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PREMENSTRUELLT SYNDROM – SYMPTOM OCH COPING 
Många kvinnor upplever PMS (premenstruellt syndrom) och har olika sätt 

att hantera det. Det pågår omfattande forskning på olika delar av området och 
uppmärksamheten i media, genom intervjuer, program och poddar, är stor under 
hösten 2015. Under hösten 2014 startades PMS-förbundet och i Sverige infördes 
PMS-dagen för första gången 21 november 2015 (PMS-förbundet, 2015).  

PMS är ett samlingsbegrepp för de fysiska och psykiska besvär och 
symptom som många kvinnor upplever under perioden efter ägglossning och 
fram till menstruation. Det vanligaste är att kvinnor känner av PMS tre till tio 
dagar innan menstruation, men vissa har besvär hela perioden från ägglossning 
till menstruation vilket innebär cirka två veckor (PMS-förbundet, 2015). Vissa 
upplever lindriga symptom medan andra har mycket besvär och det är olika 
vilka symptom som upplevs och hur stor påverkan de har på vardagslivet. Enligt 
PMS-förbundet (2015) visar forskning på varierande förekomst av PMS; mellan 
25 - 90 % beroende på definition. PMS är således något som i olika grad 
påverkar många kvinnor (PMS-förbundet, 2015).  

Syftet med studien är att beskriva symptombild, hur påverkade kvinnor är 
av sin PMS och kvinnors sätt att hantera PMS. Vi vill rikta fokus mot vad 
kvinnorna gör för att hantera upplevda symptom samt titta på olika samband 
mellan tidigare nämnda variabler. Detta för att bidra till förståelsen av PMS och 
på så vis många kvinnors vardag.  

 
 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning på området PMS med fokus på 
upplevda symptom och hantering samt definition och förekomst. 
 
Definition symptom och förekomst av PMS 

Premenstruellt syndrom (PMS) är ett samlingsbegrepp för fysiska och 
psykiska besvär efter ägglossning och innan menstruation (PMS-förbundet, 
2015). Symptomen för PMS är samma som för diagnosen PMDS 
(premenstruellt dysforiskt syndrom), en svårare form av PMS som kräver 
diagnostisering. Vid PMS finns inget krav på att uppfylla de kriterier som finns 
för PMDS, så som att symptomen ska vara i en viss svårighetsgrad eller ge en 
stor påverkan på vardagslivet. Symptomen vid PMDS kan vara mycket svåra 
och likna symptom vid depression eller ångestsjukdomar, men att symptomen 
till skillnad från dessa upphör vid menstruation (PMS-förbundet, 2015; 
Vårdguiden, 2014). I denna uppsats kommer fokus riktas på all form av PMS 
och därav görs ingen fördjupning i diagnosen PMDS.  

För att beskriva PMS symptom används ofta DSM-5 beskrivning av 
PMDS. DSM-V (APA, 2014) beskriver symptomen på PMS/PMDS som; 
affektlabilitet (känslosvängningar), irritabilitet/argsinthet och ökad 
konfliktbenägenhet. Men också nedstämdhet, hopplöshetstankar, 
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självnedvärderande tankar samt ångest och spändhet. Utöver dessa beskrivs 
symptom som; minskat intresse för vardagliga aktiviteter, 
koncentrationssvårigheter, känsla av trötthet, apati, energilöshet, 
aptitförändringar, sömnstörningar, överväldigad eller känsla av att ha tappat 
kontrollen samt kroppsliga symptom som ömhet, svullnadskänsla, led- eller 
muskelvärk och viktuppgång (APA, 2014).  

O’Brien (1993) menar att 95 % av alla kvinnor har någon typ av PMS-
symptom. I likhet med O´Brien menar Campagne och Campagne (2007) och 
Freeman (2007) att 90 % av alla kvinnor upplever minst ett PMS-symptom.  

 
Vad händer i kroppen? 

Man vet fortfarande inte exakt vad PMS beror på eller hur det är kopplat 
till kroppen. Men vad man vet är att det finns en koppling mellan de hormoner 
som frigörs vid ägglossning. Ett hormon som heter progesteron, även kallat 
gulkroppshormon, ses som en del utav denna process då den ökar från 
ägglossning fram till menstruation. Progesteronet kan brytas ner i så kallande 
restprodukter, varav ett utav dessa som kan påverka kvinnor olika heter 
allopregnanolon (Karolinska Institutet, 2015; O’Brien & Ismail, 2007; 
Vårdguiden, 2014). Allopregnanolon i sin tur kan påverka GABA-systemet som 
är det system som är dämpande eller lugnande. När GABA-systemet blir 
påverkat fungerar det inte som det ska och den lugnande effekt som systemet 
ska ha hamnar ur balans. Därmed kan känslor som oro, ångest eller aggressivitet 
ta över. Allopregnanolon kan också påverka andra hjärnfunktioner som 
koncentrations- och inlärningsförmåga (Karolinska Institutet, 2015; Vårdguiden, 
2014). 

 
Mätinstrument för PMS-symptom 

Steiner, Macdougall och Brown (2003) har tagit fram ett mätinstrument, 
The Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST), för att förenkla 
diagnostisering av PMDS och skattning av svårighetsgrad av PMS symptom. 
Syftet var att ta fram ett användarvänligt instrument för att enkelt och effektivt 
kunna identifiera kvinnor som uppfyllde DSM-IV kriterier samt mäta grad av 
besvär. PSST innehåller en förteckning över de symptom och kriterier som ska 
uppfyllas i vid diagnostisering av PMDS enligt DSM-IV. (Steiner et al., 2003). 
Steiner et al. (2003) uppger att de utöver förteckningen gjort en fyragradig 
skattning av upplevda symptom med graderna; inte alls, lindrigt, måttligt och 
svårt. Analysen omfattade 508 kvinnor varav 5,1 % uppfyllde DSM-IV kriterier 
för PMDS, 20,7% av kvinnorna låg precis under de uppsatta kriterierna för 
PMDS och 65 % utgjorde en sammanslagen grupp av kvinnorna som inte 
uppgav några eller mindre svåra PMS besvär. Som bakgrundsvariabel fanns 
även en fråga om man använde hormonellt preventivmedel eller inte, vilket 
resulterade i två grupper och resultatet visade att det inte fanns någon signifikant 
skillnad i upplevda symptom mellan grupperna (Steiner et al., 2003).  Dingar 
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och O’Brien (2007) beskriver instrumentet som ett praktiskt, användarvänligt 
och tidseffektivt alternativ till den traditionella diagnostiseringen genom 
kartläggning av två cykler. Vi har i denna studie valt detta mätinstrument för att 
mäta upplevda symptom hos kvinnorna och därmed få fram en symptombild.  

 
Copingstrategier för PMS 

Coping handlar om att hantera stressrelaterade situationer eller problem på 
ett konstruktivt sätt (Carlsson, 2007). Några viktiga punkter i tidigare forskning 
rörande coping är att; upplevd kontroll är viktigt för välbefinnandet i dessa 
situationer, omgivningens sociala stöd och individens tillit till detta kan 
balansera de negativa händelserna. Även att finna en positiv inställning verkar 
vara en viktig copingstrategi, personlighet är avgörande för copingförmåga samt 
att effektiv coping bygger på ett brett användande av olika copingstrategier 
(Carlsson, 2007).  

Warren och Baker (1992) menar att fokus vid PMS-hantering bör läggas på 
den styrka och handlingsförmåga som kvinnorna besitter istället för sjukdom 
och oförmåga. De föreslår att detta görs genom att utforska kvinnornas 
copingstrategier och se vilka de kan utveckla och pröva för att hantera sina 
besvär. Medvetandegörande och utveckling av kvinnornas strategier bör således 
ligga i fokus. Även Read, Perz och Ussher (2014) belyser vikten av att rikta 
fokus mot vilka faktorer som kan underlätta kvinnors förmåga att hantera 
negativa premenstruella förändringar. Detta motiverar att vi i denna uppsats 
riktar vårt fokus mot just hanteringen av PMS. 

Ussher och Perz (2013) har gjort en studie på australienska kvinnors 
erfarenheter av PMS samt hur de hanterar dessa perioder i en relationell kontext. 
Tre större teman hittades; det första temat kallas self-monitoring and awareness: 
recognition and acceptance of premenstrual change, och innebär den process av 
egenkontroll som gör att man är medveten om att det sker förändringar under 
premenstruella perioden och att man även accepterar det. Det kan till exempel 
handla om att man för en slags dagbok över sin menstruationscykel. Det andra 
temat kallas Coping through self-regulation of premenstrual distress (care of the 
self, escaping relational demands and responsibilities & avoidance of stress and 
conflict), vilken innebär att kvinnorna undviker situationer och personer som 
kan skapa konflikter. Detta visade sig vara den vanligaste strategin. 
Självregleringen kan även handla om att kvinnorna sänker sina krav och ansvar i 
hemmet eller i deras relationer eller fokuserar mer på sig själva och vad de 
behöver. Det tredje temat kallas Premenstrual coping as an inter-subjective 
experience. Strategin handlar om hur kvinnor hanterar sina copingstrategier 
beroende på vad de får för typ av respons från sin partner, barn eller vänner. 
Kvinnorna upplever att det blir lättare om ens närstående förstår, stöttar och 
accepterar att de exempelvis ibland måste dra sig undan och vara lite för sig 
själv. Studien visar att kvinnor gynnas av acceptans inför premenstruella 
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förändringar då det gör dem mindre benägna att patologisera besvären och mer 
benägna att hantera dem (Ussher, & Perz, 2013). 

Read et al. (2014) genomförde vidare en studie för att skapa ett 
mätinstrument för coping vid PMS där de i samband med detta undersökte hur 
kvinnor hanterar sina premenstruella förändringar. Studien avser att lägga fokus 
på de psykosociala behandlingsmetoderna, till skillnad från traditionell 
biomedicinsk syn där medicinering legat i fokus. Read et al. (2014) menar att 
det är viktigt att lägga fokus på det som kvinnorna själva kan göra för att hantera 
sina negativa premenstruella besvär. Studien avser att hitta specifika 
copingstrategier för premenstruella besvär då tidigare forskning mer undersökt 
coping av stressorer snarare än coping av PMS (Read et al., 2014). Syftet med 
mätinstrumentet menar Read et al. (2014) är att ge förståelse för vilka strategier 
som används, dess natur och effektivitet och även att utveckla goda insatser för 
att underlätta premenstruellt lidande. Kvinnorna som deltog i studien var alla 
australiensiska medborgare med PMS, 204 rekryterades via Facebook och 95 
kvinnor var psykologstuderande, den slutgiltiga deltagarantalet var 250 stycken.  

Studien resulterade i fem huvudstrategier för coping. Den första strategin är 
Avoiding Harm som innebär att kvinnorna undviker situationer, samtalsämnen 
och personer som kan orsaka lidande i form av jobbiga känslor eller negativa 
tankar. Den andra strategin är Awareness and Acceptance of Premenstrual 
Change som innebär att kvinnorna accepterar sina premenstruella förändringar 
och ser PMS som något naturligt som inte behöver undvikas. Den tredje 
strategin är Self Care som är en copingstrategi som innebär att kvinnorna lägger 
mer vikt vid sina egna fysiska och psykiska behov. Den fjärde strategin är 
Adjusting Energy som syftar till att kvinnorna ger utrymme att ventilera sina 
känslor, äta sötsaker, ge mindre energi till andra, träna mindre och undvika 
sociala aktiviteter. Den femte strategin är Communicating som syftar till att 
kommunicera sina känslor och behov samt be om hjälp.  

Förutom att ta fram mätinstrumentet Premenstrual Coping Measure 
(PMCM) visade studiens resultat att Awareness and Acceptance of Premenstrual 
Change hade ett signifikant positivt samband med upplevd förmåga att hantera 
PMS. Avoiding Harm, Self Care och Adjusting Energy hade däremot ett 
signifikant negativt samband med förmåga att hantera PMS. Resultatet belyser 
att få av de copingstrategier som användes resulterade i ökad upplevelse av att 
hantera PMS, då endast Awareness and Acceptance of Premenstrual Change 
hade ett positivt signifikant samband med upplevd förmåga att hantera PMS. 
Resultatet kan peka på att medvetenhet och acceptans utgör en betydande roll 
för att kunna hantera PMS (Read et al., 2014). I vår studie användes PMCM som 
mätinstrument för premenstruell coping. 

Enligt Vårdguiden (2014) kan det vid besvär underlätta att kartlägga 
menstruationscykeln för att förstå symptomen bättre samt vara hjälpsamt att 
berätta för människor som står nära när PMS närmar sig för att få bättre 
förståelse och stöd. 
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Copingstrategier beroende på svårighetsgrad av PMS 
Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan hur kvinnor 

hanterar sin PMS och hur allvarlig PMS de upplever (Kuczmierczyk, Johnsson, 
& Labrum, 1994; Warren & Baker, 1992). Warren och Baker (1992) fann i sin 
studie signifikanta samband mellan olika copingstrategier och svårighetsgrad på 
PMS. De menar även att det är av vikt att medvetandegöra kvinnornas 
copingstrategier, optimera dessa och skifta fokus från enbart 
symptombeskrivning till handlingsplan för att hantera de premenstruella 
besvären.  Kuczmierczyk et al. (1994) delade i en studie in kvinnor med PMS-
besvär i två grupper baserat på en mätning med Beck Depression Inventory 
(BDI); en hög-depressionsgrupp och en låg-depressionsgrupp, som också 
jämfördes med en kontrollgrupp utan PMS. Syftet med studien var att se närmre 
på relationen mellan variation i depressiva symptom och olika copingstrategier 
hos kvinnor med PMS. Studien visade att gruppen med hög depression på BDI 
visade signifikant högre tendens att använda sig av undvikande copingstrategier 
(Kuczmierczyk et al. 1994).  

 
PMS-symptom kopplat till ålder och kultur 

PMS-symptom tycks försämras gradvis med ålder fram till klimakteriet då 
ägglossning inte sker längre (Freeman, 2007). Bland annat i en studie som gjorts 
på amerikanska kvinnor mellan 18-55 visar resultaten att symptomen för PMS är 
större hos de kvinnor som är mellan 18-44 (Strine, Chapman & Ahluwalia, 
2005). I en annan studie som mellan kvinnor 15-54 i Schweiz visade att 
symptomen var värst hos de som var mellan 35-44 år gamla (Tschudin, Bertea 
& Zemp, 2010). Ålder utgör en av de bakgrundsvariabler som vi har med i 
studien. Förekomst och symptom av PMS har visats vara kulturellt betingat 
enligt tidigare forskning och kan därav vara kopplat till kulturella normer 
(Christler & Caplan, 2003; Ross & Steiner, 2003; Tschudin et al., 2010). Enligt 
Nordiska ministerrådet (2015) är nordiska kvinnor och män mer jämlika än i 
övriga Europa, vilket skulle kunna ha betydelse för kulturella normer gällande 
PMS. 

 
 Frågeställningar 

Tidigare forskning (Campagne & Campagne, 2007; Freeman, 2007) visar 
att de flesta kvinnor upplever PMS. Vår första frågeställning är: Hur stor del av 
kvinnorna i vår studie upplever symptom och hur ser symptombilden ut samt 
hur skattar kvinnorna själva att de påverkas av PMS? Därmed blir den första 
frågeställning deskriptiv.  

Forskning visar också att kvinnor använder sig av olika copingstrategier för 
att hantera PMS (Read et al., 2014; Ussher och Perz, 2013). Vår andra 
frågeställning är: Vilken copingstrategi är vanligast?  

Read et al. (2014) menar att fokus bör riktas mot vilka faktorer som är 
hjälpsamma för PMS-hantering. Tidigare forskning (Kuczmierczyk et al. 1994; 
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Warren & Baker, 1992) har även visat samband mellan svårighetsgraden av 
PMS, mätt med olika instrument, och hur kvinnor hanterar sin PMS. I vår tredje 
och sista frågeställning vill vi besvara om det finns ett samband mellan hur 
kvinnorna själva skattar sina PMS-besvär samt hur de skattar att de hanterar sin 
PMS och användandet av de olika copingstrategierna. 

 
Metod 

Denna studie utförs med hjälp av enkät och med kvantitativ ansats. Nedan 
beskrivs urval, material, mätinstrument, tillvägagångsätt, analys och etiska 
ställningstaganden. 

 
Urval 

Vårt urval består av 72 kvinnor med en aktiv menscykel i åldrarna 18-49 år 
med en genomsnittlig ålder på 25 år (SD=6,9). Majoriteten av kvinnorna 
(58,3%) är sambo, 12,5% är särbo och 29,2% av kvinnorna är singel. 54,2% 
använder hormonellt preventivmedel medan 45,8% inte gör det. Av kvinnorna 
är det 63,9% som håller koll på sin menscykel (till exempel p-piller karta, 
mensdagbok) och resterande 36,1% har inte kartlagt sin menscykel på något sätt. 
Vi vill studera normalpopulationen bland kvinnor i fertil ålder och inte någon 
klinisk grupp. Då vi inte har tidsutrymme och resurs för att undersöka ett 
stickprov ur hela Sveriges befolkning gjordes studien på kvinnor i våra 
vardagliga miljöer, varpå det kan betraktas som ett bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2002). Urvalsgruppen består av studenter från Linköpings universitet, 
både Campus Valla (26 st.) och Campus Norrköping (37st) men också bekanta, 
vänner och närstående till oss (10 ST). Vid utdelning har vi eftersträvat att få 
spridning i ålder. Sammanlagt fick vi in 73 enkäter inklusive ett bortfall där en 
undersökningsdeltagares enkät saknade flera svar som gjorde att vi valde att inte 
använda den. Vi hade ett fåtal interna bortfall där endast få svar saknades hos 
enstaka deltagare, dessa valde vi att ha kvar (Westerlund & Borg, 2006). Det 
förekommer inte någon systematik i bortfallen vilket tyder på att det handlar om 
att deltagarna slumpmässigt missat att fylla i en viss fråga snarare än att det 
beror på en viss fråga. 

 
Material 

Studien är gjord med hjälp av en enkät som delats ut bland kvinnor (se 
Bilaga 1). Enkäten har utformats med hjälp av två olika mätinstrument, ett 
mätinstrument för att undersöka symptom (Steiner et al. 2003) och det andra för 
att undersöka hantering av PMS (Read et al. 2014). Enkäten är uppdelad så att 
den börjar med ett försättsblad där information om studien beskrivs samt allmän 
information om PMS och kontaktuppgifter. Vid information om PMS har vikt 
lagts vid att inte patologisera utan att ge en beskrivning av upplevda 
förändringar. Därefter utformades några egna bakgrundsfrågor om ålder, 
civilstånd och om man använder hormonpreparat eller inte. Efter det kom frågor 
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om symptomen (Steiner et al. 2003) samt en egen övergripande fråga om hur 
påverkade de upplevde sig vara och därefter frågor om coping (Read et al. 2014) 
samt en egen övergripande fråga om hur väl de ansåg sig kunna hantera sin 
PMS. För att få en kvalitativ vinkel inkluderades en fråga om hur de tycker att 
det är att prata om PMS till. En “övrig kommentar” fanns med på slutet ifall 
någon ville lägga till något.  

 
Beskrivning av mätinstrumenten 

Som nämnts ovan användes två mätinstrument som utformats vid tidigare 
forskning. Nedan följer en beskrivning av dem. 

Hantering av PMS. Read et al. (2014) har utformat The Premenstrual 
Coping Measure (PMCM), som är ett mätinstrument för copingstrategier som 
används vid PMS. Instrumentet innehåller 32 items med skattning på en skala 
med fem skalsteg, ”does not apply to me”, ”seldom applies to me”,”sometimes 
applies to me”, ”applies to me” och ”almost always applies to me”, som mäter 
fem olika copingstrategier kvantitativt. Reliabiliteten för instrumentet har testats 
med hjälp av cronbachs alfa och varierade mellan 0,68 för Communicating och 
0,89 för Avoiding Harm. En svensk översättning av instrumentet gjordes av oss 
som författare där skattningsgraden även korrigerades för att få en tydligare 
intervallskala. Då vi uppfattade direktöversättningen ”gäller mig” starkare än 
”gäller nästan alltid mig” ändrade vi dem till ”gäller ofta mig” och ”gäller 
alltid mig” för att på så vis få en mer logisk skala som gick från inte till alltid. 

PMS-symptom. Steiner et al. (2003) har tagit fram The Premenstrual 
Symptoms Screening Tool (PSST) för att förenkla diagnostisering av PMDS och 
skattning av svårighetsgrad av PMS symptom. Instrumentet bygger på de 
symptom och kriterier som ska uppfyllas vid diagnosticering av PMDS enligt 
DSM-IV (Steiner et al., 2003). Då vår studie inte avser att diagnostisera togs de 
sista kriterierna bort och endast symptomskattningen användes. Kvar blev 14 
items gällande symptom med en fyrgradig skattningsskala av upplevda symptom 
med graderna; inte alls, lindrigt, måttligt och svårt. En svensk översättning av 
instrumentet gjordes av oss författare men där skattningsskalan förtydligades 
genom att ändra den till; inte alls, lindriga besvär, måttliga besvär och svåra 
besvär.  

 
Tillvägagångssätt 

Från tidigare forskning kunde vi hitta att det fanns mätinstrument som 
utformats utifrån tidigare studier om PMS. En enkät gjordes med hjälp av 
mätinstrument om PMS symptom och copingstrategier vid PMS. När enkäten 
formulerats gjordes pilotstudie av enkäten för att se hur den fungerade. Enkäten 
testades på 6 personer varpå ändringar gjordes genom; korrigering av symptom-
skattningsskalan, förtydligande genom att understryka ord i skattningsskalan på 
copingstrategierna och att överflödig text på försättsbladet togs bort.  Därefter 
delades enkäten ut med målet att få in minst 30 stycken. Vi började på 
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Linköpings universitet, både Campus Valla och Campus Norrköping. Sedan 
delades den ut till personer i vår egen omgivning. Enkäten besvarades 
individuellt av kvinnor som satt i grupp eller ensamma. När vi fått in så många 
enkäter som vi kände var tillräckligt för att kunna få fram resultat så började 
analysen i SPSS. 

 
Analys 

Vår dataanalys har gjorts i IBM SPSS Statistics, version 23. Data har 
betraktats på intervallskalenivå och signifikansnivån är satt till 0,05. Vi har 
använt oss av en tvåsidig Pearsons r korrelationsanalys för att få fram våra 
samband. Vi har även tagit fram deskriptiv statistisk med hjälp av SPSS. För att 
få fram medelvärdesskillnader utfördes beroende tvåsidigt t-test med 
bonferronikorrigering för att undvika massignifikansproblemet och minska 
risken för typ 1 fel (Westerlund, 2007). Vid inmatning i SPSS noterades att en 
fråga i enkäten blivit fel varpå denna plockades bort. Frågan det gäller är nr 39 
(se Bilaga 1) där ett ord fallit bort. I enkäten står “jag fokuserar på andras 
behov” men frågan ska vara utformad som “jag fokuserar mindre på andras 
behov”. 

 
Etiska ställningstaganden 

Vi utgick från att uppfylla de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 
beskriver som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Hänsyn till informationskravet togs då vi informerade om 
studien och PMS på ett försättsblad innan enkäten (se Bilaga 1). Information om 
vad enkäten handlade om samt att den var frivillig gavs innan så att deltagarna 
hade chansen att tacka nej, genom det togs hänsyn till samtyckeskravet. För att 
undvika eventuella etiska problem med minderåriga delades enkäten endast ut 
till de som fyllt 18. Genom att efterfråga de sex senaste månadernas upplevelse 
samt understryka att kvinnorna skulle ha en aktiv menstruationscykel har 
kvinnor i klimakteriet eller utan menstruationscykel kunnat uteslutas. Vid 
utdelning har även äldre kvinnor undvikits för att ta hänsyn till att det kan vara 
känsligt att berätta att de kommit i klimakteriet. Hänsyn till 
konfidentialitetskravet togs genom att insamlad data behandlades med 
försiktighet, ingen utomstående har kunnat ta del av data som samlats in och 
inga personuppgifter finns tillgängliga på deltagare i studien. Deltagarna har fått 
information om att enkätsvaren kommer att användas till en C-uppsats i 
psykologi samt att resultatet kommer finnas tillgängligt för allmänheten och på 
så sätt togs hänsyn till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat 
Resultatdelen är strukturerad för att besvara de tre frågeställningarna. Först 

visas deskriptiv statistik för att få en översikt av symptombild och förekomst 
samt påverkan av PMS. Genom att jämföra medelvärden på de olika 
copingstrategierna analyseras sedan vilken som är vanligast. Därefter kommer 
sambandsanalyser att beskrivas utifrån Pearsons r korrelationskoefficient och 
redovisas i en tabell.  

 
Förekomst och symptombild 

För att besvara vår första frågeställning har vi tagit fram deskriptiv 
statistisk. En person uppgav att hon inte upplevde några premenstruella 
symptom medan 98,5% upplevde minst ett symptom med lindriga besvär. 
Nedan ges översiktlig symptombild med procentuell fördelning i grad av besvär 
samt medelvärde för respektive symtom där 1 = ”inga besvär” och 4 = ”svåra 
besvär” (se Tabell 1).  
Tabell 1 
Symptombild hos deltagarna uttryckt i procent samt medelvärde för symptom. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Symptom Inga Lindriga Måttliga Svåra M 

____________________________________________________________________________________________________ 
Ilska/lättretlighet   9,7 36,2 47,2   6,9 2,5 
 

Oro/spändhet 42,3 32,4 19,7   5,6 1,9 
 

Gråtmildhet 20,8 31,9 30,6 16,7 2,4 
 

Nedstämdhet 28,2 29,5 33,8   8,5 2,2 
 

Minskat intresse 
-arbete 54,2 33,3   8,3   4,2 1,6 
 

Minskat intresse 
-hemlivet 56,9 29,2 11,1   2,8 1,6 
 

Minskat intresse 
-socialt umgänge 41,7 45,8 11,1   1,4 1,7 
 

Koncentrations  
-svårigheter 40,3 45,8   9,7   4,2 1,8 
 

Trötthet 13,9 44,5 34,7   6,9 2,3 
 

Matsug 30,6 26,4 34,7   8,3 2,2 
 

Sömnlöshet 68,1 23,6   8,3    - 1,4 
 

Ökat sömnbehov 50,7 31,0 18,3    - 1,7 
 

Orkeslöshet 38,0 39,5 19,7   2,8 1,9 
 

Fysiska symptom   9,7 33,3 40,3 16,7 2,6 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Symptombilden är generellt sett väldigt utspridd. Som kan ses i Tabell 1 så 
är fördelningen spridd mellan de olika symptomen och svårighetsgrad. Det är 
endast två symptom som inte förekommer som svåra besvär; sömnlöshet och 
ökat sömnbehov. I övrigt finns samtliga grader av besvär i alla symptomen. De 
tre symptomen med högst medelvärde är fysiska symptom (M=2,6), 
ilska/lättretlighet (M=2,5) samt gråtmildhet (M=2,4). Två av dessa är också de 
symptom som har störst andel procent i svåra besvär; gråtmildhet (16,7%) och 
fysiska symptom (16,7%). De fysiska symptomen samt ilska/lättretlighet har 
minst svar på “inga besvär” (9,7%), resterande (90,3%) har svarat att de 
upplever besvär som varierar mellan lindriga och svåra. Detta tyder på att dessa 
symptom är vanligt förekommande. 

 
PMS-påverkan 

Följdfrågan på första frågeställningen om hur kvinnor skattar att de 
påverkas av sin PMS besvaras genom ett medelvärde på M=5,2 (S=2,3) där min 
är 1 och max är 10. För procentuell fördelning i frågan se Figur 1. 

 
Figur 1. Diagram över procentuell fördelning av svar på frågan ”Till vilken grad 
upplever du att du påverkas av PMS?” 
 

I Figur 1 kan utläsas att störst andel har svarat 3 (19,7%) på skalan från 1-
10. Näst efter detta kommer 6, 7 och 8 som tillsammans utgör stor andel av 
svaren (42,3%). Andelen som svarat 1 är lika stor som andelen som svarat 9 
(4,2%) och 1,4% svarar att de påverkas mycket svårt av PMS. 
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Vanligaste copingstrategi 
För att besvara frågeställning två om vilken copingstrategi som är vanligast 

har ett medelvärde tagits fram på en skala 1-5, där 1 står för “gäller inte mig” 
och 5 för “gäller alltid mig”. Detta visar att den copingstrategi som har högst 
medelvärde är Awareness and Acceptans of Premenstrual Changes med värdet 
M=3,6 (S=0,8) (se Tabell 2).  

 
Tabell 2. 
Medelvärden (M) och standardavvikelser (S) för de olika copingstrategierna. 
____________________________________________________________________________________________________ 
Copingstrategier  M  S 
____________________________________________________________________________________________________ 
Awareness/Acceptance 3,6  0,8 
Communicating  3,0  0,9 
Adjusting Energy  2,7  0,7 
Self Care   2,7  0,9 
Avoiding Harm  2,1  0,8 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
För att se om någon copingstrategi är signifikant vanligare utfördes flera t-

test för att jämföra medelvärdena, där alla fem copingstrategiers medelvärden 
jämfördes med varandra. Eftersom det blev många t-test (10 st.) så gjordes också 
en bonferronikorrigering för att undvika en förhöjd risk att göra ett typ 1 fel. 
Alfanivån blev då istället p < ,005 för att skillnaderna skulle betraktas som 
signifikanta för p < ,05.  

De copingstrategier som signifikant skiljer sig från alla de andra är 
Avoiding Harm samt Awareness and Acceptans of Premenstrual Change, de 
skiljer sig signifikant från varandra, t(70) = -12,69, p < ,005. Avoiding Harm 
med lägst medelvärde skiljer sig även signifikant från; Adjusting Energ, t(71) = 
-5,74, p < ,005, SelfCare, t(70) = -4,96, p < ,005 samt Communicate, t(71) = -
6,03 p < ,005. Medan Awareness and Acceptans of Premenstrual Change med 
högst medelvärde även skiljer sig signifikant från; Adjusting Energy, t(70) = 
7,19, p < ,005, SelfCare, t(69) = 6,80, p < ,005 samt Communicate, t(70) = 5,12, 
p < ,005. Mellan de tre övriga copingstrategier fanns inga signifikanta 
skillnader. Sammanfattningsvis kan sägas att Awareness and Acceptance of 
Premenstrual Change är den strategi som är signifikant vanligast och Avoidning 
Harm den strategi som signifikant används minst.  

 
Samband mellan copingstrategier, påverkan av PMS och hantering av PMS 

För att besvara frågeställning tre gällande olika samband har en 
sambandsanalys utförts och sammanställts i en korrelationsmatris med 
signifikanta samband markerade med stjärna (se Tabell 3).   
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Tabell 3. 
Korrelationer mellan PMS påverkan, PMS hantering samt de fem olika 
copingstrategierna. 
____________________________________________________________________________________________________ 
  1 2 3 4 5 6 7 
____________________________________________________________________________________________________ 
1. PMS påverkan  1,0 -,46**  ,39**  ,07  ,38**  ,08 -,04 
 

2. PMS hantering    1,0 -,23  ,23 -,38** -,00  ,18 
 

3. Avoiding Harm     1,0  ,18  ,35**  ,06 -,10  
 

4. Awareness Acceptance     1,0 -,07  ,25*  ,38* 
 

5. Adjusting Energy       1,0  ,47** -,27*  
 

6. Self Care        1,0  ,06  
 

7. Communicate         1,0 
____________________________________________________________________________________________________ 
*p < ,05. **p < ,01. Tvåsidigt test. 
 

För att undersöka samband gjordes en korrelationsanalys med hjälp av 
Pearsons korrelationskoefficient för linjära samband mellan skattningsfrågorna 
om PMS påverkan och PMS hantering samt de olika copingstrategierna. Utifrån 
resultaten kan statistiskt signifikanta samband hittas, däremot kan vi inte säga 
något om kausalitet (orsak och verkan). 

Mellan PMS hantering och de olika copingstrategierna finns endast ett 
signifikant samband med Adjusting Energy (r = -,38, p < ,01), sambandet är 
negativt vilket innebär att när skattningen på PMS hantering är hög så skattas 
Adjusting Energy lågt och vice versa.  

PMS påverkan har däremot ett signifikant positivt samband med 
copingstrategierna Avoiding Harm (r = ,39, p < ,01) och Adjusting Energy (r = 
,38, p < ,01). Det positiva sambandet innebär att PMS påverkan, Avoiding Harm 
och Adjusting Energy ökar och minskar i samband med varandra, alltså skattas 
PMS påverkan högt så skattas också Avoiding Harm och Adjusting Energy högt 
och vice versa.  

Det finns även ett signifikant negativt samband mellan PMS påverkan och 
PMS hantering (r = -,46, p < ,01). När PMS påverkan skattas högre så skattas 
PMS hantering lägre och vice versa. I övrigt visar Tabell 3 på några signifikanta 
samband mellan de olika copingstrategierna vilket vi inte kommer beröra 
närmare eftersom det ligger utanför vår frågeställning. 

 
Öppna frågor 

På frågan om hur kvinnorna i studien tycker att det är att prata om PMS så 
svarade de flesta att det var rätt okej att prata om det men flera skrev att de 
kände sig mer bekväma att prata om det med andra kvinnor än med män. Någon 
uppgav att de valde att hellre prata med väninnor än sin man. Anledningen var 
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att de inte kände sig hörda, att männen minimerade PMS som problem eller inte 
tog det på allvar.  

På övriga kommentarer var det flera som uttryckte att detta var ett viktigt 
ämne och att det borde diskuteras mer. Vi fick flera kommentarer om att det var 
bra att vi belyste ämnet PMS. En kvinna i studien uppmärksammade oss på att 
hon nyligen fått diagnosen bipolär sjukdom och hade därmed svårt att veta om 
hennes känslor var kopplade till PMS eller till sin diagnos.  

 
Diskussion 

Diskussionen är strukturerad efter rubrikerna i resultatet och bygger på våra 
frågeställningar samt tar även upp metoddiskussion, slutsatser och förslag på 
fortsatt forskning. 

 
Förekomst och symptombild 

Vår första frågeställning var att ta reda på hur stor del av kvinnor som 
upplever symptom och hur symptombilden ser ut. Förekomsten av PMS 
beskrivet som att uppleva minst ett symptom är hög. Att förekomsten av PMS är 
hög i studien går hand i hand med tidigare forskning (Campagne & Campagne, 
2007; Freeman, 2007; O’Brien, 1993), där förekomsten definierats utifrån minst 
ett upplevt symptom. Detta talar för att PMS är något vanligt förekommande för 
kvinnor, nästan alla kvinnor i vår studie upplever symptom (98,5%). Det innebär 
att PMS är något som tillhör vardagen för de allra flesta kvinnor. Även om PMS 
är något som är vanligt bör det inte blandas ihop med den allvarligare formen 
PMDS som både kräver diagnostisering och många gånger medicinering. Det är 
alltså viktigt att skilja på till vilken grad kvinnorna är påverkade, då att uppleva 
symptom i mindre grad skulle kunna betraktas som naturligt medan en stor 
påverkan är att betrakta som ett sjukdomstillstånd.  

I resultatet såg vi att det fanns en stor spridning i PMS-symptom (se Tabell 
1) vilket talar för att det är olika symptom som upplevs samt att symptomen 
överlag är vanligt förekommande. De tre symptomen med högst medelvärde var 
fysiska symptom, ilska/lättretlighet samt gråtmildhet. En tolkning är att dessa 
symptom är vanligare men då medelvärdet grundar sig på hur högt kvinnorna 
skattade sina besvär av symptomen är en troligare tolkning att dessa symptom 
upplevs mer besvärande. Denna tolkning upplevs logisk då det exempelvis för 
många kan vara mer påtagligt och besvärande med fysiska problem, gråtmildhet 
eller ilska än att uppleva sötsug eller hunger. Det bör också iakttas att 
symptomen som upplevs kan vara orsakat av något helt annat, då symptomen 
liknar de vid exempelvis depression eller ångestsjukdomar (PMS-förbundet, 
2015; Vårdguiden, 2014). Därav kan det krävas hög medvetenhet om 
menstruationscykeln för att kunna koppla ihop symptomen med just den 
premenstruella perioden. Genom att föra PMS-dagbok kan det vara lättare att 
registrera om mående beror på den premenstruella perioden. Detta är också 
något som Vårdguiden (2014) menar kan underlätta besvär då det kan 
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medvetande göra symptom samt blir lättare att kommunicera problem till 
människor i sin omgivning och på så sätt även få förståelse och stöd utifrån. 

 
PMS-påverkan 

En följdfråga på första frågeställningen handlade om hur mycket kvinnor 
ansåg sig själva påverkas av sin PMS. Det mest frekventa svaret på hur mycket 
kvinnorna ansåg att de påverkas av sin PMS var 3 (19,7%) på en skala mellan 1 
och 10 se Figur 1. Detta är en relativt låg skattning och kan tolkas som att de 
trots upplevda symptom inte upplever sig påverkade till så stor grad. Däremot 
skattade 42,3% av alla kvinnor 6, 7 eller 8 på skalan och sammanslagna svar 
från de som skattade 9 och 10 är hela 5,6%. De högre skattningarna på 9 och 10 
(5,6%) är liknande de 5,1 % som Steiner et al. (2003) fann fylla kriterierna för 
PMDS i sin studie. Därmed inte sagt att de 5,6% som svarat 9 och 10 fyller 
kriterierna men det stämmer överens med att denna siffra är representativ för de 
personer som upplever stor påverkan. Sammanfattningsvis kan säga att många 
kvinnor är påverkade av sin PMS och en relativt stor del är påverkad till högre 
grad. Detta innebär att inte bara stor del av kvinnorna upplever symtom utan en 
stor del upplever sig även påverkade av sina symptom och motiverar därav att 
ämnet PMS tas på allvar. 

 
Vanligaste copingstrategin 

Vår andra frågeställning innebar att ta reda på vilken copingstrategi som 
var vanligast bland kvinnorna. Resultat från vår studie visade att den vanligaste 
copingstrategin var Awareness and Acceptance of Premenstrual Change medan 
den minst använda copingstrategin var Avoiding Harm (se Tabell 2). I en 
tidigare studie av Ussher och Perz (2013) visade istället att det tema de hittade 
där kvinnor undvek situationer och personer som kan skapa konflikter, som kan 
liknas vid stategin Avoiding Harm, var det typ av beteende som var mest använt 
bland kvinnor där man undviker personer eller situationer som ökar risken att 
skapa konflikter. Kvinnorna i vår studie visade på att de istället var medvetna 
om och accepterar sin PMS, vilket Ussher och Perz (2013) menar gynnar 
kvinnor i sin hantering av PMS. Read et al. (2014) hittade ett positivt samband 
mellan copingstrategin Awareness and Acceptance of Premenstrual Change och 
upplevd förmåga att hantera PMS. En tolkning som går hand i hand med tidigare 
forskning är att det kan vara kulturbetingat (Christler & Caplan, 2003; Ross & 
Steiner, 2003; Tschudin et al., 2010). Tidigare studier kring olika 
copingstrategier är gjorda i andra länder än Sverige. Andra länders normer 
gällande PMS kan skilja sig ifrån Sveriges normer och därmed ha en påverkan 
på hur PMS upplevs men också hur man hanterar det. Det skulle kunna vara så 
att Sverige skiljer sig lite i sitt sätt att vara mer öppet och accepterande inför 
PMS då nordiska länder har högre jämställdhet mellan kvinnor och män än 
andra Europeiska länder (Nordiska ministerrådet, 2015). Detta skulle kunna leda 
till att svenska kvinnor kan vara mer öppna med PMS och inte använder ett 
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undvikande beteende på samma sätt. Det finns även utrymme att diskutera att 
vårt urval med stor andel studerande skulle kunna påverka skillnaderna från 
tidigare studiers resultat dock uppger Read et al. (2014) att 95 stycken är 
psykologstuderade ur deras urval och övriga finns ingen utbildningsstatus på. 
Om kvinnorna i vårt urval har högre utbildning skulle det kunna vara så att det 
finns ett mer accepterande förhållningssätt och då de skulle kunna ha mer 
formell kunskap om PMS. 

 
Samband mellan copingstrategier, PMS-påverkan och hantering av PMS 

Nedan presenteras de samband vi fann för att kunna besvara vår tredje 
frågeställning gällande PMS-påverkan, PMS-hantering samt fem olika 
copingstrategier.  

I resultatet såg vi ett signifikant negativt samband mellan hur kvinnorna i 
studien skattade att de påverkas av sin PMS samt hur väl de känner att de kan 
hantera sina upplevda besvär (se Tabell 3). Sambandet kan betraktas som logiskt 
oavsett orsak och verkan. Högre upplevelse av att påverkas av PMS kan 
säkerligen gör det svårare att hantera samtidigt som att uppleva problem med att 
hitta adekvata sätt att hantera sin PMS även kan göra att kvinnorna känner sig 
mer påverkade. Resultatet har likhet med tidigare forskning som funnit samband 
mellan svårighetsgrad av PMS och olika sätt att hantera PMS (Kuczmierczyk, 
Johnsson, & Labrum, 1994; Warren & Baker, 1992). Sambandet motiverar att 
hantering av PMS är en viktig komponent för förståelsen av PMS och 
förståelsen för många kvinnors vardag. Tidigare forskning (Read et al., 2014; 
Warren & Baker, 1992) menar att det är viktigt att rikta fokus på vad kvinnorna 
själva gör och kan göra för att hantera PMS och genom funnet samband i vår 
studie vill vi understryka vikten av PMS hantering för förståelse av PMS. 

Resultatet visade på att PMS-påverkan hade ett signifikant positivt 
samband med copingstrategierna Avoiding Harm samt Adjusting Energy (se 
Tabell 3). En trolig tolkning är att större bekymmer med PMS (påverkan av 
PMS) gör att kvinnorna i större utsträckning använder sig av 
undvikandestrategier samt strategier som sparar dem energi. En annan tolkning 
skulle kunna vara att PMS får dem att undvika och göra saker annorlunda än vad 
de gör när de inte har PMS och därmed upplever kvinnorna större bekymmer på 
grund av hur de hanterar sin PMS. Denna tolkning skulle kunna kopplas till att 
ett mer accepterande förhållningssätt visat sig vara gynnsamt vid PMS-hantering 
(Ussher & Perz, 2013). Kuczmierczyk et al. (1994) fick i sin studie ett resultat 
där det visade sig att kvinnor med högre skattning i depression hade större 
tendens att använda sig av undvikande strategier. Just strategier som innebär att 
undvika eller anpassa sitt liv kan innebära att kvinnorna väljer att dra sig undan 
och på så vis inte får uppleva det bekräftande eller sociala utbyte som annars 
sker vilket skulle kunna leda till en negativ spiral av sämre mående.  

Känsla av att hantera PMS hade endast ett signifikant samband med 
copingstrategierna; ett negativt samband med Adjusting Energy (se Tabell 3). 
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Detta samband kan tyda på att hanteringen av PMS inte gynnas av att äta mer 
sötsaker, träna mindre eller göra av med mindre energi. En annan tolkning kan 
vara att detta beteende är något som uppkommer för att man upplever 
svårigheter med att hantera PMS. Read et al. (2014) finner även de ett negativt 
samband med denna copingstrategi. Det är värt att diskutera att gränsen mellan 
symptom, hur PMS ter sig, och copingstrategier, vad kvinnorna gör för att 
hantera situationen, skulle kunna överlappa varandra. Ökat matintag/matsug är 
ett symptom beskrivet i mätinstrumentet PSST (Steiner et al., 2003) samtidigt 
som ”jag äter mer sötsaker” är en av de items som utgör copingstrategin 
Adjusting Energy i PMCM. Kanske kan Adjusting Energy, med innebörden att 
ge mindre energi till andra, träna mindre, äta sötsaker och undvika sociala 
aktiviteter betraktas som både symptom och copingstrategi. 

Read et al. (2014) visade även på signifikant negativa samband mellan 
känsla att hantera PMS och strategierna Self Care, Avoiding Harm samt ett 
signifikant positivt samband med strategin Awareness and Acceptance of 
Premenstrual Change. Dessa resultat är dock inget vi får i vår studie vilket 
skulle kunna förklaras av att vi har ett mindre urval. Det skulle även kunna bero 
på att kvinnorna i vår studie skiljer sig vad det gäller användandet av 
copingstrategierna då Avoiding Harm har visat sig vara vanligast i tidigare 
studie (Ussher & Perz, 2013) medan det i vår studie är den minst vanliga 
strategin (se Tabell 2). Detta skulle kunna förklaras av tidigare nämnda 
eventuella kulturella skillnader eller skillnader i urval från tidigare studier.  

 
Öppna frågor 

Reaktioner från många av kvinnorna som deltog i studien var väldigt 
positiva och flera har just uttryckt att de tycker att PMS är ett viktigt ämne att 
lyfta. Att prata om sätt att hantera kan ses som en del av den process som 
medvetandegör PMS. Detta är en viktig del i hanteringen av PMS (Warren och 
Baker, 1992; Read et al., 2014) och eftersom ämnet blivit mer uppmärksammat 
på sista tiden kan detta vara ett steg i rätt riktning. Genom att medvetandegöra 
kvinnor om olika sätt att hantera PMS kan ge dem nya idéer om hur de kan 
agera eller förhålla sig. Read et al. (2014) menar att fokus bör riktas mot lösning 
istället för problem. Genom att uppmärksamma dessa olika strategier för att 
hantera sin PMS så kan man öppna upp nya vägar för kvinnor att tänka istället 
för att bara fokusera på den biomedicinska och medicinska delen av PMS (Read 
et al., 2014). Vår studie kan ha bidragit till att kvinnor hittar nya eller fler sätt att 
hantera sin PMS. 

Några kvinnor uppgav under den öppna frågan att de ansåg att det var 
lättare att prata om PMS med kvinnor än män och att de väljer att prata med 
väninnor istället för med sin partner. Några uppgav att de kände att män skämtar 
bort problemet och att de inte blev tagna på allvar. Ussher och Perz (2013) fann i 
sin studie att om kvinnans närstående eller partner hade mer förståelse och var 
stöttande under den premenstruella perioden upplevde kvinnorna situationen 
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som bättre och lättare. Om kvinnans partner inte visar stöttning och förståelse 
skulle detta kunna bidra till att hanteringen av PMS försvåras. Det är troligt att 
partnerns (oavsett kön) stöd är avgörande för hanteringen då hen ofta står 
kvinnan närmst och i en samborelation blir hen som finns i kvinnans närhet 
under den premenstruella perioden. 

 
Metoddiskussion 

Ett problem med studien kan vara att vi valde att använda ett mätinstrument 
(PSST) som inte är gjort för forskning utan snarare är gjort för att 
underlätta diagnostisering. Problemet kan vara att symptomen som efterfrågas 
handlar om symptom som ska uppfyllas för kriterier i DSM-5, vilket gör att det 
skulle kunna finnas andra symptom som vi inte får med samt att de fysiska 
symptomen i mätinstrumentet är sammanslaget till en item och inte får lika 
mycket utrymme. Mätinstrumentet har varit användbart för oss men i efterhand 
kunde vi ha valt ett annat instrument, haft en öppen fråga eller sammanställt ett 
eget formulär om symptom. Risken med det hade kunnat vara att vi missat att få 
med något viktigt, vilket motiverar vårt användande av ett redan färdigt 
instrument.  

Vi har valt att betrakta svaren på intervallnivå. Vi är medvetna om att 
enkätens utformning skulle kunna betraktas som ordinalnivå eftersom att vi inte 
kan säga att avståndet är lika långt mellan alla svarsalternativ i de två olika 
instrumenten (se Bilaga 1). Det är dock vanligt att psykologiska skalor betraktas 
som intervallskalor (Borg & Westerlund, 2007). 

För att behålla reliabiliteten och validiteten för mätinstrumenten valde vi att 
behålla dem som de var utformade utifrån tidigare forskning. Vi översatte endast 
språket och lade till fåtal ord för att förtydliga svarsalternativen.  

Genom vårt bekvämlighetsurval med studerande plus några andra kvinnor i 
vår omgivning kan vi ha ett urval som är relativt högt utbildade. Detta skulle 
kunna ha betydelse för vilka strategier som används för att hantera PMS. 
Tidigare studier Read et al. (2014) har även de med studerande och kanske är 
detta något som skulle kunna forskas vidare på om utbildningsnivå har betydelse 
för symptom och hantering. 
Slutsatser 

Syftet med studien var att få en översiktlig bild över PMS-symptom och 
påverkan samt titta på vad kvinnor gör för att hantera sin PMS och olika 
samband. Det kan konstateras att PMS är vanligt förekommande och att det 
påverkar många kvinnor och vissa mycket svårt. PMS är ett ämne som i allra 
högsta grad är viktigt att fortsätta forska på. Trots att ett accepterande och 
medvetet förhållningssätt var det vanligaste i studien kan detta kanske utvecklas 
mer genom att lyfta ämnet PMS ytterligare och även utanför den drabbade 
individen. Genom forskning och vidare medial uppmärksamhet kan även 
omgivning och närstående få information om PMS och dess utbredda förekomst. 
Ju högre kvinnorna skattade sin påverkan av PMS desto högre skattade de även 
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att de använde sig av undvikande och anpassande som strategier för att hantera 
sin PMS. Ett anpassande sätt att hantera PMS genom att exempelvis träna 
mindre, äta mer sötsaker och undvika sociala aktiviteter visade sig ha ett 
signifikant negativt samband med känsla av att kunna hantera sin PMS. 
Sambanden funna i denna studie tyder på att hanteringen av PMS spelar roll för 
upplevelsen av PMS och upplevelsen av PMS spelar roll för hanteringen av 
PMS, ytterligare forskning behövs för att utreda orsak och verkan. 
 
Förslag på fortsatt forskning 

För att kunna säga något om kausalitet vad gäller hantering av PMS vore 
det intressant med studier som använder andra metoder för att kunna svara på 
frågor om orsak och verkan. Då PMS på flera sätt kan liknas vid kronisk smärta, 
genom att vara ett tillstånd som är svårt att komma ifrån och på så vis kräver 
adekvat hantering, vore det intressant att titta på en terapimetod som visat sig 
verksam vid kronisk smärta, Acceptance and Comittment Therapy (ACT). Då 
acceptans och medvetande även verkar vara en central del i hanteringen av PMS 
vore det intressant med interventionsstudier med ACT som behandlingsmetod 
för PMS. 

Då flera av copingstrategierna i vår studie berör hur kvinnorna 
kommunicerar och förhåller sig till omgivningen skulle det vara av vikt att 
fortsätta forskningen på hur PMS påverkar relationer och vad som är viktigt i 
relationer för att underlätta förståelse, kommunikation och på så sätt öka 
livskvalité för drabbade familjer. Det vore även intressant med fortsatt forskning 
på om partnerns kön har betydelse för upplevelse av förståelse och stöttning vid 
PMS. 
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi är två studenter på Linköpings Universitet som heter Karin Kufver och Sandra Karlsson. 
Vi skriver en C-uppsats i psykologi som handlar om PMS (premenstruellt syndrom). Vi vill 
undersöka om och hur PMS upplevs samt hur det hanteras. Denna enkät tar ca 10 min att fylla 
i och ditt deltagande är frivilligt och anonymt. Enkäten vänder sig till kvinnor med en aktiv 
menstruationscykel. 
 
PMS innebär att man upplever förändringar innan mens. De kan vara både psykiska och 
fysiska. PMS är inget som behöver en diagnos utan är en beskrivning av de eventuella 
förändringar som upplevs i den premenstruella perioden. Den premenstruella perioden infaller 
efter ägglossning fram till menstruationen.  
 
Vid intresse av att ta del av studien kontakta oss på karku555@student.liu.se eller 
sanka394@student.liu.se så hör vi av oss till dig när uppsatsen är avslutad. Vår handledare på 
IBL heter Stefan Gustafson och han nås på stefan.gustafson@liu.se om man har vidare frågor.  
 
Är du intresserad av mer information om PMS så finner du det på www.pmsforbundet.se och 
www.alltompms.se  
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1. Ålder: ________år. 
 
2. Civilstånd: 
☐ Singel 
☐ Sambo 
☐ Särbo 
 
3. Använder du hormonellt preventivmedel (t.ex. p-piller, p-stav, hormonspiral m.fl.)? 
☐ Ja 
☐ Nej 
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Utgå ifrån det senaste halvårets menstruationscykler: markera i vilken grad du upplevde 
följande premenstruella besvär. Besvären ska ha börjat före menstruationen och slutat efter att 
menstruationen hade satt igång. 
 
 

 
 
 
18. Till vilken grad upplever du att du påverkas av PMS? (Skatta ditt svar från 1-10 där 1 
innebär ”inte alls” och 10 innebär ”mycket svårt”. Ringa in ditt svar).  
 
 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
 
 
 

Symptom Inte alls Lindriga 
besvär 

Måttliga 
besvär 

Svåra  
besvär 

4. Ilska/lättretlighet     

5. Oro/spändhet     

6. Gråtmildhet/mer känslig för att 
bli avvisad 

    

7. Nedstämdhet/hopplöshet     

8. Minskat intresse för arbete     

9. Minskat intresse för 
hemlivet/sysslor i hemmet 

    

10. Minskat intresse för socialt 
umgänge 

    

11. Svårt att koncentrera dig     

12. Trötthet/brist på energi     

13. Ökat matintag/matsug     

14. Sömnlöshet     

15. Ökat sömnbehov     

16. Känsla av att inte orka med eller 
att inte ha kontroll 

    

17. Fysiska symptom: ömmande 
bröst, huvudvärk, ont i 
leder/muskler, svullnadskänsla, 
viktökning 
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Kvinnor hanterar sina premenstruella förändringar olika. Sätt ett kryss i den ruta som du 
tycker passar bäst in på dig under din premenstruella period.  

Coping påstående Gäller 
inte  
mig 

Gäller 
sällan 
mig 

Gäller 
ibland 
mig 

Gäller 
ofta  
mig 

Gäller  
alltid 
mig 

19. Jag undviker situationer som skulle kunna provocera 
mig 

     

20. Jag undviker personer som skulle kunna provocera 
mig 

     

21. Jag undviker att ta upp ämnen som skulle kunna 
skapa en konflikt 

     

22. Jag drar mig undan från en situation om det börjar 
provocera mig 

     

23. Jag undviker situationer där jag känner mig sårbar      
24. Jag undviker att ha konversationer som kan göra mig 
upprörd 

     

25. Jag försöker att undvika att ta itu med svåra 
familjefrågor 

     

26. Jag utmanar mina negativa tankar      
27. Jag accepterar mina förändringar i humöret      
28. Jag är medveten om att mina premenstruella 
förändringar bara är tillfälliga 

     

29. Jag tycker att det är ok att känna mig annorlunda när 
jag har PMS 

     

30. Jag är medveten om mina kroppsliga förändringar      
31. Jag tycker att det är ok att vara mer känslosam eller 
känslig när jag har PMS 

     

32. Jag är medveten om mina känslomässiga förändringar      
33. Jag tycker att premenstruella förändringar är en 
normal del av en kvinnas upplevelser 

     

34. Jag vet att andra kvinnor går igenom detta      
35. Jag tycker att det är okej att mina fysiska behov kan 
vara annorlunda 

     

36. Jag vet vad jag behöver göra för att stötta mig själv      
37. Jag uttrycker mina känslor genom känslomässiga 
utbrott 

     

38. Jag minskar mina sociala aktiviteter      
39. Jag fokuserar på andras behov      
40. Jag tränar mindre      
41. Jag äter mer sötsaker      
42. Jag gör mer saker som gör mig avslappnad, tex. Ta ett 
bad, massage eller läsa en bok 
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51. Till vilken grad känner du att du kan hantera din PMS? (Skatta ditt svar från 1-10 där 1 
innebär ”inte alls” och 10 innebär ”mycket bra”. Ringa in ditt svar)  
 
 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
 
 
52. Har du koll på din menstruationscykel (t.ex. genom en app, dagbok, pms-logg, p-piller 
karta m.fl.)? 
☐ Ja 
☐ Nej 
 
 
53. Hur tycker du det är att prata om PMS? __________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
54. Övriga kommentarer: ________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Coping påstående Gäller 
inte  
mig 

Gäller 
sällan 
mig 

Gäller 
ibland 
mig 

Gäller 
ofta 
mig 

Gäller 
alltid 
mig 

43. Jag tar mig tid att fokusera på mina egna behov      

44. Jag ger mig själv extra tid att vila      

45. Jag gör saker som får mig att känna mig mer bekväm      

46. Jag känner mig trygg att berätta för andra hur jag 
känner 

     

47. Jag känner mig trygg att berätta för andra vad jag 
behöver 

     

48. Jag berättar för andra hur jag mår      
49. Jag försöker att inte berätta hur jag mår      
50. Jag ber andra om hjälp      


