kapitel 3 redogörs de teoretiska perspektiv 

och begrepp som ligger till grund för analysen. Där presenteras Goffmans stigmateori- och 

begrepp övergripande. Sedan presenteras Link och Phelans teori om stigmatiseringsprocessen 

och dess fyra komponenter för att identifiera stigma. Det redogörs även kortfattat för Beckers 

teori om avvikandeprocessen. Vidare görs en presentation i kapitel 4 av metod där materialet, 

datainsamlingen, avgränsningar, etiska aspekter och analysens tillvägagångsätt redogörs. 

Resultat och analys presenteras i kapitel 5 under fem olika tematiseringar. Under dessa 

tematiseringar redogörs och analyseras materialet utefter de frågeställningar som ligger till 

grund. Uppsatsen avslutas med diskussionen i kapitel 6. I diskussionen presenteras en 

sammanfattning av resultat och analys och huruvida dessa besvarar uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Sedan följer en redogörelse för hur resultat och analys kan förstås i relation 

till tidigare forskning. Även en diskussion av resultat och analys i relation till teori och metod 

görs. Diskussionsdelen avslutas sedan med implikationer för forskning och praktik.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring PMS. Kapitlet är uppdelat under följande 

rubriker: Stereotypisering av PMS, Sociala konstruktioners påverkan på PMS, PMS är ett 

tabubelagt ämne, Relationers påverkan på PMS, Männens syn på PMS och PMS 

stigmatiseras. Stora gemensamma drag för den tidigare forskningen är hur sociala 

konstruktioner påverkar attityden till PMS i samhället och hur detta påverkar kvinnors 

upplevelser av PMS. Ett annat gemensamt drag är hur samhällets stora tilltro till den 

biomedicinska vetenskapen påverkar stereotypa förställningar kring PMS. Sociala 

konstruktionen av PMS leder till diskriminering, stereotypisering, en snäv syn på 

kvinnokroppen som något onormalt, sjukligt och tabubelagt och stigmatiseras genom 

menstruationsstigmat.  

 

2.1 Stereotypisering av PMS 

Populärkulturen och den mediala bilden av PMS framställer kvinnokroppens biologi som 

något som måste bemästras och bekämpas (Chrisler, 2011, 202). Kvinnors hormonella 

förändringar talas om som något kvinnorna måste kunna bemästra så att dessa hormonella 

omställningar inte märks av för omgivningen. Detta påverkar synen på kvinnokroppen som 

något som ska döljas och är fult. Om hormonella förändringar är ansett som något dåligt leder 

ämnen som PMS till tabu och något som bör döljas. Misslyckas kvinnan med att dölja sina 

hormonella förändringar så har hon förlorat kriget mot hormonerna. En kvinna som är arg kan 

hånfullt beskyllas för att ha PMS fast hon kanske bara är arg. Hon kan också kallas för 

nedsättande smeknamn som ”PMS-monster” eller ”PMS-häxa”. Dessa framställningar i 

populärkulturen och media bidrar till en stereotyp bild av PMS. Den stereotypa bilden av 

PMS-kvinnan som framställs som något farligt och okontrollerbart hot är ett relativt modernt 

fenomen. Detta mer moderna hot växte fram genom en uppmärksammad rättegång år 1981 i 

England (Chrisler, 2011, 204). Två kvinnor fick mildare straff för ett mord de åtalades för 

med hjälp av vittnesmål från en läkare om att kvinnorna hade PMS när mordet ägde rum. 

Detta fick stor uppmärksamhet i media.” Images of violent premenstrual murderesses merged 

with ancient images of women as dangerous beings who lured men to their doom, but now 

women’s hostility and duplicity were seen to arise from their own bodies (Chrisler, 2011, 

204).” Denna händelse och medias spridning av händelsen ledde till framväxten av den 

stereotypa bilden av ”PMS-monstret”. Chrisler (2011, 204) menar att denna klichébild 

införlivas hos allmänheten och även kvinnorna själva enligt kvalitativa studier som gjorts. 
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Detta påverkar kvinnans självbild då hon identifierar sig själv som detta ”PMS-monster” som 

tar över henne själv och hon förlorar kontrollen. Chrisler (2011, 204) hävdar att den 

stereotypa bilden av kvinnan med PMS och menstruation inte särskiljs i media och 

populärkulturen. Utan att PMS och menstruation kulturellt beskrivs som samma sak. Den 

menstruerande och premenstruella kvinnan har klumpats ihop till en och samma beskrivning 

som ett farligt hot där kvinnan i dessa faser av sin fertila cykel beskrivs som arga och 

irriterade kvinnor med humörförändringar. Genom detta sätt att framställa den menstruerande- 

eller den premenstruella kvinnan som ett farligt hot nedsätts kvinnors förmågor och det sker 

en diskriminering i form av förlorad makt- och statusposition i samhället. För att understryka 

detta skriver Chrisler: “If you think that I am exaggerating the menstrual cycle as threatening, 

just search ‘‘Hillary Clinton and PMS’’ online and see how many hits you get. Or consider 

what pundit G. Gordon Liddy said on his radio show about then Supreme Court nominee 

Sonia Sotomayor: ‘‘Let’s hope that the key conferences aren’t when she’s menstruating or 

something, or just before she’s going to menstruate. That would really be bad. Lord knows 

what we would get then!” Chrisler (2011, 204). Synen på kvinnor som ett hot och 

anledningen till att kvinnor andrefierars (det vill säga det skapas ett ”vi” och ett ”dem” där 

kvinnor ses som dem som avviker) har sin grund i att männen ses som utgångspunkten 

(människan) och kvinnorna är det som avviker från idealmänniskan (Chrisler, 2011, 206). På 

så vis menar Chrisler (2011, 206) att kvinnor särskiljs och diskrimineras och allt som 

förknippas med den kvinnliga kroppen som mensblod och förlossningar är saker som män 

måste ta avstånd ifrån och ser som något äckligt för att få bibehålla maktpositioner.  

 

Kvinnor kan aldrig lyckas handla och vara på ”rätt” sätt i samhällets ögon (Chrisler, 2011). 

Hon är för smal, för fet, äcklig, hårig, känslostyrd eller för gammal. Chrisler (2011, 206) har 

tittat på hur den kulturella synen på kvinnokroppen som ett hot leder till stigmatisering på 

många plan i samhället. Hon utgår från bland annat Goffmans stigmateori som beskriver 

stigma som ett hot mot den sociala identiteten när kroppsliga- eller karaktärsattribut särskiljer 

människor från andra. Då menstruation och PMS stereotypiseras införlivas denna bild av 

kvinnorna själva (Chrisler, 2011, 209). Detta leder till en negativ självbild som kvinnor 

anammar i sina egna handlingar.  

 

Marvan, Vázquez-Toboada och Chrisler (2014, 284) genomförde en enkätstudie med 

mexikanska kvinnor. Studien visar att stereotypa föreställningar av PMS leder till en 

förminskning av kvinnor och därmed en diskriminering. Fördomsfulla attityder och 
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föreställningar att kvinnor under PMS-fasen är sårbara och försvagade leder till tron att de 

därmed är mindre benägna att klara av vardagspraktiker och bör avstå från vissa aktiviteter. 

Marvan et al. (2014) menar att dessa fördomar kan bero på att kvinnor under PMS-fasen och 

menstruation ses som sjuka och funktionsnedsatta vilket leder till ett förminskande 

bemötande. Om kvinnor hela tiden blir matade av allt ifrån populärkultur till bemötande och 

attityder från omgivningen av den stereotypa bilden av en ostabil och försvagad PMS-kvinna 

kan detta bli en självuppfyllande profetia. Marvan et al. (2014, 285) menar att denna bild 

införlivas i kvinnorna vilket gör att kvinnor under PMS-fasen kan börja handla efter dessa 

förväntade föreställningar. 

 

Dessa tidigare studier visar att PMS stereotypiseras vilket leder till en statusförlust och 

diskriminering. Detta är viktiga komponenter för att identifiera hur stigmatisering sker. Vilket 

påvisar att det finns anledning att undersöka detta utifrån ett stigmatiseringsperspektiv för att 

få en bättre förståelse hur processen går till. Införlivandet av den stereotypa bilden av PMS 

skapar en viktig förförståelse för denna studie. Kommer även denna studie se mönster av 

kvinnors införlivande i sina PMS-upplevelser i förhållande till stigmatiseringen?  

 

2.2 Sociala konstruktioners påverkan på PMS 

Den kulturella synen på PMS är snävt inriktad på det biologiska. Detta är något som 

feministiska forskare ser kritiskt på eftersom de menar att vi behöver titta på detta utifrån ett 

socialt och kulturellt perspektiv. Är det verkligen bara biologin som påverkar kvinnors 

mående under PMS? Eller handlar det om synen på PMS som något onormalt och oönskat 

tillstånd i samhället? Beroende av hur PMS framställs genom diskurser i media och 

populärkulturen påverkas också synen på PMS i samhället, menar feministisk forskning. För 

att undersöka social stigmatisering behövs en förståelse för hur dessa sociala konstruktioner 

påverkar den kulturella synen på PMS som finns idag. Forskningen visar även att den 

kulturella synen har en stor betydelse för kvinnornas upplevelse under PMS.   

 

Ussher och Perz (2020) har studerat kvinnors upplevelser av premenstruell ångest kopplat till 

de kroppsliga förändringar som sker under PMS. Under den premenstruella fasen 

rapporterade kvinnorna att synen på deras kroppar förändrades till det negativa (Ussher & 

Perz, 2020, 190-191). Studien visade att självbilden påverkades av deras kroppsliga 

förändringar som sker under denna fas. Kvinnorna såg sig själva som feta, fula, äckliga och 

oattraktiva, vilket ledde till en självobjektivering. Då den premenstruella fasen kan medföra 
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kroppsliga symtom som vätskeansamling och till följd av detta tillfällig viktökning, ledde 

detta till att kvinnornas självkänsla och självförtroende påverkades mycket negativt. När 

kvinnorna passerat den premenstruella fasen förändrades deras självbild till det bättre.  

Ussher och Perz (2020, 194) menar att kvinnornas negativa syn på sin kropp och den ångest 

som uppstår till följd av detta inte enbart kan förstås utifrån de biologiska förändringar som 

sker. Denna ångest hänger även ihop med den feminina diskursen och kulturella synen av 

kvinnan.   

 

Chrisler och Caplan (2002) har tittat på PMS och PMDS utifrån perspektivet social 

konstruktion det vill säga hur PMS och PMDS påverkas av kulturella, politiska och 

ekonomiska strukturer i det amerikanska samhället. De ställer sig frågan ”Why did PMS 

evolve from a little-known experience of tension during the few days that precede 

menstruation to a “syndrome” that is said to consist of more than 100 possible “symptoms” 

that are said to occur during the 2 weeks that precede menstruation?” (Chrisler & Caplan, 

2002, 275). Feministiska forskare ställer sig kritiska till att kategorisera PMDS som en 

diagnos då de menar att detta leder till att diskrimineringen av kvinnor ökar (Chrisler & 

Caplan, 2002, 299). Forskare menar att detta kan leda till sociala konsekvenser i form av att 

kvinnor kan stämplas som olämpliga föräldrar eller att kvinnorna blir sedda som olämpliga att 

arbeta med politik. Diskriminering är som tidigare nämnt en komponent i 

stigmatiseringsprocessen vilket gör det intressant för denna studie att undersöka vidare. Det är 

även viktigt med en förförståelsen om att patologisering kan påverkar kvinnors upplevelser av 

PMS.  

 

Sociala konstruktioner av PMS påverkar inte bara omgivningens syn på PMS utan även 

kvinnornas egna upplevelser. Forskningen visar att kvinnor med PMS-besvär införlivar dessa 

stereotypa föreställningar och etiketterar sig själva. Chrisler och Caplan (2002) talar om en 

tidigare kvalitativ intervjustudie i England som visar att populärkulturens sätt att presenterar 

PMS avspeglade sig i kvinnornas sätt att beskriva sina egna upplevelser av PMS. Alla deras 

negativa upplevelser projicerades som att det berodde på PMS och att det enbart handlade om 

biologiska orsaker. Bortsett från PMS-besvären var livet bra, enligt kvinnorna. Chrisler och 

Caplan (2002) menar att populärkulturers diskurser har format en stereotyp bild av PMS 

vilket innebär att kvinnor en gång i månaden får en slags personlighetsklyvning (Jekyll and 

Hyde). PMS utmålas som ”Hyde” där känslorna tar över kvinnans förstånd. Kvinnans 

framställs som att hennes handlande enbart styrs av PMS, och att hon inte längre är sig själv.  
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I en annan studie som gjordes såg forskarna att tron på att PMS enbart har biologiska 

förklaringar var stark och viktig för kvinnorna för att de skulle känna att deras upplevelser 

blev tagna på allvar (Chrisler & Caplan, 2002, 287-288). I denna studie jämfördes kvinnor 

som självdiagnostiserade sig med PMS med kvinnor som upplevde att de inte led av PMS. 

Det fanns en intressant skillnad mellan dessa två grupper. Gruppen som inte ansåg sig lida av 

PMS talade om sina PMS-symtom som att de upplevde kroppsliga ”förändringar” innan 

menstruationen i stället för symtom. Feministiska författare menar att det kulturella synsättet 

på PMS kan påverka hur kvinnor upplever sina PMS-symtom vilket ger belägg för att PMS 

inte enbart kan ses som ett biologiskt fenomen utan att även sociala konstruktioner införlivar 

upplevelsen av PMS.   

 

2.3 PMS är ett tabubelagt ämne   

Att tala om PMS är tabubelagt. Varför är det så? Forskning visar att diskurser kring ämnet är 

kopplat till en negativ framställning kring PMS. Sveinsdóttir, Lundman och Norbergs (2002) 

studie visar att kvinnor inte får någon formell utbildning kring ämnet och att de heller inte får 

någon informell utbildning från andra vuxna under deras tonår.  

 

Sveinsdóttir et al. (2002) har genom intervjustudier undersökt hur kvinnor på Island uppfattar 

omgivningens diskurser av PMS. Studien fann att kvinnorna upplevde att män, andra kvinnor, 

och media talade negativt kring PMS (Sveinsdóttir et al., 2002, 417-418). De upplevde 

framför allt att män i deras omgivning framställde PMS på ett negativt sätt och talade om 

PMS på ett förlöjligade och förminskade sätt, vilket gav signaler om att PMS inte tas på 

allvar. PMS framkom också som ett sätt att etikettera kvinnor när de är arga. Deltagarna 

hänvisade till att männen etiketterade arga kvinnor som premenstruella och att männen hade 

fått sina stereotypa bilder ifrån medias sätt att framsätta PMS. Att tala om PMS med andra var 

för dem deltagande kvinnorna något som inte tillhörde vanligheterna och de själva ansåg tog 

väldigt lite plats i deras liv (Sveinsdóttir et al., 2002, 418). Någon formell utbildning kunde 

ingen av de kvinnliga deltagarna heller minnas att de fått och de hade heller aldrig hört talas 

om vad PMS var för något när de var tonåringar. Deras egna engagemang i diskussioner kring 

PMS var litet även om de tyckte att detta borde tas på större allvar och diskuteras mer på 

grund av den negativa bilden som de ansåg att framför allt män och media framställde kring 

PMS. Deltagarna förklarade att kvinnor behöver få bättre förståelse och stöd från 

omgivningen för detta, särskilt från männen de lever med. Deltagarna ansåg även att det är 
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viktigt att den offentliga diskussionen ökar och blir mer informativ om vad som sker under 

PMS. Detta behöver göras för att attityderna kring PMS behöver förändras och ses som ett 

viktigt ämne som tas på allvar.  

 

Sveinsdóttir et al. studie visar att kvinnorna inte vågar tala om deras upplevelser kring PMS. 

Det finns en kunskapsbrist i samhället vilket leder till förlöjligade och ett förminskande av 

PMS. När PMS är tabubelagt att tala om leder detta vanligen till skamkänslor vilket är en 

effekt av stigmatisering. Detta blir därför intressant för undersökningen av stigmatisering för 

denna studie.   

 

2.4 Relationers påverkan på PMS 

Forskningen har visat att relationer har en stor påverkan på PMS. Behovet av stöd och 

förståelse från sin partner kan underlätta den premenstruella ångesten. Det kan också ha en 

motsatt effekt och förvärra ångesten vid PMS om partnern inte bidrar med rätt stöd. Nedan 

kommer det presenteras forskning som gjort kring detta ämne.   

  

Mooney-Somers, Perz och Ussher (2008) har gjort en kvalitativ intervjustudie av sextio 

stycken kvinnor från Australien. Det var en blandning av kvinnor som levde i en 

heterosexuell relation och i homosexuella relationer. Mooney-Somers et al. (2008, 61) syfte 

med studien var att undersöka hur nära relationer påverkade upplevelsen av PMS. Studien 

visade att en tredjedel av deltagarna valde att berätta för sin partner om att de hade PMS-

symtom (Mooney-Somers et al., 2008, 64). Det var ett sätt för dem att medvetengöra partnern 

om att de kan vara i behov av extra stor hänsyn och stöd från sin partner under denna fas. När 

deltagarnas partner i stället satte ord på deras ångest som PMS-problematik, fanns det 

intressanta skillnader mellan hetero- och homosexuella förhållanden. Majoriteten av 

kvinnorna som levde i ett homosexuellt förhållande uppgav att när deras partner förklarade 

deras ångest som PMS-besvär, ledde det till att deltagarna kände att deras önskan om stöd, 

trygghet och tröst uppfylldes. Detta till skillnad från de deltagare som levde i ett 

heterosexuellt förhållande där endast en minoritet av deltagarna kände att de fick önskat stöd 

från sin partner. En tredjedel av deltagarna som levde i ett heterosexuellt förhållande upplevde 

en ambivalens i när deras partner påtalade att deras mentala mående berodde på PMS 

(Mooney-Somers et al., 2008, 65). Detta kunde leda till att kvinnorna blev bemötta på ett 

oönskat sätt av sin partner då deras PMS-besvär etiketterade kvinnorna utefter negativa 

kulturella föreställningar kring PMS. Ambivalensen kunde bestå i att det var skönt att bli 
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befriad från vardagliga praktiker som exempelvis matlagning. Detta kunde dock även 

upplevas negativt då de kunde bemötas av sin partner som att de var oförmögna att klara av 

saker under deras PMS. En annan konsekvens av att berätta för sin partner att deras ångest 

berodde på PMS var att kvinnorna kände att de inte blev tagna på allvar (Mooney-Somers et 

al., 2008, 70). Detta ledde till att kvinnorna valde att inte berätta eller att hitta på andra 

ursäkter för att få slippa sysslor som de inte orkade med under PMS. Detta uppgav endast 

kvinnor i heterosexuella förhållanden. Ussher och Perz (2013) har gjort en liknande studie på 

hur relationer påverkar PMS-ångest. Även denna studie jämförde heterosexuella relationer 

med homosexuella. Då det oftast är mer ojämställt och en traditionell könsfördelning i 

hemmet där hetero-patriarkala konstruktioner dominerar, påverkar dessa faktorer kvinnors 

upplevelser av ökad PMS-ångest. Faktorer som spelar in vid ökade PMS-besvär är negativa 

konstruktioner av PMS, att PMS patologiseras och att kvinnor generellt tar mer ansvar för 

sysslor i hemmet. Dessa faktorer är vanligt förekommande i en heterosexuell relation. Ussher 

och Perz (2013, 135) såg att relationen var den vanligaste källan till konflikt och irritation för 

kvinnor under PMS. Kvinnorna i heterosexuella förhållanden tenderade att vara 

självuppoffrande och att ha svårare för att säga ifrån i sin relation. Ussher och Perz 

(2013,135) menar att detta kan bero på att kvinnor i heterosexuella förhållanden i högre grad 

införlivar stereotypiska kvinnoideal där kvinnor förväntas vara självuppoffrande, 

omsorgsfulla och följsamma. Detta införlivande leder till att kvinnorna undviker 

relationskonflikter genom att trycka undan sina känslor, vilket i sin tur leder till ökad PMS-

ångest. Ussher och Perz (2013, 144) såg även i sin undersökning att det finns en skillnad 

mellan heterosexuella- och homosexuella par. I de homosexuella relationerna var stöd och 

förståelse från partnern vanligare vilket gjorde att kvinnornas PMS-ångest minskade. I de 

heterosexuella relationerna var det tvärtom så att PMS-ångesten tenderade att öka, vilket kan 

bero på sambandet mellan att stödet och förståelsen generellt var mindre i dessa relationer. 

Ussher och Perz (2013, 145) menar att denna skillnad kan bero på att homosexuella 

förhållanden är mer jämställda, att PMS ses som ett normaltillstånd och är mer fritt från 

stereotypa föreställningar av PMS. 

2.5 Männens syn på PMS 

Tidigare nämnda studie har pekat på att det generellt finns ett ökat lidande av PMS-ångest i 

heterosexuella förhållanden. Forskarna är eniga om att detta beror på negativa sociala 

konstruktioner av PMS och bristen på rätt stöd från männen. Detta för oss vidare in på 

forskning som gjort på mäns bild och uppfattning av PMS. Reberte, Cogo de Andrade, Hoga, 
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Rudge och Rudolpho (2014) har studerat hur män upplever PMS i sin relation med kvinnor. 

Männen i studien beskrev sina partner utefter den stereotypa bilden av ”PMS-kvinnan”. 

Männen upplevde att deras partner förvandlades en gång i månaden till en mer aggressiv, 

irriterad och oförutsägbar person (Reberte et al., 2014, 143). Detta beteende ansåg männen 

gjorde kvinnor oattraktiva (Reberte et al., 2014, 140). Männen hade också svårt att förstå 

komplexiteten av PMS då de ställde sig frågande till hur symtomen kunde vara så varierande 

och varför vissa kvinnor lider mer av PMS medan andra är mer opåverkade (Reberte et al., 

2014, 142). Männen i studien var misstänksamma mot att PMS verkligen existerar och en del 

män menade att PMS bara var något påhittat av kvinnorna. Misstron grundades på den 

medicinska synen av kvinnokroppen. Då det inte finns tillräckligt med kunskaper inom 

biomedicinsk vetenskap kring PMS ledder detta till att männen ställde sig kritiska till PMS 

verkliga existens. Reberte, et al. (2014, 143) menar att det kulturellt vedertagna 

biomedicinska fokuset på kvinnors kroppar fungerar som sociala kontroller av 

kvinnokroppen. Detta snäva perspektiv leder till att kvinnors upplevelser av PMS osynliggörs 

och förminskas. Männen beskrev att de i början av relationen upplevde svårigheter i den 

sociala interaktionen med sin partner under PMS-fasen. Detta ledde till konflikter och osämja 

mellan paren. Efter en tid in i relationen anpassade männen sitt beteende gentemot sin partner 

genom att var mer lyhörd för sin partners behov. Trots att männen märkte att lyhördhet och 

anpassning förbättrade interaktionen efterlyste de medicinska lösningar på problemet. Det 

fanns en allmän uppfattning bland de deltagande männen att sjukvården borde kunna hitta ett 

botemedel mot PMS helt fritt från biverkningar.    

 

King, Ussher och Perz (2014) har undersökt mäns diskurser av PMS utifrån 

diskussionsforum. Studien visade att männen generellt talade om PMS som en hormonell 

störning och i negativa ordalag (King et al., 2014, 16). Männens diskussioner handlade 

mycket om att de kände sig utsatta av sin partner under PMS, vilket männen såg som orättvis 

och oförtjänt. King et al. (2014, 16) tolkar detta som om männen anser att kvinnorna 

ensamma bär ansvaret för PMS-relaterade konflikter. Endast en minoritet av männen påtalade 

att det var viktigt att stötta sin partner under PMS och dessa män hade också en allmänt mer 

positiv inställning till PMS. Då stigmatisering sker utifrån av samhället och omgivningen 

skapar denna förförståelse av relationers påverkan och mäns syn på PMS en grund i 

undersökningen av stigmat kring PMS. Då stödet är viktigt för att underlätta kvinnors 

upplevelse av PMS blir stödet från framför allt deras partner av största vikt. 
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2.6 PMS stigmatiseras  

Menstruation är ett stigmatiserat ämne och som tidigare nämnt visar forskningen att 

menstruation inte särskiljs från PMS. Denna stigmatiseringsprocess sker genom den kulturella 

syn som samhället ger av menstruation som något äckligt, skamligt och farligt.  

 

Johnston-Robledo och Chrisler (2013, 9-10) ville påvisa genom amerikanska kvinnors 

attityder och upplevelser att menstruation innebär en stigmatisering vilket leder till 

statusförlust. Menstruationsblod kan ses som ett stigmatiserat märke då det ses som äckligt. 

Bland annat inom den judiska kulturen anses kvinnor orena när de menstruerar vilket medför 

ritualer kring rening när kvinnor ska ingå intimitet med män. Kulturella idéer kring att 

menstruationsblod är äckligt menar Johnston-Robledo och Chrisler (2013, 10) leder till 

fläckar på kvinnors karaktär. De hävdar att denna syn avspeglar sig även i reklam där sättet att 

skapa reklamen överför ett budskap om att menstruationsblod är något som kvinnor måste 

skyla och skulle menstruationsblod läcka och bli synligt för andra skulle det innebära att 

hennes kvinnlighet påverkas negativt. Detta har en innehållsanalys av annonser i 

australiensiska tidskrifter av visat (Johnston-Robledo & Chrisler, 2013, 10). Johnston-

Robledo och Chrisler (2013, 10) menar även att stigmat kring menstruation leder till en syn på 

kvinnor som sjuka och galna då den premenstruella fasen ses som en del av menstruationen. 

Detta projiceras genom bilder i populärkulturen där premenstruella kvinnor avbildas som 

farliga, våldsamma och utom kontroll. Kvinnor anstränger sig för att dölja allt som hör 

menstruationen till vilket gör det till ett dolt stigma (Johnston-Robledo & Chrisler, 2013, 11). 

Kvinnor känner att de behöver dölja allt ifrån att de menstruerar till att deras humör påverkas 

negativt i den premenstruella fasen för att det leder till negativa konsekvenser från 

omgivningen. Detta påvisar återigen att PMS är något att känna skam för, vilket är en vanlig 

konsekvens av stigmatisering. Därför är detta intressant att undersöka vidare i denna studie.  

 

En viktig händelse i kvinnohistorien, som Johnston-Robledo och Chrisler (2013, 11) talar om, 

ägde rum på 1960-talet när p-pillret gjorde entré. Något som setts som en stor revolution för 

kvinnors rätt att kunna kontrollera sina kroppar genom att med hjälp av dessa piller själv 

kunna bestämma över sitt barnafödande. Det är även idag en vanlig medicinsk 

behandlingsmetod för kvinnor som söker hjälp för sina PMS-besvär. Johnston-Robledo och 

Chrisler (2013, 11) diskuterar p-pillrens baksida och hur dessa normaliserats och kan leda till 

ett ökat stigma. Det dolda budskapet till kvinnor menar de blir att det anses naturligt idag för 

kvinnor att genom p-piller och även andra preventivmedel medicinera bort den naturliga 
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menstruationscykeln för att undvika obehag för omgivningen. Detta kan innebära att de 

kvinnor som inte vidtar dessa åtgärder att medicinera bort menstruationscykeln och PMS-

symtom kan utsättas för en ökad stigmatisering. 

 

Även om det har gjorts tidigare forskning som visar att PMS stigmatiseras genom 

menstruationsstigmat så har stigmatiseringsprocesser ännu inte tilldragit sig tillräcklig 

sociologisk uppmärksamhet. Det finns därför en kunskapslucka i forskningen som fokuserar 

på hur stigmatiseringsprocessen sker utifrån enbart ett PMS-perspektiv. Det saknas även 

empirisk forskning av kvinnors upplevelser i förhållande till stigmatiseringen. Detta motiverar 

till att det finns en lucka att fylla genom denna studie.  

 

3. Teoretiska perspektiv 

Genom den tidigare forskningen kan vi se att sociala konstruktioner har en stor påverkan på 

synen på PMS och även upplevelsen för kvinnorna under PMS. Forskningen visar att kvinnor 

med PMS etiketteras, stereotypiseras och andrefierars, vilket leder till diskriminering och 

statusförlust i samhället.  

 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom stigmateorier som ligger till grund för studien. Den 

mest erkända stigmateorin definierades av Goffman (2011) och kapitlet kommer därför 

inledningsvis gå igenom denna teori. Goffmans stigmateori är en viktig utgångpunkt för 

definitionen av stigma. Link och Phelan (2001) har sedan utvecklat hur 

stigmatiseringsprocessen kan identifieras utifrån tidigare teorier kring stigma. Detta gjorde de 

för att lyfta fokuset från dem stigmatiserade och i stället lägga fokus på hur själva processen 

går till. Stigmatiseringsprocessen liknar Beckers (2006) teori om avvikandeprocessen och 

kommer även att presenteras i detta kapitel.  

  

3.1 Stigma som begrepp 

Goffman (2011, 11-12) definierar begreppet stigma som ”en egenskap som är djupt 

misskrediterande”. Goffman påpekar efter sin definition att det inte är egenskapen i sig som 

behöver vara stigmatiserad utan det varierar beroende av till exempel sociala relationer, 

socioekonomisk status och kultur. Goffman delar in stigma i tre olika kategorier som han 

menar att det går att identifiera stigma utifrån: karaktärsdrag, socialidentitet och fysiskt 

stigma. Karaktärsdrag kan exempelvis enligt Goffman vara arbetslöshet, självmordsförsök 
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eller alkoholism. I socialidentitet ingår enligt Goffman trosuppfattning, etnicitet och nation. 

Fysiskt stigma är kroppsliga deformiteter vilket PMS kan definieras som enligt tidigare 

forskning.  

 

Goffman (2011, 51) delar även upp direkt synligt stigma och döljbart stigma. Han kallar detta 

för misskrediterade (synligt) och misskreditabla (döljbart). PMS kan då ses som ett 

misskreditabelt stigma då det går att dölja sina PMS-symtom för omgivningen. Goffman 

(2011, 51)  menar att bara för de icke stigmatiserade individerna lägger märke till 

misskrediterade egenskaperna hos en annan individ så betyder det att vi normalt sett gör allt 

för att dölja att vi lagt märke till detta. Vi vill alltså inte att omgivningen ska märka att vi sett 

detta och medge att vi tänker på den andres misskrediterande egenskap. Detta kan skapa 

negativa spänningar mellan den icke stigmatiserade och den stigmatiserade, menar Goffman.  

 

3.2 Stigmatiseringsprocessen 

Link och Phelan (2001) har som tidigare nämnt, identifierat tidigare teorier av stigma och 

utifrån dessa utvecklat ett eget koncept att identifiera stigmatiseringsprocessen. Utifrån dessa 

tidigare teorier har de sammanställt fyra stycken olika komponenter, i syfte att förklara hur 

identifiering av stigmatiseringsprocessen går till. Då tidigare forskning av stigmatisering av 

menstruation visat att denna stigmatisering även innebär ett stigma av PMS eftersom dessa 

ses som en enhet utifrån kulturella föreställningar. Då denna studie ämnar fokusera på enbart 

stigmatiseringen av PMS utifrån kvinnors upplevelser kommer Link och Phelan (2001) ligga 

till grund för denna studie. Valet av att använda Link och Phelans (2001) fyra komponenter 

för att identifiera stigmatiseringsprocessen görs för den ämnar lyfta fokuset från de 

stigmatiserades del i processen och i stället synliggöra hur själva processen går till utifrån. 

Dessa fyra steg gör det lättbegripligt genom att den delar upp processen i olika komponenter, 

vilket synliggör hur stigmatiseringen sker utifrån flera parametrar. Den erbjuder även ett mer 

modernt perspektiv på stigma tillskillnad från Goffmans teori som grundades första gången 

redan år 1963. Beckers (2006) teori om avvikandeprocessen och begreppet utanförstående tas 

även upp nedan. Denna teori kommer inte att användas för resultat och analys utan den tas 

endast upp här för att påvisa liknande teori och begrepp av stigma sett utifrån grupprocesser. 

Som även ämnar att lyfta fokus från de stigmatiserade och i stället fokuserar på stigmatisering 

utifrån grupper och processer.  
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Den första komponenten kallas för on distinguishing and labeling differences (Link & Phelan, 

2001, 367-368). De vill med denna kategori förklara att det inte räcker med att skilja sig från 

mängden för att bli etiketterade. Många attribut som sticker ut ur mängden läggs ingen vikt 

vid om inte individen tillhör ett socialt urval av attribut som är märkta i samhället. Vi 

kategoriserar olika attribut för att skapa grupper. Detta ger en förståelse för att PMS inte 

enbart kan etiketteras för att det skiljer sig från mängden. Tidigare forskning har gjort en 

uppskattning på att hela 75% av kvinnor i västvärlden har psykiska och fysiska besvär av 

PMS (Ussher & Perz, 2020).  Då en stor andel av västvärldens kvinnor lider av PMS-besvär 

kan detta därför inte klassas som att PMS är ett attribut som sticker ut från mängden. 

Etiketteringen av PMS beror snarare på att det tillhör ett socialt urval av attribut, som märks 

av samhället på andra grunder som kulturella och strukturella. Link och Phelan (2001, 367-

368) lyfter också vikten av tidens betydelse. Vilka attribut som blir märkta av samhället 

varierar över tid. Tidigare klassades homosexualitet medicinskt som en sjukdom vilket 

påverkade stigmatiseringsprocessen av dessa individer som en social utesluten grupp i 

samhället. Om den kulturella synen på PMS förbättras kan detta leda till att stigmatiseringen 

av PMS upphöra eller åtminstone minskas. Link och Phelan (2001, 367-368) menar att för att 

förstå stigmatiseringsprocessen av vissa särskilda attribut som ses som etiketterade skillnader 

måste vi vidga perspektivet och titta på hur kulturen och strukturer skapar och upprätthåller 

detta i förhållande till tidsaspekten. Beckers (2006) teorier om hur avvikandeprocessen går till 

liknar Link och Phelans (2001) teori. Becker (2006, 22-26) menar att det är gruppens sociala 

regler som är grundpelaren till uteslutandet av individer och stämplandet av dessa som 

avvikande och att det inte handlar om dennes egenskaper i sig. Om individens handlande blir 

stämplat som avvikande är det också beroende av hur den sociala gruppen reagerar på dennes 

handling. Individer som stämplas som avvikande benämner Becker som utanförstående.  

Becker (2006, 22-26) talar även om tidens påverkan på processen. Hur vidare andra reagerar 

på en handling som avvikande eller inte påverkas av samtiden. Toleransen mot ett visst 

handlande är beroende av tid då vår samtid är under ständig förändring. Även Beckers teori 

menar att om omgivningens attityder och bemötande till PMS förbättras, kan det på sikt leda 

till en minskning av stigmatiseringen.  

 

Den andra komponenten i stigmatiseringsprocessen som Link och Phelan (2001, 368-370) 

identifierat är on associating human differences with negative attributes, det vill säga om att 

associera mänskliga skillnader med negativa attribut. Denna kognitiva associeringsprocess 

gör att vi kopplar ihop icke önskvärda attribut till en stereotyp föreställning av individen som 
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innehar de oönskade attributen. Dessa kognitiva kategoriseringar av individer finns till för att 

förenkla för oss så att vi kan fokusera på andra saker. Link och Phelan (2001, 368-370) lyfter 

även att socialpsykologisk forskning visar att den kognitiva processen påverkas av individens 

sociala sammanhang och erfarenhet. När PMS etiketteras kopplas detta samman med 

stereotypa förställningar. Upplevelsen för individer med PMS påverkas av sociala 

sammanhang och erfarenheter vilket innebär att individens upplevelse av stigmatisering kan 

variera. Upplevelsen av stigmatiseringen kan vara stark för en kvinna som befinner sig i ett 

visst socialt sammanhang om hennes sociala omgivning bemöter hennes PMS-upplevelser 

negativt. Medan en annan kvinna kan uppleva mindre stigmatisering om omgivningen har ett 

mer positivt bemötande.  

 

Den tredje komponenten är On separating "Us" from "Them" (Link & Phelan, 2001, 370).  

När vi människor etiketterat andra människor med oönskade attribut och därmed sätter dessa 

individer i ett visst fack så avhumaniseras vår syn på dessa (Link & Phelan, 2001, 370). 

Synen på dessa individer blir att dem är annorlunda än vi och när en kollektiv ”Vi”- känsla 

uppstår skapas också ett ”Dem”. Vår kollektiva syn på ”dem andra” är att de är sin 

etikettering. En kvinna kan ses vara sin PMS genom att hon blir kallad för ett ”PMS-monster” 

vilket bidrar till avhumaniseringen och andrafiering (kvinnan ses tillhöra det andra mindre 

önskvärda i samhällets ögon).   

 

Den fjärde och sista komponenten benämner Link och Phelan (2001, 370-372) status loss and 

discrimination i stigmatiseringsprocessen. Denna komponent bidrar med ett nytt tillägg till 

identifieringen av stigma då detta perspektiv i huvudsak saknas i andra teorier menar Link och 

Phelan (2001, 370-372). När de föregående komponenterna samverkar uppstår i regel en 

statusförlust och diskriminering för den stigmatiserade. Som stigmatiserad hamnar individen 

långt ner i den hierarki som råder i samhället vilket leder till statusförlust i form av generellt 

sämre levnadsstandard i allt ifrån ekonomisk förlust, psykiskt hälsa till 

utbildningsmöjligheter. Denna statusförlust skapar en snöbollseffekt för den stigmatiserade. 

Personer med låg utbildning är oattraktiva på arbetsmarknaden och blir valda av arbetsgivare i 

sista hand. Att befinna sig långt ner i hierarkin i samhället påverkar både de ekonomiska 

möjligheterna och därmed chanserna till inflytande i samhället. Den låga statusen individen 

innehar gör denna oattraktiv för omgivningen vilket i sin tur leder till ett utanförskap och 

därmed en diskriminering av individen. Detta är konsekvenser som kvinnor med PMS riskerar 

att utsättas för vid stigmatisering vilket bidrar med ett viktigt tillägg för undersökningen av 
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kvinnors upplevelser av PMS. På vilket sätt upplever kvinnorna i denna studie sig 

diskriminerade och vilka konsekvenser kan diskrimineringen leda till?  

 

Link och Phelan (2001, 367) påtalar att när dessa fyra ovanstående komponenter samverkar 

kan vi identifiera den stigmatisering som sker.  

” Thus, we apply the term stigma when elements of labeling, stereotyping, separation, status 

loss, and discrimination co-occur in a power situation that allows the components of stigma to 

unfold” (Link & Phelan, 2001, 367). Materialet kommer alltså undersökas utifrån dessa fyra 

komponenter för att synliggöra hur stigmatiseringsprocessen av kvinnor med PMS sker och 

för att ta reda på hur kvinnor upplever PMS i förhållande till detta.  

 

4. Metod 
I metodkapitlet kommer den metodologiska ansatsen som ligger till grund att presenteras. 

Under Urval och datainsamling presenteras materialet, där det redogörs för fördelar- och 

nackdelar med materialvalet. Sedan presenteras vilka Avgränsningar som gjorts, Etiska 

aspekter, Metodologisk reflektion och Analysens tillvägagångsätt.   

 

4.1 Metodologisk ansats 

Då studien syftar till att undersöka kvinnors upplevelser av PMS lämpar sig en kvalitativ 

studie. Detta för att kunna fånga upp kvinnors berättelser av ämnet för att skapa en förståelse 

för dessa kvinnors verklighet. Valet av analysmetod föll på en kvalitativ innehållsanalys 

eftersom denna är väldigt formbar i sitt arbetssätt (Hsiu-Fang & Shannon, 2005) där ansatsen 

kommer att vara induktiv, vilket erbjuder det empiriska materialet att styra (David & Sutton, 

2016, 274).  

 

4.2 Urval & datainsamling 

Denna studie baseras på internetmaterial från diskussionsforum. Detta val gjordes för att det 

kan tänkas vara lättare för många individer att skriva om svåra känslor, tankar och upplevelser 

i diskussionsforum där kvinnorna kan välja att antingen vara anonyma eller skriva i en sluten 

grupp för andra som delar liknande upplevelser av PMS vilket jag ser är den stora fördelen 

med att använda diskussionsforum som material till denna studie. En annan fördel är att 

materialet kan fånga upp kvinnornas upplevelser i stunden. Många väljer att skriva om sina 

känslor och upplevelser precis när de befinner sig i situationen. Vid en intervju är det svårare 
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att fånga upp detta. Då behöver kvinnorna oftast återberätta om situationer som varit. Svåra 

upplevelser och känslor kan vara svårare för individer att skildra detaljrikt i efterhand. 

Nackdelar är att det är svårt att avläsa sanningshalten i internetforum. Andra nackdelar är att 

detta material går miste om kroppsspråk, tonläge, möjligheten att utforma egna frågor och 

följdfrågor som kan vara givande för analysen av materialet. Det går heller inte att urskilja 

ålder och socioekonomisk status genom internetmaterial. Då ämnet är tabubelagt kan det 

därför innebära svårigheter att få informanter att vilja ställa upp på intervjuer och våga prata 

om väldigt privata och svåra upplevelser. Det kräver då mycket av intervjuaren i svåra frågor 

att kunna hantera eventuella trauman som kan uppkomma. Intervjuaren måste kunna 

balansera olika dilemman. Som balansen mellan att kunna ställa personliga svåra frågor utan 

att gå över etiska gränser. Dessa insikter motiverade till att valet av internetmaterial från 

diskussionsforum var det mest lämpade materialvalet.  

 

Materialet som ligger till grund består av två olika diskussionsforum. Valet av att använda 

mig av två olika diskussionsforum grundades på att det kan finnas skillnader i hur privata 

användarna vågar vara. I det ena forumet skriver användarna under sina riktiga namn i en 

sluten grupp för medlemmar och det andra forumet erbjuder användarna anonymitet. Det kan 

därför skilja sig mellan grupperna i hur mycket användarna vågar dela med sig av när det 

kommer till känslor och uttryck som kan innehålla mycket skamkänslor. Det ena forumets 

fördel kan vara att det erbjuder just anonymitet. Medan fördelen med det andra forumet kan 

vara att den slutna medlemsgruppen (som kräver medlemskap) skapar en trygghet då gruppen 

består av medlemmar med egna PMS upplevelser. Materialet är hämtat från familjeliv.se och 

Facebook.com Familjeliv.se är ett internetforum där diskussioner kring familjeliv kan utbytas 

mellan vuxna privatpersoner, där 63% av användarna är kvinnor (Life of Svea, 2021). Enligt 

dem själva är det Sveriges största kvinnliga diskussionsforum. Forumet är en publikt vilket 

innebär att det inte krävs något medlemskap för att ta del av materialet. Det andra materialet 

som används i studien är hämtat från en Facebookgrupp som riktar sig till kvinnor som lever 

med PMS och PMDS (Meta Platforms Inc., 2021). Gruppen skapades år 2014 och har idag 

10 100 stycken medlemmar. Gruppen kräver medlemskap och därför har jag bett om 

medgivande från ägaren av gruppen för att få använda mig av material till denna studie. Jag 

har även publicerat ett inlägg i gruppen där jag presenterat mig själv och att jag kommer att 

samla in material i syfte att använda i denna uppsats. Det är svårt att få alla 10 100 

medlemmar att ge sitt medgivande så på detta sätt har medlemmarna fått chansen att skriva 

om de inte vill medverka. Ingen medlem avböjde från att delta i studien.  
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Då jag känner till internetsidan familjeliv.se sedan innan visste jag att här finns ett stort utbud 

av tänkbart material där många kvinnor delar känsliga ämnen som dessa med varandra. Jag 

började därför att söka på PMS familjeliv. Då resultatet blev för brett så provade jag i stället 

att söka på PMS skam familjeliv och PMS jag skäms familjeliv. Anledningen till att jag valde 

att inkludera ord som skam var för att jag funderade på hur jag skulle operationalisera det 

abstrakta begreppet stigma (Bryman, 2011, 47). Då stigmatiserade individer ofta upplever 

skam föll valet på att prova att söka på detta. Dock fann jag inget användbart material till min 

studie och testade i stället att söka på lider av PMS familjeliv. Genom detta begrepp fick jag 

träff på tänkbart material. Jag gjorde en snabb överskådlig läsning av trådarna och upptäckte 

att kvinnorna delade med sig av sina svårigheter kring PMS-problematik som rörde allt ifrån 

sin negativa självbild till hur PMS påverkade deras sociala relationer negativt. Därefter 

sparades materialet ner i ett Worddokument och samtidigt anonymiserade kvinnorna. 

Kvinnorna skrev redan anonymt i forumtråden under olika alias. Dock ville jag säkerställa att 

allt går korrekt till enligt konstens alla regler ur ett etiskt perspektiv och döpte därför om deras 

alias (Lindgren, Hjelm & Nilsson, 2014, 31-32). Det andra materialet hittade jag genom att 

söka efter grupper på Facebook. Där jag sökte på PMS och på så vis fick fram denna grupp 

som ligger till grund. Därefter gjordes en snabb översikt av vad medlemmarna skrev om för 

att se om de delade med sig av sociala upplevelser kopplat till PMS. Insamlandet av 

materialet påbörjades den 19:e november 2021 då godkännandet av att använda materialet till 

denna studie blev klart. Även detta material sparades ner i ett Worddokument där 

medlemmarnas namn byttes ut till fingerade namn. Någon transkribering behövdes inte då 

transkribering gäller vid intervjustudier eller observationsstudier (Lindgren et al., 2014, 31).  

 

4.3 Avgränsningar 

Materialet avgränsades till endast svenska forum då studien ämnar fylla den kunskapslucka 

som finns då det saknas tidigare svenska studier kring detta. Då även tidsaspekten behöver tas 

till hänsyn motiveras denna avgränsning. Nackdelen med detta blir att det hade varit intressant 

att se om skiljde sig något mellan olika länder då kulturer har en viktig betydelse i normer och 

synsätt kring PMS. Tidsspannet rör sig mellan max tio år bakåt till idag (år 2021). Detta urval 

gjordes för att jag ville få en bild av hur det ser ut i nutid och därför exkluderar jag 

diskussionsforum som är äldre än tio år. Då jag vill titta på kvinnors sociala svårigheter som 

de upplever av PMS så har jag valt bort material som handlat om annat. Många skriver i 

gruppen och ber om råd kring mediciner eller alternativa preparat som naturläkemedel. 
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Vanligt förekommande är också att det delas råd kring kvinnornas symtom av PMS eller 

biverkningar av mediciner. Då dessa inlägg inte är av intresse för att besvara studiens 

frågeställningar har dessa sorterats bort inför analysen. Insamlandes mängd styrdes utefter 

mättnad. Mättnaden uppstod i form av upprepande och liknande upplevelser kring ämnet. 

Totalt samlades 150 stycken inlägg och kommentarer in till materialet.  

 

4.4 Etiska aspekter 

När det gäller internetforskning går åsikterna isär menar Lindgren et al. (2014, 31-32). Det är 

viktigt att ha i åtanke att personerna som studeras inte alltid har gett sitt medgivande till att 

delta som de har vid intervjuer. Det finns en viktig etisk hållpunkt att utgå ifrån i analys av 

internetforum som är att skilja på publika och slutna forum. En regel att hålla sig till vid 

beslut gällande detta är publika forum som inte kräver inloggning eller medlemskap är tillåten 

att använda friare än slutna forum. Som tidigare nämnt har jag därför bett om medgivande 

från den slutna gruppens ägare att använda material därifrån till denna studie. Jag har även 

informerat användarna i gruppen. Lindgren et al. (2014, 31-32) påtalar att då det etiska 

förhållningsaspekterna fortfarande är oklara är det bästa ur ett etiskt perspektiv att ändå 

behandla materialet med stor försiktighet och hela tiden behandla materialet med stor etisk 

respekt. God forskningssed i Vetenskapsrådet (2019) redogör inte för etiska aspekter för 

internetstudier. De lyfter däremot vikten av anonymitet vid insamlandet av material. Därför 

har jag i denna undersökning valt att döpa om individernas namn redan under 

insamlingsprocessen. Detta gör att risken för spårbarhet till materialet minskar. 

4.5 Metodologisk reflektion 
Valet av internetbaserat material innebär att jag som forskare behöver tolka mer vad som sägs 

mellan raderna då jag inte kan ställa följdfrågor som vid en intervju. Detta kräver en 

medvetenhet av mig som forskare att mina tolkningar kan påverkas av mina tidigare 

erfarenheter. Jag är själv kvinna i fertil ålder, vilket innebär att jag själv upplever PMS-

förändringar. Det kan vara en styrka att jag har en god insikt i ämnet och en förförståelse. 

Svagheten kan vara undermedveten påverkan på objektiviteten. Som forskare är målet att 

förhålla sig så objektivt som möjlig och skildra materialets resultat. Då jag som forskare 

besitter ett insiderperspektiv är det viktigt att vara medveten om dessa styrkor och svagheter 

under analysen av materialet för att skildra materialet så objektivt som möjligt.  
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4.6 Analytiskt tillvägagångsätt 

Tidigare nämnde jag hur jag gjorde en operationalisering av ordet stigma till skam. Jag 

fortsatte min operationalisering och kom fram till att kodningsprocessen skulle utgå från 

skam, svårigheter i sociala relationer, utanförskap, diskriminering och negativ självbild 

kopplat till PMS-svårigheter. Dessa begrepp blev de första utgångpunkterna innan 

kodningsprocessen påbörjades. Tanken var att leta efter mönster som fanns i texten utan att 

avgränsa arbetet i för stor utsträckning. Begreppen skulle vara tänkta att fungera som riktlinjer 

och att använda dessa som hjälpmedel för att veta med vilka ”glasögon” jag skulle titta på 

materialet med. Enligt Lindgren et al. (2014, 34) sker kvalitativa analyser i tre steg. Första 

steget är att skapa övergripande koder där indelning av materialet grovsorteras. Sedan 

finkammas materialet i en arbetsprocess som sker växelvis och utmynnar i olika teman som 

benämns tematisering. De teman som finkamningen leder till är sedan det material som ligger 

till grund för analysen. De koder som användes i processen var både sociologiska koder och 

in-vivo koder. Där sociologiska koder förenklat kan förklaras som koder som ligger till grund 

för teorin och in-vivo koder innebär att koder skapas utefter det empiriska materialet (David & 

Sutton, 2016, 274). Som forskare är det lätt att låsa upp sig för mycket om forskaren endast 

tillåter att sociologiska koder får styra processen, enligt David och Sutton (2016, 274). Därför 

valde jag att arbeta växelverkande mellan teori och empiri. Sedan lästes materialet igenom 

och döptes efterhand efter passande kodnamn. Under arbetets gång växte ett antal koder fram 

och jag fann textmaterial som var intressant och användbart sett utifrån de teorier som ligger 

till grund. Om det inte fanns en passande befintlig kod så skapades en ny. Materialet lästes 

igenom flertal gånger för att säkerställa att inget viktigt gick förbi. Efter fler bearbetningar 

resulterade det slutligen i följande fem tematiseringar: Stereotypt tänkande, Diskriminering & 

utanförskap, Skam & ensamhet, Svårigheter med sociala relationer, Ångest / psykisk ohälsa. 

Resultatet av studien kommer att presenteras uppdelat genom dessa fem tematiseringar.  

 

5. Resultat & analys 

Genom det bearbetade materialet kunde jag urskilja vad som kan tolkas som 

stigmatiseringsprocesser och hur detta påverkar kvinnors upplevelser av PMS. Detta kommer 

att presenteras under de fem olika teman som jag nämnde tidigare i Analytiskt 

tillvägagångsätt. Presentationen är uppbyggd under dessa fem rubriker. Inledningsvis 

presenteras vad som kan analyseras som stigmatiseringsprocesser som presenteras under 

tematiseringarna: Stereotypt tänkande och Diskriminering & utanförskap. Sedan presenteras 



UPPSALA UNIVERSITET   26 (48) 
 
hur kvinnorna upplever premenstruellt syndrom i förhållande till stigmatiseringen. Denna del 

presenteras under tematiseringarna: Skam & ensamhet, Svårigheter med sociala relationer 

och Ångest / psykisk ohälsa. Vilket täcker de två frågeställningar som ligger till grund för 

studien.  

5.1 Stereotypt tänkande 
Genom kvinnornas upplevelser går det att se indikationer på att kvinnorna införlivat de 

stereotypa föreställningarna kring PMS i sina upplevelser. Link och Phelan (2001, 368-370) 

menar att vi kognitivt kopplar ihop attribut som ses som oönskade med stereotypa 

föreställningar. Då PMS ses som ett oönskat attribut förenklar individer sitt sätt att tänka 

genom stereotypa föreställningar. Dessa föreställningar avspeglar sig i hur kvinnorna talar om 

sig själva när de har PMS. Kvinnorna beskriver sig själva under PMS-fasen som allt ifrån 

häxor till monster. Vilket indikerar på att kvinnorna införlivar stereotypa föreställningar av 

PMS genom sitt sätt att tala och se på sig själv.  

 

Elisabet: 

Jag blir som ni också beskriver ibland som ett monster. 

(Familjeliv, 2013) 

 

Elisabet instämmer med andra som skrivit i samma diskussionstråd som henne att hon vid 

PMS blir som ett monster. 

 

Viktoria: 

Har varit mycket mindre häxig mot min sambo och inte regisserat långfilmer om hur någon 

annan kvinna ska stjäla honom. 

(Facebook, 2021) 

 

Viktoria benämner hennes beteende mot sambon som häxigt. Notera att det skiljer åtta år 

mellan dessa kvinnors upplevelser och ändå beskriver de deras PMS i liknande stereotypa 

ordalag.  

 

Vanligt förkommande i kvinnornas sätta att beskriva sin PMS-upplevelse var även att 

beskriva att de blir som personlighetsförändrade. Att deras PMS tog över dem helt och hållet 

och att de endast var sina sanna jag när de inte hade PMS. Något som Evelina här beskriver: 
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Evelina:  

Normalt är jag en person som är organiserat, har koll på allt, tränar, dansar, är glad och nöjd 

över livet. Men sen kommer de där dagarna när jag inte är mig själv. 

(Facebook, 2021) 
 

Evelinas sätta att beskriva det på är att hon under PMS inte är sig själv. Hennes verkliga jag 

existerar enbart när hon inte har PMS och klarar av att prestera genom träning och 

organisering. Hennes verkliga jag beskriver hon även som att hon är en glad person som trivs 

med sitt liv. Det går att tolka det som att Evelina inte klarar av att prestera och att hon inte 

längre känner sig nöjd med livet under PMS. Hon talar om PMS som det andra som inte 

tillhör henne själv. Sofie och Joanna är två andra kvinnor som också ger uttryck för att PMS 

leder till en personlighetsförändring:  

 

Sofie:  

Man blir som natt och dag när PMDS:en spökar in. 

(Facebook, 2021) 

 

Joanna:  

Jag blir som en helt annan människa. 

(Facebook, 2021) 

Link och Phelan (2001, 368-370) beskriver att sammankopplandet med icke önskvärda 

attribut och stereotypa föreställningar även är kopplat till individens sociala sammanhang och 

erfarenhet. Vanligt förekommande etiketterade kvinnorna sig själv som ”PMS-

häxor/monster”. Viktoria som nämndes ovan etiketterade hennes sätta att tänka om sin sambo 

som ett ”häxigt” beteende. Liknande upplevelser beskrevs av andra kvinnor när de talade om 

konflikter som uppstått i sociala relationer, vilket återkopplats till längre fram. Kvinnorna 

bestämde oftast deras beteende som om de blev personlighetsförändrade eller att de var en 

”PMS-häxa/monster” när de haft en konflikt med deras partner. Genom tidigare forskning har 

vi förstått att bilden av PMS-kvinnan ses som ett okontrollerbart monster och att kvinnor 

själva införlivat stereotypen om personlighetsförändring vid PMS, bilder som media, 

populärkultur och omgivningen upprätthåller. Att kvinnorna reduceras sig själva som ”PMS-

häxor/monster” kan även tolkas som att de införlivar omgivningens separering av 

stigmatiserade grupper. Vilket är den tredje komponenten i stigmatiseringsprocessen On 
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separating "Us" from "Them" (Link & Phelan, 2001, 370). I denna process ser omgivningen 

de stigmatiserade som ”dem andra”. Kvinnorna har inte PMS, utan de är PMS. En kvinna 

upplever inte PMS-förändringar utan hon tas över av PMS och blir sina PMS-problem. Om 

omgivningens syn på kvinnor med PMS är att kvinnor är ”PMS-häxor/monster” så sker en 

andrafiering av kvinnorna. Detta kan tänkas vara en förklaring till varför kvinnorna talar och 

ser på sig själva som ”PMS-häxor/monster” och personlighetsförändrade.  

5.2 Diskriminering & utanförskap 

Diskriminering var en mycket vanligt förekommande upplevelse för kvinnorna. 

Diskrimineringen upplevdes från sjukvården och arbetsplatsen. Kvinnorna beskriver 

upplevelser av att sjukvården har för lite kunskap om PMS, vilket leder till att vården vill 

utreda dem för andra orsaker. De nämner att de får strida för att få medicinering. I många fall 

beskrivs det att de inte får någon hjälp alls. Flertalet kvinnor skriver att det handlar om att de 

är kvinnor och de därför inte blir prioriterade av vården och att deras problem inte tas på 

allvar.  

 

Maja: 

Jag är 40 år nu och lidit av detta i mååååånga år. Det finns väldigt få som kan något om detta i 

sjukvården och i samhället är det också svårt. Skulle detta drabba killar skulle det vara 

världskrig i världen hela tiden så det är ju ändå tur att det bara drabbar oss och då skulle även 

forskningen ligga längre fram. Lycka till nu tjejer och håll ut. 

(Facebook, 2021) 

 

Det tolkas som om Maja känner sig sviken av sjukvården då hon upplever att hon inte får 

någon hjälp för sina PMS-besvär av vården. Hon beskriver också att det handlar om att hon är 

kvinna och att hon tänker att möjligheten till god vård skulle varit större om PMS drabbade 

män. Detta leder till att Maja blir diskriminerad av vården då hon får sämre möjligheter till en 

god levnadsstandard. Maja skriver att hon lider av sin PMS vilket kan kopplas till psykisk 

ohälsa som Link och Phelan (2001, 370-372) menar är en konsekvens av diskrimineringens 

statusförlust. 

 

Caroline skriver att hon behövt kämpa hårt för att få läkarna att skriva ut medicinering mot 

sina PMS-besvär. Efter att hon berättat om sin situation får hon svar från andra kvinnor som 

delar sina upplevelser av sjukvården. Annika svarar att hon själv varit i samma situation att 
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behöva kämpa för att få hjälp från sjukvården för PMS när hon var yngre. Hon beskriver att 

hon tycker det inte skett någon förbättring på fyrtio år och att okunskapen är lika stor nu som 

då. Ett par andra kvinnor skriver att de varit med om att sjukvården inte ens vet vad PMS är 

för något och att de vill utreda dem för Bipolär diagnos, i stället för att hjälpa dem med deras 

PMS-problematik. Nedan presenteras en kommunikation mellan sex stycken kvinnor som kan 

exemplifiera detta:  

 

Caroline:  

Jag lyckades få min region att skriva ut bioidentiskt Progesteron. Det krävdes lite hot om 

Patientnämnden och kontakt med en enhetschef. Men, men jag är i alla fall ganska nöjd med 

slutresultat. 

 

Annika svarar:  

Underbart att du strider och står på dig mot läkare! Jag är med i den här gruppen trots att jag 

är gammal nu. Det är för att se hur långt forskare och läkare har kommit med hjälp mot PMS 

och PMDS, sen den tiden jag hade skitjobbig PMS! Tyvärr så har det inte blivit bättre på 40 

år! Och läkare, men även gynekologer verkar okunniga idag! Tyvärr! Jag stred mycket själv 

mot läkare när jag var ung. Lita på dig själv och din kropp! 

 

Lise svarar:  

När jag var hos barnmorskan så visste hon inte ens vad PMDS var.  

 

Nicole svarar:  

Sökte hjälp hos psykolog för samtal i somras. Han skickade en remiss för utredning av 

Bipolaritet, trotts att han visste om min PMDS.  

 

Frida svarar:  

Här är en till som utreds för Bipolaritet, men landade själv i PMDS.  

 

Amanda svarar:  

Var på psykiatrin tidigare i veckan. Han hade ingen aning om PMDS. Nämnde Bipolär och 

jag typ, nej! 

(Facebook, 2021) 
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Som tidigare nämnts upplevs även diskriminering från arbetsgivare. Vanligt förekommande är 

diskussioner kring hur vidare kvinnorna har rätt att sjukskriva sig för sina besvär eller inte. 

Det kan tolkas som om det finns en underliggande rädsla för att okunskapen kring PMS är för 

stor även här. Det var också vanligt förekommande att kvinnorna var rädda för att om de 

sjukskrev sig för ofta att det skulle leda till konsekvenser för deras arbetsliv. Det verkar finnas 

en rädsla för att gå miste om framtida arbete. Detta skulle för kvinnorna innebära en 

statusförlust som Link och Phelan (2001, 370-372) menar är en komponent som kan uppstå 

vid stigmatisering. Detta gör att de stigmatiserade hamnar långt ner i hierarkin i samhället. 

Detta kan bidra till att de stigmatiserade ses som oattraktiva på arbetsmarknaden. Saga skriver 

och vill rådgöra med andra kring att hon känner att hon behöver sjukskriva sig för PMDS som 

ger henne stora besvär. PMDS är klassificerat som en diagnos vilket är till för att underlätta 

vid stora besvär för kvinnor med svår PMS. Trots detta verkar det som om hon är rädd för att 

sjukskriva sig på grund av PMDS. Hanna svarar Saga på ett sätt som kan tolkas som om att 

hon kan förlora sina chanser till fortsatt arbete. Hanna säger att det finns för mycket fördomar 

kring PMDS vilket kan förstås som om detta är anledningen till att sjukskrivning kan leda till 

en oförståelse från arbetsgivaren.  

 

Saga:  

Kan man säga till sin praktikplats att man vill sjukskriva sig på grund av grov PMDS? Någon 

som har erfarenhet? Tas det emot bra? Jag har fått för mig att jag blir oattraktiv på 

arbetsmarknaden om jag sjukskriver mig för PMDS. 

 

Hanna svarar:  

Tyvärr skulle jag aldrig säga sanningen på en praktikplats. Det kan bli negativt för dig, då 

detta ska vara ”språngbrädan” ut i arbetslivet. Många vet fortfarande inte vad PMDS är för 

något och det finns så mycket förutfattade meningar om det. Om det varit ditt ordinarie jobb 

och du varit där ett bra tag, skulle jag definitivt säga sanningen. 

(Facebook, 2021) 
 

Dessa citat ovan representerar vad majoriteten skriver kring deras rädsla att mötas av 

oförståelse och fördomar från arbetsgivaren. Många kvinnor beskriver att de är rädda för att 

bli diskriminerade från sin arbetsgivare om de berättar att den riktiga anledningen till att de 

sjukskriver sig är på grund av PMS. En del kvinnor skriver att det är bättre att ljuga och säga 

att de är hemma av någon annan anledning än för PMS. Kvinnorna rekommenderar då 
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varandra att ljuga om mer fysiska åkommor som illamående kopplat till mensvärk. Detta kan 

tolkas som om det är mer accepterat om en kvinna sjukskriver sig för fysiska åkommor än om 

hon sjukskriver sig för PMS-ångest. Det tyder på att det finns ett stigma kopplat till PMS då 

stereotypa föreställningar gör att PMS ses som icke önskvärt i samhället.  

 

Link och Phelan (2001, 367) teori om stigmatiseringsprocessen identifierar att stigmatisering 

sker när följande fyra komponenter samverkar: etikettering, stereotypifiering, andrafiering 

eller en separation mellan ”vi och dem”, statusförlust och diskriminering. Genom materialet 

av kvinnornas upplevelser av PMS har dessa fyra steg kunnat identifierats. Analysen indikerar 

på att kvinnorna reducerar sig själva till att ”vara sin PMS” i stället för att de har PMS. 

Genom att kvinnorna tala om sig själva som ”PMS-häxor/monster” pekar detta på ett 

införlivande av stereotypt tänkande av PMS. Ett annat tecken på införlivandet av stereotyper 

är kvinnornas sätt att beskriva sig som personlighetsförändrad och de tas över av deras PMS.  

Studien visar även att kvinnorna upplever en rädsla för att bli diskriminerade av arbetsgivare 

och sjukvård. Deras upplevelser var att sjukvården inte har tillräcklig med kunskap om PMS. 

Vilket leder till fel vård i form av utredningar för andra diagnoser eller som i många fall att de 

inte får någon hjälp för sina besvär alls. Det tycks också finnas en stor brist hos arbetsgivare 

då kvinnorna beskriver oro för att sjukskriva sig i rädsla för att detta ska leda till 

konsekvenser. Konsekvenser som kan innebära sämre arbetsmöjligheter i framtiden vilket då 

kan leda till en statusförlust för kvinnorna.  

Följande del i resultat och analys kommer att presentera hur kvinnorna upplever 

premenstruellt syndrom i förhållande till stigmatiseringen.  

5.3 Skam & ensamhet 

Tidigare nämndes att jag gjorde operationalisering av ordet stigma till skam. Då 

stigmatisering skapar skamkänslor antas de stigmatiserade känna skam för sin PMS. Något 

som också den tidigare forskningen bekräftat att kvinnor med PMS känner. Att skämmas för 

sina PMS-besvär leder också till en ensamhetskänsla. Om kvinnor känner att de skäms för att 

de har PMS vågar kvinnorna heller inte prata om detta öppet, vilket i sin tur kan skapa 

känslan av att ensamhet. Både skam och ensamhet var något som påträffades frekvent i 

kvinnornas upplevelser.   
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Hanna:  

Man tror nästan man är ensam att känna så som man gör ibland, för jag tycker faktiskt inte det 

är så många som pratar om PMS och PMDS. 

(Facebook, 2021) 
 

Hanna beskriver att hon känner sig ensam om att ha PMS-problematik. Hon påtalar att denna 

ensamhet består i att hon upplever att inte så många pratar om PMS öppet med varandra. 

Vilket kan tolkas som att många skäms för att prata om PMS i rädsla för att bli stigmatiserade.  

Även Ylva beskriver liknande känslor och upplevelser: 

 

Ylva:  

Okej. Detta är första gången någonsin jag över huvud taget nämner att jag har PMDS för 

någon annan än familj. En familj som försöker förstå. Oftast. Men som inte riktigt lyckas. 

Vilket får mig att känna mig blä. Skäms över hur jag mår och vågar inte öppna mig för nära 

och kära då det sällan tas emot bra. 

(Facebook, 2021) 
 

Det Ylva beskriver är också en känsla av skam och hennes upplevelse kan tolkas som att det 

leder till ensamhet. Hon beskriver att när hon försökt att tala om PMDS med sin familj så 

lyckas de inte ge henne den önskade förståelsen. Att berätta kan leda till sociala konsekvenser 

för Ylva då oförståelsen är för stor och att det stöd Ylva behöver kan tänkas utebli. Detta kan 

vara en anledning till att hon inte vågar tala om sina upplevda PMDS besvär med andra. Att 

Ylva skäms och inte vågar berätta kan tänkas leda till att hon bär på sina upplevelser ensam.  

 

Maria:  

Åh, här är en tråd för mig. Jag har också PMS så det står härliga till. Några dagar innan mens 

börjar kaoset och sedan håller det i sig någon vecka. Jag har inga kroppsliga symptom men fy 

f*n så jag mår psykiskt. Berättar inte detta för någon utan biter ihop så gott det går men fy 

sjutton så dåligt jag mår. 

(Facebook, 2021) 

 

Trots att Maria beskriver att hon mår väldigt psykiskt dåligt en gång i månaden väljer hon att 

hålla sina känslor för sig själv. Att hon väljer att inte berätta för någon kan ge uttryck åt den 

skam hon känner. Maria skulle inte behöva bära sina upplevelser ensam om det fanns en 
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förståelse och acceptans av PMS i samhället. Det kan tänkas att om hon berättade för 

omgivningen om sin PMS-ångest så skulle hon bli bemött av en stereotyp bild av PMS. Detta 

vilket kan leda till ökad PMS-ångest. Genom att berätta riskerar hon att hamna i ett fack som 

”PMS-monster”. Link och Phelan (2001, 370) benämner den tredje komponenten i 

stigmatiseringsprocessen som On separating "Us" from "Them". När de stigmatiserade blir 

satt i ett visst fack som exempelvis ”PMS-monster” så avhumaniseras vår syn på dessa. Link 

och Phelan (2001, 370) menar detta skapar ett ”vi” och ett ”dom”. Om Maria avhumaniseras 

och ses tillhöra ”dem andra” reduceras hon till att vara ”hon med PMS” vilket skulle öka 

ensamheten och utanförskapet. Väljer Maria att berätta riskerar hon att sättas i ett fack och 

väljer hon att hålla sina svåra upplevelser för sig själv leder även det till ensamhet.  

 

Sandra:  

Ingen vet om det här, vilken kamp jag har med mig själv varje månad. Min man och mina 

barn märker av humöret, men min man förstår inte hur jobbigt det är när han retas för det. 

Både han och jag vet ju att han har rätt. Det är för att mensen är på väg. Men han har ingen 

aning om hur jag mår inuti. Han tycker bara jag är på dåligt humör. Men humöret är ju 

faktiskt det enda som syns utåt. 

(Familjeliv, 2015) 
 

Sandra beskriver också att hon känner sig ensam med sin PMS-problematik. Hon säger att 

ingen annan förstår henne och att hennes man bemöter hennes mående genom att retas med 

henne. Hanna, Ylva, Maria och Sandra är bara några som fått representera vad många kvinnor 

med PMS upplever. Det vågar inte prata om sina PMS-problem med andra, vilket leder till 

skam och ensamhet. Vissa beskriver att de har försökt prata med sina närstående och att de då 

blir bemötta på ett oönskat sätt, vilket kan ses som en sociala konsekvens. Som för Sandra 

som blir retad av sin man. Så länge PMS är ett socialt stigma kommer kvinnor skämmas 

vilket skapar ensamhet för kvinnorna.  

 

5.4 Svårigheter med sociala relationer 

Den skam som kvinnorna upplever för deras PMS-besvär samverkar med svårigheter i sociala 

relationer, vilket för oss in på detta tema. Vanligast beskrevs konflikter och relationsproblem 

med kvinnornas män. Ett fåtal nämnde även problem med sociala relationer som vänner och 

arbetskollegor. Några få kvinnor skrev om att relationen med deras barn blev ett problem. 

Många kvinnor beskrev att de vill lämna sin man under PMS-fasen. Det var även vanligt att 
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kvinnorna tog på sig hela skulden för deras relationsproblem. Sofie och Melitta skriver till 

varandra om sina relationsproblem med en partner:  

 

Sofie:  

Nu är PMDS:en helt galen. Minsta lilla sak min sambo gör eller säger vrider mitt huvud om 

och det blir till katastrof, tvivlar på allt. Tänker att lösningen på alla problem i världen vore 

om man va själv livet ut utan vänner, sambo, familj etc. Den kommer smygandes tills kanske 

andra dagen då tanken slår mig att ”aha, det är de här dagarna nu…” när allt är för sent och 

alla skittjafs som känns gigantiska redan varit. Hur gör ni i dessa lägen? Kommer ni också på 

er själva efter ett tag att det är PMDS:en som spökar? Hur gör ni i ert förhållande för att eran 

sambo ska förstå er? Man ångrar sig så grovt i efterhand och känner sig så dum för att ha 

skapat massa tjafs i onödan. 

 

Melitta svarar: 

 Känner igen mig så oerhört. Vilket gjort att jag inte längre pallar livet som sambo och bor 

själv med barnen. Det ska väldigt mycket till för att en partner ska orka förstå och bolla alla 

olika humör utan jag själv ska må skit. Ni som hittat en karl som orkar är lyckliga. 

(Facebook, 2021) 
 

Sofie skriver om att PMDS skapar problem i hennes samborelation. Hon beskriver det som att 

det är hon som är orsaken till konflikterna när hon säger att det är hon som skapar dem. Det 

finns dock en viss ambivalens i det hon säger då hon också ber om råd hur andra kvinnor gör 

för att deras sambo ska förstå dem. Sofie upplever även att hon inte blir förstådd av sina 

vänner eller övriga i familjen. Melitta svarar sedan Sofie att hon känner igen sig i Sofies 

upplevelser. Detta har gjort att Melitta valt bort att leva med en partner. Melitta beskriver det 

som att det är svårt att hitta en partner som kan förstå. Det Sofie och Melitta beskriver 

representera majoriteten av kvinnornas relationsproblem med en partner. Oftast är partnern 

benämnd som en man. Det flesta kvinnor som beskrev konflikter med sin partner refererade 

till att deras partner (vanligtvis en man) inte förstod dem. Att kvinnorna tog på sig hela 

skulden för relationsproblemtiken precis som Sofie, var också en vanlig förekommande 

beskrivning.  
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My och Madelene skriver till varandra om deras upplevelser av relationsproblematik under 

PMS-perioden. Där Madelene delar med sig av vikten av stöd och förståelse från hennes 

sambo under denna period.  

 

My:  

Idag är min sjätte dag av mensen. Tror mensen är helt slut imorgon. Men just idag känner jag 

mig väldigt låg, stressad inombords. Vill VERKLIGEN göra slut med min sambo. På allvar. 

Nu vet jag ju inte om det här känslorna är mina "egna" eller menskänslor. Vårt förhållande är 

inte heller det bästa. Någon annan som känner igen sig? Vet fan varken ut eller in.  

 

Madelene svarar:  

Ibland när jag haft extra tungt innan mens, när det hade varit två veckor med mycket ångest 

från ägglossning, då kunde det bli så där att det inte släppte trotts att mensen kom. För mig 

var det också extra jobbigt att min sambo inte kunde hantera det heller. Själv började jag med 

antidepressiva och han har förstått hur avgörande det är att sänka kraven under en period, att 

jag inte kan styra vissa saker. Det kan vara väldigt bra att gå tillsammans och prata med 

någon, det gjorde vi. Jag tror att det är superviktigt att just prata om hur behoven ändras 

utifrån menscykeln. Sen min sambo började visa mig förståelse har även jag blivit mer 

kärleksfull mellan varven, han tar bättre hand om mig när jag är sliten och då får han dubbelt 

upp när jag har tagit mig igenom skiten. 

(Facebook, 2021) 
 

My beskriver det som om hon inte vanligtvis brukar må psykiskt dåligt så här länge under 

hennes cykel. Hon utrycker att hennes mående gör att hon vill lämna sin sambo. Hennes 

uttryck och önskan om att vilja lämna sin sambo kan tänkas bero på att hennes relation 

förvärrar hennes ångest. Madelene har själv liknande upplevelser och kan tolkas som att när 

hennes sambo tidigare inte stöttade Madelene förvärrades hennes PMS-ångest. Madelene 

delar med sig av erfarenheten att PMS-ångesten minskat sen hennes sambo visat mer 

förståelse och hänsyn. Det Madelene berättar om var unikt i detta material. Då de allra flesta 

kvinnor beskrev konflikter i sina relationer under PMS-fasen och att det ibland gick så långt 

att relationerna splittrades till följd av detta. Vilket påvisar vikten av att öka förståelsen för 

relationers påverkan på PMS-ångest och att denna kan dämpas genom ett ökat stöd från 

partnern. Penny situation är ett exempel på hur PMS kan vara en bidragande faktor i 

relationskonflikter och i värsta fall en bidragande faktor till separation.  
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Penny: 

Ja-ha, då har sambon och jag separerat. Jag är ändå glad att det inte skedde veckan innan 

mens när man är som känsligast. Eller, förresten jag tror inte det är någon skillnad egentligen 

faktiskt. Mycket ledsen och nere är man ändå i sådana här lägen, PMS vecka eller ej. Men för 

att summera lite ur PMS perspektiv. Så ja, det har förstört, faktiskt. Eller kanske rättare sagt 

bidragit till onödiga tjafs, för många tjafs. Självklart är all skuld ej min, men relationen 

kanske hade haft snäppet bättre förutsättningar utan PMS veckan. 

(Facebook, 2021) 
 

Penny upplever att hennes konflikter i hennes relation ökat under PMS och att detta bidragit 

till hennes separation. Hon formulerar sig som att det är PMS varit den bidragande orsaken. 

Detta visar på ett stereotypt tänkande. Om stigmatiseringen minskar och samhället får en ökad 

förståelse för PMS kommer kan också bemötandet förbättras från omgivningen, vilket skulle 

skapa bättre förutsättningar för ett ökat stöd från partnern.  

5.5 Ångest / psykisk ohälsa 

När kvinnor med PMS stigmatiseras leder det till skam och ensamhet. Stigmat innebär också 

en ökad PMS-ångest. Skammen gör att de behöver dölja sina upplevelser och kvinnorna blir 

ensamma i sina känslor. Då PMS redan innebär mentala svårigheter behövs stöd och 

förståelse från omgivningen. När detta uteblir till följd av stigmat ökar de mentala 

svårigheterna och tar sig uttryck i psykisk ohälsa i form av ångest och självhat. En del kvinnor 

uttryckte även suicidtankar. Bea är en av de kvinnor som uttryckte suicidtankar:  

 

Bea:  

En vecka hann jag må bra innan nästa PMDS slog till i morse. Vakna upp arg som fan. 

Självmordstankar till tusen, självhat och en intensiv känsla av att vilja skada mig själv. 

(Facebook, 2021) 

 

Bea beskriver både ett självhat och suicidtankar. Hon formulerar det som om hennes tankar 

enbart har med PMDS att göra. Detta väcker frågan om Bea verkligen skulle känt lika stark 

PMDS-ångest om det fanns en acceptans och förståelse från hennes omgivning? Som tidigare 

forskning visat så är PMS-ångesten sammankopplad med ett uteblivet stöd från kvinnornas 

omgivning. Britta beskriver liknande upplevelser som Bea.  
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Britta:  

Då var den här ångesten, kampen inombords, monstret som inte går att tygla hur jag än 

försöker. Känslan att inte orka leva längre, känslan av maktlöshet och förtvivlan över att allt 

går fel och är emot en.  

(Facebook, 2021) 

 

Britta hänvisar till PMS som ”monstret” som tar över henne. Även Britta har suicidtankar 

under PMS. Hon beskriver också att allt går emot henne. Detta kan tolkas som att hon är 

väldigt ensam i sina svåra upplevelser av PMS. Vilket kan bero på att hennes omgivning inte 

förstår och ger rätt sorts stöd under PMS. För Johanna blev hennes umgänge med sin bästa 

vän under PMS så konfliktfylld och det hela ledde till att hon behövde söka vård på 

psykiatrin:  

 

Johanna: 

Jag tog hit min bästa vän i somras för att få sällskap i mitt livskaos. Det slutade med att jag 

spårade helt och rev halva boendet och skällde ut henne efter noter. Eller. Det slutade med en 

tur till psykiatrin. 

(Facebook, 2021) 
 

Det framkommer inga detaljer i Johannas beskrivning av händelsen. Vilket gör att det inte går 

att utläsa om det var bästa vännens brist på stöd som förvärrade Johannas PMS-ångest. Dock 

kan det tänkas att PMS-ångesten hade kunnat minska vid rätt sorts stöd och förståelse från 

vännen. Någon som skriver mer ingående kring sociala konsekvenser och hur detta ha 

påverkat henne psykiskt är Elisabet:  

 

Elisabet: 

 Jag vill ta mitt liv nästan varje gång detta kommer nu men vet att jag ska göra det om två 

dagar så jag bestämmer mig för att vänta och då de två dagarna har gått tänker jag ju helt 

annorlunda. Jag har nu även förlorat mina barn på grund av detta. De får inte vara hos mig för 

sin pappa, Vi har dem varannan vecka. Jag har förklarat att jag är så ledsen att jag håller på att 

gå under och att jag sagt att jag inte orkar mer och inte vill leva. Då pappan skrev detta till 

mig brast verkligen allt. Jag hängde upp ett rep, skrev ett brev men vågade och ville ju inte 

heller ta klivet. Polisen kom och hämtade mig och jag blev inlåst en natt på psykiatrin, 
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fruktansvärt!!!! Man vill inte vara den man är dessa dagar och man hatar sig själv, ångesten är 

värst och det är den som gör att man inte känner att man orkar. 

(Familjeliv, 2013) 
 

Det kan tolkas som om den psykiska ohälsan och svårigheter med sociala relationer 

samverkar för Elisabet. Hon beskriver att hon har gjort suicidplaner som hon var nära att 

verkställa. Han beskriver ett självhat och en ångest under PMS. Elisabet skriver att hon 

berättat för sin familj om hennes suicidtankar och ångest och trots detta verkar hon bli 

bestraffad av sin exman genom att deras gemensamma barn inte längre får vara hos henne. 

Detta exempel visar att när det sociala stödet uteblir eller i detta fall leder till bestraffning kan 

den öka den psykiska ohälsan.  

 

Denna studie har visat på att PMS går att härleda till en stigmatiseringsprocess i form av 

etikettering, stereotypifiering, andrafiering och statusförlust som leder till diskriminering. När 

kvinnor med PMS stigmatiseras leder det till konsekvenser för kvinnornas upplevelse av PMS 

vilket förvärrar en redan utsatt och svår situation. PMS-ångesten tycks öka på grund av det 

sociala stigma PMS innebär. Vilket leder till psykisk ohälsa, ibland så svår att suicidtankar 

uppstår. Psykisk ohälsa är även ett stigma i samhället (Folkhälsomyndigheten [FHM], 2020). 

Vilket kan leda till ett dubbelstigma för kvinnorna då de både stigmatiseras för PMS och 

psykisk ohälsa.   

 
6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning av resultat & analys 

Genom resultat och analys har jag kunnat urskilja stigmatiseringsprocessen och hur detta 

påverkar kvinnors upplevelser av PMS vilket syftar till att besvara studiens två 

frågeställningar. Detta gjordes utifrån fem olika tematiseringar. Detta delades upp i två olika 

delar där tematiseringarna: Stereotypt tänkande och Diskriminering & utanförskap var den 

inledande delen, vilket syftade till att urskilja stigmatiseringsprocessen. Den andra delen av 

resultat och analys bestod av Skam & ensamhet, Svårigheter med sociala relationer och 

Ångest / psykisk ohälsa. Denna del syftade till att analysera och presentera hur kvinnorna 

upplever premenstruellt syndrom i förhållande till stigmatiseringen.  
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Då stigmatiseringsprocesser sker utifrån av omgivningen analyserades kvinnornas upplevelser 

av omgivningens bemötande och hur det går att tolka hur kvinnorna införlivar omgivningens 

bemötande. Temat Stereotypt tänkande bestod i första hand av kvinnornas införlivande och 

hur kvinnorna projicerar ett stereotypt tänkande i sig själva. Denna process bestod i hur 

kvinnorna talade om sig själva som ”PMS-häxor/monster”. Vilket kan tolkas som om de 

införlivar omgivningen etikettering av PMS. Kvinnorna beskrev också sig själva som att de 

under PMS blev personlighetsförändrade vilket även tyder på ett införlivande av 

omgivningens stereotypa föreställningar av PMS. Vad som även gick att urskilja i kvinnornas 

berättelser var Diskriminering & utanförskap. Detta tema visade att kvinnorna upplevde sig 

diskriminerade av sjukvården och en rädsla för diskriminering av arbetsgivare. Deras 

upplevelser kan sammanfattas i att sjukvården har för lite kunskap av PMS vilket leder till att 

kvinnorna upplever att de inte får den hjälp de behöver. En annan vanligt förekommande 

upplevelse var även att kvinnorna blev utredda för andra diagnoser än PMS/PMDS som 

exempelvis Bipolär sjukdom. Många kvinnor behöver därför strida för att få medicinsk hjälp 

vilket resulterar i att kvinnorna många gånger inte orkar söka hjälp och då blir ensamma med 

de sociala svårigheter PMS medför. Diskriminering från arbetsgivaren kunde utläsas av vad 

som kan tolkas som en rädsla för att behöva sjukskriva sig i perioder under PMS. Rädslan 

bestod i att säga sanningen. Om kvinnorna skulle säga att de sjukskrev sig för PMS-besvär var 

de rädda för att mötas av oförståelse och att bli utan framtida arbete. Riskerar kvinnorna att 

förlora arbete på grund av PMS kan detta leda till en statusförlust i samhället då kvinnor med 

PMS hamnar långt ner i hierarkin i samhället.  

 

Under tematiseringarna: Stereotypt tänkande och Diskriminering & utanförskap har jag 

kunnat identifiera upplevelser som kan tolkas som stigmatiseringsprocesser. Stigmatisering av 

PMS från omgivningen leder till en negativa påverkan av de stigmatiserade, vilket 

analyserades under den andra delen av resultat och analys. Under temat Skam & ensamhet 

analyserades vad som kan tolkas som konsekvenser för dem stigmatiserade. Kvinnorna 

upplevde att de skämdes för hur de mådde under PMS. Berättelser från kvinnorna vittnade om 

att när de försökt tala med andra om hur de mår leder det till negativa reaktioner från 

omgivningen. Detta leder till att många kvinnor inte vågar prata om sina känslor under PMS 

med deras omgivning utan i stället väljer de att hålla sina känslor för sig själva och skäms för 

hur de mår. En vanlig upplevelse var också att kvinnorna som inte vågade visa eller prata om 

hur de mådde kände sig ensamma. Andra konsekvenser av stigmatiseringen var Svårigheter 

med sociala relationer och Ångest / psykisk ohälsa. Kvinnorna skrev oftast om konflikter med 
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deras män som uppstod under PMS. Konflikterna handlade vanligen om att kvinnorna kände 

att deras män inte förstod vad de gick igenom under PMS vilket kan hänga ihop med 

avsaknaden av stöd i deras relation. Kvinnorna skuldbelagde sig själva för konflikterna som 

uppstod. Det var också vanligt att kvinnorna upplevde att de ville lämna sin man under PMS 

på grund av konflikterna. Andra relationsproblem som nämndes var vänner, arbetskollegor 

och ett fåtal nämnde konflikter med sina barn. Ångest och psykisk ohälsa var också en 

konsekvens som identifierades. Det fanns ett märkbart samband mellan den psykiska ohälsan 

och svårigheter med sociala relationer. När det sociala stödet uteblir tycks den psykiska 

ohälsan öka. Detta utmynnade i ångest för sina känslor och sitt mående, självhat och för ett 

flertal suicidtankar / planer. Eftersom psykisk ohälsa är stigmatiserat i samhället kan detta 

leda till ett dubbelstigma. Kvinnorna blir stigmatiserade för sin PMS och även för den 

psykiska ohälsa det kan innebära för många.  

 

6.2 Resultat & analys i relation till tidigare forskning 

Tidigare forskning visade på att det fanns en kunskapslucka då det fanns en avsaknad av 

studier med fokus på enbart stigmatisering av PMS. Det saknades även tidigare svenska 

empiriska studier av kvinnors upplevelser av PMS. Den tidigare forskning bidrog med viktig 

förförståelse för resultat och analys. Då tidigare forskning kunnat visa hur PMS stigmatiseras 

genom menstruationens stigma (vilket visar på kunskapsluckan). Tidigare forskning bidrog 

även med en förförståelse för att PMS stereotypiseras, sociala konstruktioners påverkan, 

diskriminering, PMS-tabut, relationers påverkan på PMS-ångest och männens syn på PMS. 

Johnston-Robledo och Chrisler (2013) studie av stigmatiseringen av menstruation visade att 

stereotypa bilder av menstruation inte särskiljs från PMS. Som tidigare nämnt fokuserade 

denna tidigare studie främst på att studera hur menstruation stigmatiseras. Denna studie lät 

mig förstå att det fanns en kunskapslucka denna studie ämnade att undersöka.  

 

Sociala konstruktioner av PMS skapas genom populärkulturen och medias diskurser kring 

PMS. Där Chrisler och Caplan (2002) studie visar att dessa formar en bild av att PMS tar över 

kvinnornas förstånd och att PMS gör kvinnor personlighetskluvna (Jekyll and Hyde).  

Detta leder till en klichébild av ”PMS-monstret” (Chrisler, 2011). Denna klichébild införlivas 

hos allmänheten och även kvinnorna själva. Ussher och Perz (2020) studie bidrog med en 

förförståelse att PMS-ångesten som kvinnor upplever under PMS inte enbart har med 

biologiska förklaringar att göra. Utan att sociala konstruktioners har en stor påverkan. 

Kvinnorna blev självobjektiva under PMS vilket Ussher och Perz (2020) menar beror på den 
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kulturella synen på kvinnan och feminina diskurser. Detta bidrar till att tolkningen av 

resultatet och analysen för att förstå varför kvinnorna etiketterar som själva som ”PMS-

monster” och införlivar upplevelsen av att PMS gör dem personlighetskluvna.  

 

Chrisler och Caplan (2002) talar om i sin studie att kategorisera PMDS som en diagnos också 

bidrar till en patologisering av PMS. Detta menar Chrisler och Caplan (2002) leder till 

diskriminering då kvinnor riskeras att stämplas i allt ifrån olämpliga föräldrar eller olämpliga 

att arbeta med politik. Detta visade på att kvinnor diskrimineras på grund av PMS. Då 

diskriminering är en komponent i stigmatiseringsprocessen. Resultatet och analysen visade att 

kvinnorna upplevde avsaknad av rätt hjälp från vården. Patologisering av PMS kan bidra till 

att kvinnorna känner en avsaknad av rätt stöd från vården. Om en kvinna inte har en PMDS 

diagnos och söker för PMS-besvär riskerar kvinnan att inte ses som sjuk? Är kvinnan inte 

sjuk så får hon heller ingen hjälp. För att stigmat kring PMS ska minskas måste patologisering 

minska och PMS behöver av samhällets ses som ett normaltillstånd. Ett normaltillstånd där 

det är tillåtet att ungefär hälften av befolkningen tillåts under sina fertila år leva med cykliska 

förändringar. Där rätt sorts anpassningar, stöd och förståelse behövs från omgivningen utan 

att bli klassade som sjuka.  

 

Tabun kring PMS bidrog till tolkningen av varför kvinnor skäms för sin PMS och väljer att 

hålla sina upplevelser för sig själva. Sveinsdóttir et al. (2002) studie fann att kvinnor upplevde 

att de inte vågade tala om deras PMS-upplevelser för att omgivningen (framför allt män) 

framställde PMS på ett förlöjligande och förminskande sätt. Då kvinnor skäms för sin PMS 

och därmed håller sina upplevelser för sig själva, leder detta till att kvinnorna känner sig 

ensamma i sina upplevelser av PMS.   

 

Mooney-Somers et al. (2008) och Ussher och Perz (2013) studier hade gemensamt att behovet 

av stöd och förståelse från nära relationer har betydelse för minskning av PMS-ångesten. Då 

heterosexuella relationer visat sig ha stor avsaknad av stöd och förståelse förvärras PMS-

ångesten för många kvinnor och leder till konflikter i relationerna. Reberte, et al. (2014) och 

King et al. (2014) studier kring mäns syn på PMS bidrog till förståelsen kring att deras syn på 

PMS är snäv. Deras syn präglas av en skeptisk och ifrågasättande inställning till att PMS är på 

riktigt. Deras syn på PMS är stereotypt präglad. Vilket leder till ett minskat eller uteblivet 

stöd för kvinnorna som förvärrar PMS-ångesten. Resultatet och analysen i denna studie 

indikerade även på att främst heterosexuella relationer upplevdes som konfliktfyllda för 
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kvinnorna under PMS. Detta kan tolkas vara en konsekvens av stigmatiseringen som 

omgivningens och framför allt männens stereotypa föreställningar leder till. Kvinnorna som 

upplevde relations svårigheter benämnde i regel sin partner som en man. Dock gjordes ingen 

jämförelse mellan hetero- och homosexuella par i denna studie.  

 

6.3 Resultat & analys i relation till teori & metod 

Dem teoretiska ramverk för denna studie utgjordes av är Link och Phelans (2001) fyra 

komponenter för att identifiera stigmatiseringsprocessen. Med hjälp av detta teoretiska 

ramverk tillsammans med metoden kvalitativ innehållsanalys kunde materialet tittas utifrån 

både ett makro och ett mikroperspektiv. Teorin möjliggjorde att jag kunde identifiera 

stigmatiseringsprocessen genom att titta på materialet med det fyra komponenternas glasögon. 

Detta skapade en bra utgångpunkt för att närma mig materialet. De fyra stigmatiserings 

komponenterna synliggjorde mönster i kvinnornas upplevelser av PMS och fungerade som ett 

riktmärke. Då jag även ville att det empiriska materialet skulle få styra sett utifrån teorins 

glasögon fungerade kvalitativ innehållsanalys väl eftersom kvalitativ innehållsanalys medför 

en stor frihet för det analytiska tillvägagångsättet. Nackdelen med den analytiska 

frihetsprocessen kan medföra navigeringssvårigheter vilket inte uppstod tack vare teorin som 

gjorde att materialet fick ett bra verktyg att navigera utifrån sett till studiens frågeställningar 

och syfte. Resultatet visade att kvinnornas upplevelser av PMS i förhållande till 

stigmatiseringen starkt påverkar deras självbild. Därför skulle ett tillägg av teorier kring 

identitet kunnat förbättra analysen av materialet.  

 

6.4 Implikationer för forskning & praktik 

Tidigare forskning visade att forskning på menstruation och stigmatisering genomförts. Vilket 

visade på att då menstruation stigmatiseras så medför det även ett PMS-stigma. Det saknades 

forskning som enbart fokuserade på stigmatiseringsprocessen av PMS genom kvinnors 

empiriska erfarenheter. Syftet med denna studie ämnade därför att fylla denna kunskapslucka. 

Genom denna studie kunde stigmatiseringsprocessen identifieras utav kvinnors erfarenheter 

och upplevelser. Studien visade även kvinnors upplevelser av PMS i förhållande till 

stigmatiseringen. Detta kan bidra till att synliggöra sociala- och kulturella problems betydelse 

för kvinnors upplevelser av PMS vilket är ett viktigt steg för att minska stigmatiseringen.  

 

Förslag till vidare forskning kring detta är att göra en intervjustudie kring stigmatiseringen. 

Intervjustudier skulle kunna bidra med möjlighet att ställa följdfrågor och på så vis bidra med 
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mer fördjupad kunskap. Det skulle även vara intressant med studier som jämförde kvinnornas 

upplevelse av stigmat med omgivningens upplevelser och föreställningar av PMS. En sådan 

studie skulle bidra med en mer fördjupad förståelse för stigmatiseringen då stigmat sker 

utifrån och sedan införlivas i kvinnornas upplevelser.  

 

Studien visar även att stigmatisering av PMS är högst aktuellt än idag. Det behövs därför mer 

kunskap kring PMS i samhället för att kvinnokroppens menstruationscykel ska accepteras och 

bli sedd som ett normaltillstånd i samhället i stället för något tabubelagt och sjukligt. Ökad 

kunskap kring kvinnokroppens cykliska förändringar skulle bidra till att samhällssynen skulle 

ändras och stereotypa föreställningar och diskriminering minska.  
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8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1. Förfrågan om deltagande i studie 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen 

  

En förfrågan om deltagande i studie 

Jag är en student som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker jag vilka 

sociala svårigheter kvinnor upplever av premenstruella syndrom. Syftet är att öka förståelsen i 

samhället genom att synliggöra kvinnors egna upplevelser av PMS-problematik sett utifrån ett 

socialt perspektiv.  

 

Jag undrar om jag får samla in material till studien genom eran FB-grupp?  

 

Insamlingstiden kommer att vara tidsbegränsad och ni kommer att tillfrågas och informeras 

om under vilken tidsperiod materialet kommer att samlas in.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt 

det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan 

komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast jag och handledare kommer 

åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 

Sociologiska institutionen.  

 

Har ni frågor så tveka inte att kontakta mig! 

  

Med vänliga hälsningar 

Linda Wahlström 

Student 

Mitt telefonnummer: 07X-XX XX XXX 

Handledare: Tom Chabosseau 

Godkännande av undersökningen gjordes sedan via telefon via XX, telefonnummer: 07X-XX 

XX XXX.  
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8.2 Bilaga 2. Informationsbrev som publicerades i Facebookgruppen 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Linda och jag är student vid Uppsala universitet på Sociologiska institutionen. 

Jag skriver nu min C-uppsats och där jag undersöker vilka sociala svårigheter kvinnor 

upplever av PMS. Syftet är att öka förståelsen i samhället genom att synliggöra kvinnors egna 

upplevelser av PMS sett utifrån ett socialt perspektiv.  

 

Jag har själv PMS och är därför medlem i denna fantastiska och viktiga grupp. Jag brinner för 

detta ämne och därav väljer jag att göra min C-uppsats om detta. 

 

Jag kommer i samråd med XX att titta på mönster som finns i denna tråd av era upplevelser 

kring PMS. Allt material jag samlar in anonymiseras och behandlas med stor respekt och 

försiktighet. Materialet kommer inte spridas vidare utan är bara till för denna uppsats och som 

sagt allt är anonymt. Om någon av er inte vill att jag ska titta på era inlägg utifrån studiesyfte 

så lämna en kommentar här så kommer jag inte att använda mig av det ni skrivit.  

 

Jag hoppas att så många som möjligt vill bidra till studien då syftet är att lyfta kvinnors 

upplevelser och bidra till ökad kunskap kring ämnet.  

 

 


