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Abstract 
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Purpose and problem statement: The purpose of this study is to identify how 

PMS/PMDD affects a leaders leadership. Therefore the individual and the 

experienced symptoms involving PMS/PMDD are studied. This to identify potential 

connections between the diagnoses and theories about leadership. 

 

 How is leadership affected by PMS and PMDD? 

 

Method: The study is conducted through an inductive reasoning and qualitative 

interviews with six informants. The informants helped us understand the empirical 

field, which in order lead us to identify relevant theories for our study.  

 

Conclusion: The study showed that leadership is affected by PMS and PMDD 

because of changes in the individual’s personal characteristics during the time of 

their diagnosis. The individual can go from being a good leader for two weeks, to 

seeing themselves as a bad leader the remaining two weeks. The change can be 

recognized by seeing positive characteristics that define a good leader change into the 

opposite.  

 

Through this study it is apparent to us that there is an opportunity for further research 

in this subject. It can be done by performing a bigger study or by including a co-

worker perspective, since a leader needs its co-workers to be able to lead. 
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Abstrakt 

 

Titel: Har du mens eller? - En kvalitativ studie om PMS och PMDS påverkan på 

ledarskap 

Författare: Emelie Jansson och Yvonne Palomino Casseres 

Handledare: Kjell Arvidsson 

Examinator: Hans Wessblad 

Kurs: 2FE78E,  Företagsekonomi III - Organisation, Kandidatuppsats 15hp,  HT17 

 

Syfte och forskningsfråga: Syftet med denna studie är att identifiera hur 

PMS/PMDS ger upphov till konsekvenser som påverkar individens ledarskap. 

Således studeras individens erfarenheter kring de upplevda symptomen till följd av 

PMS/PMDS. Detta för att identifiera eventuella samband mellan dessa och teorier 

kring ledarskap. 

 

 Hur kan ledarskap påverkas av PMS och PMDS? 

 

Metod: Studien har en induktiv ansats och utgår ifrån kvalitativa intervjuer med sex 

informanter. Informanterna har hjälpt oss att förstå det empiriska fältet för att vi 

sedan ska kunna identifiera relevanta teorier för vår studie. 

 

Slutsats: Studien visar att ledarskap påverkas av PMS och PMDS genom att 

individens personliga attribut förändras under perioden för diagnoserna. Individen 

kan gå från att vara en bra ledare i två veckor till att se sig själv som en sämre ledare 

resterande två veckor. Det kan visa sig genom att positiva egenskaper som definierar 

en god ledare istället blir sämre. 

 

Vi kan se att det finns möjlighet till vidare forskning genom att utföra större studier 

eller genom att inkludera ett medarbetarperspektiv, eftersom ledare behöver 

medarbetare för att kunna leda. 

 

Nyckelord 

pms, pmds, ledarskap, organisation, kommunikation  
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1 Inledning 
Studiens inledningskapitel presenterar tidigare forskning om PMS

1
/PMDS

2
. Vidare 

presenteras den problemprecisering som mynnar ut i studiens syfte och 

forskningsfråga. 

 

1.1 Bakgrund 

Under många år har glastaket varit en vanlig förekommande metafor som använts för 

att förklara varför kvinnor inte får tillgång till ledande roller (Ayman & Korabik, 

2010). Trots den utveckling som skett de senaste åren konfronteras kvinnor 

fortfarande med ett flertal ledarskapsrelaterade utmaningar (ibid). Dessa utmaningar 

liknar Ayman & Korabik (2010) med en labyrint som består av olika hinder som 

ledaren ständigt råkar ut för.  

 

Ayman & Korabik (2010) beskriver ledarskap som ett fenomen, något som är köns- 

och kulturellt neutralt där fokus ligger på likheterna snarare än skillnaderna i de 

situationer som män och kvinnor ställs inför som ledare. Ayman & Korabik (2010) 

kritiserar denna ståndpunkt och hävdar att de misslyckades med att ta hänsyn till den 

labyrint av stereotypiska förväntningar som ställs på en kvinnlig ledare (ibid). 

Däremot menar Alvesson & Sveningsson (2007/2012) att det finns många 

definitioner av ledarskap, med en gemensam faktor som är den påverkan ledaren har 

på sina underordnade. Ledarskap handlar även om de relationer som finns och under 

vilka situationer det råder (ibid). Därför går det inte att säga att det finns en specifik 

typ av ledarskap eftersom det finns olika kontexter att ta hänsyn till (ibid). Till 

exempel förväntas ofta ledare av det kvinnliga könet leva upp till ett beteende som 

klassas som traditionellt kvinnligt (Festin, Hovelius & Lunde, 2009). Om ledaren till 

exempel skulle visa ilska och irritation finns det en tendens att uttrycket PMS 

används som en förklaring till typiska icke-kvinnliga beteendet (ibid). 

 

PMS/PMDS är en sammanfattning av olika symptom som kopplas samman med 

menstruationscykeln (Festin, Hovelius & Lunde, 2009). Menstruationscykel är den 

medicinska benämningen på den period som börjar mensens första dag och slutar 

nästkommande mens första dag (Menscykel, u.å). Det som sker är att 

                                                 
1
 Ett av de vanligaste mensrelaterade besvären, så kallat premenstruellt syndrom 

(1177 Vårdguiden, 2017). 
2
 Svår form av premenstruella besvär, så kallad premenstruell dysforisk störning 

(ibid). 
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livmoderslemhinnan stöts ut på grund av att det inte påbörjats en utveckling av ett 

embryo
3
 (ibid). Cykelns längd kan variera mellan 21-35 dagar, men det mest 

förekommande är en 28 dagars lång cykel (Karlson, 2015). Den är alltså helt 

individuell, likaså hur personen i fråga påverkas av de hormonella nivåerna i kroppen 

som ändras och styr cykelns olika faser (ibid). 

 

Omkring 80% av de menstruerande individerna mellan 19-49 år upplever någon form 

av premenstruellt syndrom, som är det samlingsbegrepp för olika typer av fysiska 

och/eller psykiska besvär som kan uppstå varje månad (Felambalans, u.å.). 

Majoriteten upplever relativt milda symptom som lätt huvudvärk, värk i ländryggen 

eller trötthet, men hos en stor andel påverkar symptomen drastiskt det dagliga livet 

(Lethaby et al, 2013). Psykiska besvär som starka känslor, ilska, sorg, extrem 

nedstämdhet, oro och fysiska symptom som kraftig huvudvärk, svullnad, illamående 

och viktökning hör till vardagen för en stor del av de ovanstående 80% 

(Felmalbalans, u.å.). Erfarenheter kring premenstruella syndrom undersöktes i en 

studie där de deltagande förklarade det som att det är mer av allt, att allt förstärks, 

irritation blir utbrott, sorg blir outhärdligt och glädje blir extrem glädje (Perz & 

Ussher, 2007). 

 

Lena Marions
4
 har genomfört en studie vid namn Hur menstruation påverkar 

kvinnors hälsa där 1500 individer deltog (Marions i Sjöblom, 2016). Resultatet 

visade bland annat på att över 90% av kvinnorna upplevde blödningar i samband med 

menstruation som störande och att det påverkade deras humör avsevärt (ibid). Nästan 

en fjärdedel av de deltagande väljer ofta att avstå från sociala aktiviteter vilket de 

upplever som minskad livskvalitet (ibid). Till sist visade även studien att 16% 

upplevde att de regelbundet var tvungna till sjukskrivning i samband med 

menstruation och de upplevda besvären (ibid). 

 

Cirka 5% av den menstruerande individen i fertil ålder upplever så starka symptom 

att de inte kan leva upp till de dagliga rollerna de har, som till exempel att vara en bra 

mamma (Perz & Ussher, 2007; Janusinfo, 2016), eller att vara produktiv i sin 

                                                 
3
 Första utvecklingsfasen hos ett befruktat ägg (Olsson & Björn, u.å.). 

4
 Docent i obstetrik och gynekologi vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset, 

universitetslektor vid Karolinska Institutet med placering på Södersjukhuset vid 

institutionen för klinisk forskning och utbildning (Karolinska Institutet, u.å.). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marjoribanks%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23744611
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yrkesroll på arbetsplatsen (Heinemann et al., 2012). De som påverkas på detta 

drastiska sätt lider av premenstruell dysforisk störning, vilket är en mycket svårare 

variant av premenstruellt syndrom (Janusinfo, 2016). Att lida av PMDS påverkar inte 

bara individen i fråga, utan det drabbar en hel familj och alla runt omkring (Perz & 

Ussher, 2007). Under de två veckorna mellan ägglossning och menstruation upplever 

ett flertal att deras känslighet för stress ökar, att minsta lilla motgång känns som 

jordens undergång och att detta även påverkar relationen till deras partner negativt 

(ibid). Det är stressen som utlöser och förvärrar de redan befintliga symptomen, som 

en trigger
5
 (ibid). Denna sårbarhet ger upphov till att en längtan efter ensamhet 

infinner sig och tid för självvård ökar. En deltagare i denna studie berättade att 

träning plötsligt blir väldigt viktigt under de veckorna hon mår som sämst (ibid). I 

dagsläget är den forskning som finns angående träning mer specialiserad på 

idrottsrelaterade prestationer, då det enligt studier går att se samband mellan 

prestationer och menstruationscykeln (Malou efter tio, 2017). Däremot är det inte 

enbart under mensen som prestationerna påverkas utan det kan även ske under PMS 

(Fältlöv, 2015). Vidare menar studier som gjorts att den förändrade hormonbalansen 

som har en individuell påverkan kan kopplas till skador idrottare råkat ut för under 

den här dessa perioder i menstruationscykeln (Malou efter tio, 2017). 

 

Vidare har studier gjorts om kvinnors förståelse och upplevelse kring deras 

menstruation (Lee, 2002). En klar majoritet av de deltagande karaktäriserade 

PMS/PMDS som ett oönskat tillstånd, ett negativt, känslomässigt symptom som 

inträffar före varje menstruation (ibid). Även om studien användes främst för att 

illustrera komplexa berättelser, ger de deltagandes svar inom negativa och positiva 

attitydgrupper ett liknande sätt att fokusera på grundläggande berättelser som ligger 

till grund för upplevelser kring menstruationscykeln (ibid). De deltagande som 

tillhörde den positiva gruppen associerade menstruation med något som identifierade 

dem som kvinnor, något som gjorde dem feminina och något som gjorde att de i 

framtiden förmodligen skulle kunna bära ett barn (ibid). Längre in i forskningen 

visade det sig att de positiva upplevelserna grundade sig på en kulturell syn på 

menstruation, en syn där mens är något orent, tabu och något som gör flickor till 

kvinnor (ibid). Slutresultatet blev då att de negativa sidorna och upplevelserna av 

menstruation var klart övervägande störst i de båda grupperna, men hur synen på 

                                                 
5
 Något som utlöser, i detta fall ett dåligt beteende (Cambridge Dictionary, u.å.). 
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själva menstruationen var skiljde sig drastiskt åt på grund av kulturell bakgrund 

(ibid). 

 

Varför PMS/PMDS uppkommer är något som går att koppla till hormonförändringar 

i samband med ägglossning och menstruation, då framförallt ökningen av hormonet 

progesteron
6
 inför varje ägglossning (Nestor & Karlsson, 2015). Den mest 

förekommande teorin om vad som orsakar dessa symptom är nedbrytningsprodukter 

av hormonet progesteron eftersom PMS/PMDS förekommer mellan ägglossning och 

menstruation, vilket är den tiden då nivåerna av progesteron fluktuerar (ibid). 

Däremot visar relativt ny forskning att de som lider av PMS/PMDS inte uppvisar 

större hormonsvängningar än andra. Istället har de en ökad känslighet för 

svängningar trots samma nivåer (ibid). 

 

1.2 Problemprecisering 

Eftersom det framkommit hur prestationen i arbetsrelaterade sammanhang kan 

påverkas av menstruationscykeln ser vi en möjlighet att det går att appliceras på 

ledarskap. De premenstruella besvären samt den hormonella balans som förändras 

har enligt forskning visat stor påverkan på det psykiska välmåendet och bidragit till 

minskad livskvalitet hos en stor procent av befolkningen (Sjöblom, 2016). Att även 

kopplingar gjorts till problem som kan uppkomma i vardagliga situationer anser vi 

vara en öppning för vidare forskning för oss.  

 

I Perz & Usshers (2007) forskning om upplevelser kring individens menstruation 

framkom det en gemensam faktor hos de deltagande, att stress var en trigger för 

andra symptom att blomma ut (ibid). Fanns det en redan påbörjad irritation blev den 

som ett vansinnesutbrott, fanns huvudvärk utvecklades det till migrän och en liten 

motgång känns som jordens undergång (ibid). Bidrar den extrema huvudvärken och 

den underliggande irritationen till en kortare ton gentemot medarbetare, minskad 

förståelse för frågor och till möjliga snabba felbeslut för att orken inte finns? 

Applicerar vi sedan symptomen på ledarskapssituationer tror vi att problematik kan 

uppstå som påverkar en hel organisation eller förening. Vi tror att den önskan om 

ensamhet och de problem som deltagande i de olika studierna upplevt kan skapa en 

                                                 
6
 Det är ett steroidhormon som finns hos både män och kvinnor. Då det bildas i 

gulkroppen i äggstocken kan det även kallas för gulkroppshormon (Oppenheim, 

2014). 
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oro och oförståelse  hos medarbetare och följare. Med oförståelse och missförstånd 

ser vi en möjlig koppling till premenstruella besvär när ett skiftande beteende hos en 

ledare uppfattas. Det har framkommit att kontinuerligt dra sig undan från sociala 

aktiviteter med till exempel sitt arbete tillhör vanligheten (Sjöblom, 2016). Detta tror 

vi kan göra att en klyfta skapas ledare, medarbetare och följare mellan samt att synen 

på sin ledare kan förändras och upplevas på ett negativt sätt. 

 

En fortsatt problematisering med Marions forskning i åtanke ser vi också en möjlig 

påverkan på organisationen där ledarens närvaro är avgörande. I resultatet framkom 

det är 16% sjukskrev sig regelbundet på grund av så pass starka symptom att arbetet 

inte gick att genomföra (Marions i Sjöblom, 2016). Heinemann et al (2011) styrker 

detta och berättar att individer med diagnoserna PMS/PMDS är borta från sitt arbete 

minst 8 timmar per menscykel. Även här styrks vår tes om att en problematik i 

relationen till medarbetare kan ta stryk då även Heinemann et al (2011) berättar att 

det tillhör vanligheten att individen drar sig undan sociala aktiviteter och sina 

fritidsaktiviteter.   

 

Att vara en ledare innebär även i många fall en rad beslutsfattande situationer i 

stressiga miljöer (Wallström, 2015). Det här tror vi upplevs och genomförs 

annorlunda under de veckorna PMS/PMDS är eftersom känsligheten för stress ökar 

och en önskan för egentid kan uppkomma (Perz & Ussher, 2007). Vidare menar 

Wallström (2015) att stresspåslag som aktiverar känslor hos oss i till exempel akuta 

situationer bidrar till att vi fattar beslut på just känslomässiga grunder. Här ser vi den 

möjliga problematik som skulle kunna uppstå i de situationer där ett beslut måste 

fattas på mer rationella grunder och inte när våra känslor styr över de beslut som ska 

tas. Det som Wallström (2015) sedan lyfter, att känslor inte är något fel utan det 

handlar om att bli medveten om sina känslo- och tanketendenser, är något vi vill 

applicera på en ledares beslutsfattande roll. Den emotionella känslobalansen påverkas 

ofta omedvetet under menstruationscykelns gång, vilket vi ser borde kunna kopplas 

till en ledares beteendemönster. Det är något vi också kan se som skulle kunna vara 

grunden till missförstånd och felbeslut inom organisationer, till exempel ledare och 

medarbetare mellan.  

  

Att vi valt att studera det valda ämnet beror på att individer med PMS/PMDS kan 

uppleva olika symptom med olika svårighetsgrader. Upplevelser som i många fall 
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inte går att  undgå, vilket leder till att det blir en del av deras vardag och därmed även 

en del av deras arbetsliv. Detta leder då till det problem vi valt att belysa om hur en 

ledare med PMS/PMDS påverkas av sina besvär och om huruvida ledarskapet 

påverkas till följd av dem. En praktisk relevans vi kan se för denna studie är att det 

skulle kunna ge medarbetare och följare en ökad förståelse till eventuella skiftningar i 

beteendet hos sina ledare. Den ökade förståelsen går även att se ur ledarens 

perspektiv då felaktiga emotionella beslut skulle kunna förhindras med hjälp av ökad 

självmedvetenhet och kännedom om hur just ledaren påverkas av sin 

menstruationscykel. Den ökade medvetenheten gynnar inte bara medarbetare och 

ledare utan vi ser även att det gynnar fackliga organisationer och utbildningsväsendet 

då de skulle få större förståelse för ämnet och därmed kunna börja lära ut denna 

aspekt av ledarskap. Att räkna detta som ytterligare en aspekt av ledarskap öppnar 

upp för förståelsen av att ledarskap kan förändras till följd av situationer som inte 

enbart är anpassade till situationer kring medarbetarna. Något vi även anser vara 

viktigt är att vår studie öppnar upp för diskussion kring ämnet eftersom det i 

dagsläget fortfarandet tillhör vanligheten att menstruationscykelns negativa påverkan 

blir tabubelagd och förminskad. 

 

Det är även av teoretisk relevans för oss att fördjupa oss i ämnet då det 

förhoppningsvis kan leda till ett intresse för vidare forskning. 

 

1.3 Forskningsfråga 

- Hur kan ledarskap påverkas av PMS och PMDS? 

 
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera hur PMS/PMDS ger upphov till 

konsekvenser som påverkar individens ledarskap. Således studeras individens 

erfarenheter kring de upplevda symptomen till följd av PMS/PMDS. Detta för att 

identifiera eventuella samband mellan dessa och teorier kring ledarskap. 

 

1.5 Avgränsning 

För att kunna samla information avgränsade vi oss till ledare i Sverige. Däremot var 

vi medvetna om att ledarskap är ett brett begrepp vilket gjorde att vi var öppna för 
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olika typer av ledare. En viktig del av vårt arbete var dock att bortse från ett tydligt 

chefskap då vi ville ha informanter som ständigt är i arbete med andra individer. Det 

valet gjorde att vi avgränsade oss till en lägre nivå av ledarskap. 

 

Eftersom vi avgränsade oss till ledare har vi bortsett från ett medarbetarperspektiv då 

fokus främst legat på informanternas upplevelser. Vi förstår att medarbetarna och 

följarna är viktiga att ta hänsyn till, men eftersom det är ett stort och känsligt ämne 

har vi bedömt att studien är bättre utförd med ett fokus. 

 

1.6 Disposition 

I det kommande kapitlet presenteras våra metodval där läsaren kommer att få en 

inblick i över hur vi genomfört studien och varför vi gjort vissa val. Läsaren får även 

en möjlighet att kunna ställa sig kritiskt till våra val och själv bilda sina egna 

uppfattningar om hur ämnet skulle kunna studerats på andra sätt. 

 

I senare kapitel presenteras vår primärdata, som består av intervjuer samt det 

teoretiska ramverk som ligger till grund för vår studie. Teorierna kommer att finnas 

som stöd för den empiri som bearbetats. Resultatet av vår studie kommer läsaren att 

kunna jämföra med de teorier som använts för att se om det finns likheter eller 

skillnader dem emellan. 

 

Vidare presenteras de slutsatser som studien mynnat ut i med utgångspunkt i det 

syfte och de forskningsfrågor studien har haft. Dessutom diskuterar vi möjligheten 

för vidare forskning. 

 

Avslutningsvis redogörs våra egna reflektioner kring ämnet och det resultat studien 

lett fram till.   
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2 Metod 
Metodkapitlet presenterar studiens kvalitativa och induktiva karaktär. Det empiriska 

materialet utgörs av primärdata i form av intervjuer. Vidare presenterar detta 

kapitel ytterligare val som gjorts i samband med studiens genomförande. Metodkritik 

presenteras löpande. 

 

2.1 Forskningsprocess 

Denna studie inleddes med att vi diskuterade det valda ämnet sinsemellan då vi båda 

har kunskap om menstruation och premenstruella symptom. Däremot blev vi snart 

varse att den förkunskap vi hade om ämnet varken var tillräckligt ingående eller 

relevant för studiens genomförande. Det gjorde att vi försökte få mer förkunskap 

genom att söka efter information om menstruationscykeln, PMS och PMDS. Vilket 

gjordes genom artiklar, TV-reportage och även genom att besöka stödgruppen 

”PMS/PMDS” på Facebook, eftersom det finns individer som berättar om sina 

upplevelser på forumet. Vi insåg omedelbart att stödgruppen kunde vara till god 

hjälp för oss, vilket ledde till att vi skrev en intervjuförfrågan i forumet, där vi 

eftersökte ledare med premenstruella syndrom. Individer visade därefter sitt intresse 

och deltog i telefonintervjuer. Genom denna stödgrupp fick vi även förslag på en 

potentiell informant, vilket vi följde upp med positivt resultat då individen 

accepterade vår intervjuförfrågan. 

  

Som tidigare nämnt ansåg vi att vår förkunskap för ämnet inte var tillräcklig för 

studien. Därför agerade intervjupersonerna som våra informanter då de informerade 

oss om det fält de befinner sig i och vi inte har någon större kunskap om. 

  

Därefter påbörjades teoriinsamling där de gjorda intervjuerna utgjorde ett empiriskt 

ramverk som låg till grund för möjligheten att identifiera relevanta teorier. De valda 

teorierna utgjorde ett ramverk som sedan använts för att stödja det empiriska 

materialet. 

 

2.2 Induktiv ansats 

Det finns olika angreppssätt för hur en studie kan genomföras. Induktion och 

deduktion är två olika tillvägagångssätt som förklarar hur det valda fenomenet ska 

studeras och om utgångspunkten för studien ligger i det empiriska eller det teoretiska 

(Yin, 2011). 
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I det induktiva tillvägagångssättet ligger utgångspunkten i det empiriska, där 

insamlad data leder till teori (ibid). Innebörden blir då att insamlad data efter utförd 

analys leder till ett resultat i form av teorier (Bryman & Bell, 2017). Resultatet ska 

sedan prövas genom att teoretiska angreppssätt tillämpas för att förklara vad 

resultatet innebär (ibid). Det deduktiva angreppssättet är motsatsen till induktivt. Här 

styrs forskningen av teorier (ibid), vilket leder till en typ av avgränsning i data då 

teorierna styr vad som anses vara av relevans i datainsamlingen (Yin, 2011).  

  

Denna studie är induktivt grundad då vi valt att vända oss till fältet och dess aktörer 

först för att därefter kunna tillämpa relevanta teorier. Att vi valde det här 

tillvägagångssättet berodde på vår önskan om att få en djupare förståelse för 

upplevelserna som finns hos aktörerna på fältet utan att behöva utesluta något. 

Dessutom var det svårt för oss att i början av studien veta hur PMS/PMDS påverkar 

ledarskap och vad denna påverkan överhuvudtaget innebär. Vi ansåg därför att en 

teoretiskt grundad studie var ett bristfälligt tillvägagångssätt för oss då det fanns en 

medvetenhet om att individer fungerar olika. Det var därför viktigt för studien att vi 

öppnade upp för möjligheten av olika information från fältet. Detta då innehavandet 

av diagnoserna PMS/PMDS inte betyder att upplevelserna individerna som besitter 

en ledarskapsposition har är de samma. 

  

Hade vi valt ett deduktivt tillvägagångssätt hade vi begränsat oss till de funna 

teorierna och därmed riskerat att utelämna relevant information från fältet. Därför har 

vi med ett induktivt angreppssätt fått tillgång till olika perspektiv från fältet, och 

därmed kunnat utföra vår studie på ett nyanserat vis där vi själva fått söka efter 

samband och svar. Det induktiva gör även att läsaren får en större bild av ämnet och 

kan därmed själv bilda egna uppfattningar och teorier om resultatet. 

 

2.3 Forskningsmetod 

I studiens genomförande har vi använt oss av kvalitativ metod. Valet att arbeta 

utifrån kvalitativ metod berodde på att vi i vår studie utgår ifrån våra intervjuer och 

informanternas perspektiv, vilket Alvesson & Sköldberg (2017) menar särpräglar 

denna metod från den kvantitativa som utgår ifrån forskarens idéer. Ytterligare 

skillnad mellan de två metoderna är att kvantitativ metod har sin utgångspunkt i 

kvantifiering och siffror (Bryman & Bell, 2017) och ger ögonblicksbilder och 
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statistiskt förankrade beskrivningar (Alvesson & Sköldberg, 2017). Kvalitativ metod 

har däremot sin utgångspunkt i ord (Bryman & Bell, 2017) och beskriver fenomen 

för att sedan utföra tolkningar som ökar förståelsen för fenomenet (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). 

  

Då vi studerat ett fenomen som givit oss olika perspektiv gjorde sig denna studie bäst 

utredd genom kvalitativ metod. Dessutom berättar Kvale & Brinkmann (2014) att ett 

kvalitativt genomförande fungerar när ett ”hur” ska undersökas i en studie, och då 

vår forskningsfråga grundar sig i ett ”hur” lämpade sig därför metoden av denna 

karaktär bäst. 

  

Vidare är denna studie något som ska ge kunskap åt läsaren och det anser vi görs bäst 

genom att låta denne få ta del av den information som finns att tillgå. Genom att 

läsaren får ta del av de olika perspektiven ökar chansen för studiens kapacitet att 

kunna ses som kunskapsgivande, och därmed får läsaren genom denna studie 

förståelse för fenomenet. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Urval 

Yin (2011) berättar om att varje kvalitativ studie har datainsamlingsenheter, och 

eftersom vår empiriska del består av aktörer från fältet kommer varje aktör agera som 

datainsamlingsenhet för studien. Att vi har olika aktörer beror på att varje individ 

medför kunskap från fältet. Yin (2011) menar att det är viktigt med 

datainsamlingsenheter som återspeglar ämnet det skrivs om. Anledningen till det är 

att ämnet och det framväxande resultatet ska stämma överens, och därmed även 

stärka sambandet mellan datainsamlingsenheterna och studiens ämne (ibid). 

  

Urvalet för denna studie är generiskt målstyrd. Ett målstyrt urval innebär enligt 

Bryman & Bell (2017) att urvalet bestäms utifrån de forskningsfrågor som ska 

besvaras. Forskningsfrågorna vägleder då urvalet att välja de enheter som är mest 

relevanta för studiens genomförande (ibid). Däremot är urvalet även ett sådant som 

ska medföra diversifierad information och synpunkter inom det huvudsakliga ämnet 

för att undvika eventuella förvrängningar (Yin, 2011). Syftet med ett generiskt 

målstyrt urval är att utveckla teorier och slutsatser med hjälp av 
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datainsamlingsenheterna (Bryman & Bell, 2017). Denna typ av urval fungerar bra för 

att få kännedom om olika roller inom en viss organisation och andra variationer som 

kan uppkomma hos individer. 

  

Då vi i vårt urval utgick ifrån vår forskningsfråga utgick vi ifrån att informanterna 

hade den kunskap som krävdes för att kunna genomföra studien. För att få relevant 

information valde vi därför att nå ut till individer i ledarskapsposition med 

diagnoserna PMS/PMDS. Då vi fann våra informanter i en stödgrupp för diagnoserna 

ansåg vi att den information som fanns att tillgå skulle vara diversifierad då det 

handlar om olika individer. I urvalet blev det dessutom individer inom olika 

yrkeskategorier, på olika geografiska områden i Sverige. Därmed fanns möjligheten 

att få tillgång till information ur olika aspekter inom vårt ämne. 

  

Något vi är medvetna om är att studiens tidsram enbart tillät oss att utgå ifrån 

informanternas tidigare upplevelser. Risken med det är att informanterna under 

intervjuernas gång fick reflektera tillbaka över deras tidigare upplevelser. Det kan ha 

lett till att informationen blivit korrigerad då det är möjligt att se tillbaka på något 

och inte uppleva minnena som den riktiga händelsen var. Hade vi haft möjligheten 

att studera informanterna över en längre period hade vi kunnat utgå från tidigare 

upplevelser, men även från upplevelser som skett under studiens gång. På så vis 

skulle den information vi fått från informanterna vara mer aktuell. Med detta i åtanke 

var vi däremot noggranna med att uppmuntra våra informanter att återkomma om de 

ville tillägga något till de utförda intervjuerna. 

  

Nedan presenteras studiens deltagande informanter:  

 Sjuksköterskan, leder och arbetar i team
7
 med undersköterskor. Innan 

informanten påbörjade sin medicinering gav symptomen minskat 

självförtroende och misstänksamhet mot kollegorna att de ska prata illa om 

och misstro informanten och dess arbete. Det är något som påverkade 

vardagen och arbetet. Stressrelaterade situationer är även något informanten 

påverkades av, och en låsning för att lösa problem upplevdes. 

(telefonintervju, 2017-11-17) 

                                                 
7
 En arbetsgrupp (Merriam-Webster, 2018). 
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 Prästen, arbetar i en församling med en rad olika uppgifter. Allt ifrån bröllop, 

dop till begravning ingår i det arbete som utförs. Informanten leder och träffar 

även till exempel barngrupper i olika åldrar, men även konfirmander. 

Informanten upplever under de två tuffaste veckorna att känsligheten ökar 

och att tålamodet minskar. (telefonintervju, 2017-11-17) 

 Socionomen, arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Informanten 

upplever under de två jobbigaste veckorna att en mur byggs upp för att 

skydda sig själv mot andras känslor. Informanten berättade även att 

toleransen mot stress och situationer där argumentation krävs försvinner. 

Detta är något informanten tror bidrar till att en bild av en känslokall och 

irriterad person byggs upp. (telefonintervju, 2017-11-21) 

 Stödpedagogen, arbetar inom LSS. Informanten upplever symtom som 

nedstämdhet, depression och ledsamhet med start vid ägglossning varje 

månad. Informantens tolerans mot kritik minskar och tas personligt vilket 

upplevs som ett psykiskt hinder i arbetet. Informanten ser dock sitt arbete 

som en frizon från sina mörka tankar, att arbeta med att ge stöd åt andra gör 

att tankarnas fokus flyttas. (telefonintervju, 2017-11-22) 

 Verksamhetschefen, arbetar inom LSS. Informanten upplever starka symptom 

som depression, men även ilska vilket förklaras som enklare att hantera. 

Informanten förklarar att under de två veckor som symptomen är som värst 

måste arbetet planeras. Informanten ser dock en positiv aspekt i att kunna 

identifiera liknande problematik och symptom hos verksamhetens vårdtagare. 

(telefonintervju, 2017-11-27) 

 Undersköterskan, arbetar som undersköterska inom äldreomsorgen och 

handleder undersköterskor under utbildning. Informanten upplever 

symptomen som värst under två veckor. Under dessa två veckor upplevs 

främst en blockering när det gäller att tänka kreativt och se lösningar på 

problem ur olika perspektiv. (telefonintervju, 2017-11-29) 

  

Eftersom dessa individer har kunskap inom ledarskap och PMS/PMDS betraktas de 

som våra informanter och har därigenom försett oss med information om hur 

PMS/PMDS kan påverka individen, men även hur det kan påverka ledarskap. På så 

vis har de bistått med information som kan användas för att diskutera vårt syfte och 

vår forskningsfråga. 
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2.4.2 Intervjumetod 

Intervjuerna för denna studie genomfördes med informanternas upplevelser i fokus, 

vilket Bryman & Bell (2017) benämner som en kvalitativ intervju. Då vi var ute efter 

att få en korrekt förståelse för hur våra informanter upplever sin verklighet avstod vi 

från att följa ett manus då vi inte ville ställa allt för många frågor som skulle kunnat 

påverka informanternas svar. Denna typ av intervju benämner Justesen & Mik-Meyer 

(2011) som ostrukturerad och innebär att den som intervjuas är den som styr 

samtalet. Denna teknik gör att intervjustrukturen inte är planerad i förhand då det är 

svårt att veta hur samtalet kommer föras. Denna typ av intervju fungerar inte alltid, 

men den är bra vid känsliga ämnen då den som intervjuas får styra samtalet, berätta 

och reflektera utan att bli hämmad av intervjufrågor (ibid). Då vi vet att vårt valda 

ämne är känsligt för somliga valde vi att ha en ostrukturerad intervju, både för 

intervjupersonen, men också för oss då vi ville få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna. Att utgå ifrån denna struktur gjorde att riskerna för att ha förutfattade 

meningar och förväntningar minskade då vi ingick i processen med öppna sinnen. Vi 

ville få ta del av allt informanterna hade att säga för att sedan själva försöka hitta 

samband mellan det som sagts i intervjuerna.  

  

Bryman & Bell (2017) menar att det under ostrukturerade intervjuer inte förekommer 

många frågor, men att det är bra med en intervjuguide så att den som intervjuar håller 

i minnet vilka teman och områden intervjun bör täcka. Vi förlitade oss däremot helt 

på de samtal som fördes med informanterna. Vid intervjutillfällena berättade vi om 

syftet med studien, vår forskningsfråga och varför vi endast var ute efter att få höra 

informanternas historier. Att vi tydliggjorde dessa tre punkter berodde på att vi ville 

skapa tillit till våra informanter och att de skulle känna att vi värdesatte deras 

historier. 

 

Då vi i förväg inte kunde förutse specifika teman var lyhördhet hos oss som lyssnare 

viktigt då vi var tvungna att försäkra oss om att informationen vi fick var så 

innehållsrik som möjligt. Däremot fick vi efter första intervjun idéer om eventuella 

teman som kunde beröras i de kommande intervjuerna. Den uppenbarelsen gjorde 

dock endast att vi aktivt fick lyssna och ställa frågor om informanterna självmant inte 

gav djupgående information om sina upplevelser. Upplägget av intervjuerna gjorde 
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därför att det inte fanns några tydliga och konsekventa frågeställningar, utan frågorna 

ställdes endast vid behov och beroende på samtalets gång.  

 

Till följd av att informanterna befann sig på olika geografiska platser, och även 

studiens tidsram, blev det lämpligaste tillvägagångssättet för intervjuernas utförande 

via telefon. Flexibiliteten i utförandet av telefonintervjuerna var gynnsam då vi på 

det sättet kunde spara tid, men nackdelarna var att vi gick miste om informantens 

kroppsspråk. Vid ett möte är det lättare att läsa av människor och förstå vissa uttryck 

genom kroppsspråket. Däremot ansåg vi att telefonintervjuer gynnade oss mer än 

skriftliga berättelser då en individ muntligt kan ge uttryck för sina upplevelser. Med 

detta i åtanke valde vi att spela in intervjuerna eftersom Bryman & Bell (2017) 

menar att inspelningar fungerar som hjälpmedel till våra minnen och underlättar i de 

analyser som ska utföras. Då vi ville vara så korrekta som möjligt i vår studie och 

inte göra egna tolkningar av det som sagts i intervjuerna valde vi därför att spela in 

och därefter även att transkribera inspelningarna. Att vi transkriberade intervjuerna 

berodde på att vi lättare skulle kunna se de olika yttrandena från informanterna, men 

även för att kunna jämföra dem med varandra för att hitta samband eller 

särskiljningar mellan dem. Något vi även tog hänsyn till när vi transkriberade var 

sättet våra informanter uttryckte sig på, inte bara vilka ord som använts, utan hur 

saker och ting berättades. Det gjorde att vi antecknade suckar, pauser, positiva och 

negativa tonlägen. Att vi noterade sådana saker kan ses som irrelevant, men för oss 

gjorde det att vi fick en bättre bild av hur informanterna ser på sig själva och sitt 

ledarskap. Det gjorde även att vi i databearbetningen kunde vara så korrekta som 

möjligt i våra tolkningar. 

 

Eftersom vi under intervjuerna uppmuntrade informanterna att återkomma om de 

ville tillägga något, eller om de i efterhand upplevde symptom till följd av sina 

diagnoser, tillkom det efter intervjuernas gång information via mejl. Informationen 

blev som en uppföljning, men på informanternas initiativ eftersom det var de som 

kontaktade oss med sina reflektioner och inga frågor ställdes av oss. Däremot märkte 

vi under databearbetningen att viss information inte var tillräckligt detaljerad, vilket 

ledde till att vi kontaktade några informanter för uppföljning. Uppföljning innebär 

enligt Kvale (1996) att informanten under intervjun blir ombedd att utveckla sitt svar. 

Vi ställde däremot våra frågor efter den utförda intervjun. Att vi valde att ställa 

uppföljningsfrågor berodde på samband vi hittade mellan informanterna under 
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databearbetningen. För att kunna arbeta vidare på sambandet var vi tvungna att få 

mer ingående information av vissa informanter då detaljnivån och tydligheten av 

svaren varierade informanterna emellan. 

 

2.5 Databearbetningsmetod 

2.5.1 Fenomenologisk tolkning 

Empirin är tolkad utifrån ett fenomenologiskt perspektiv då perspektivet är en av de 

som lämpar sig bäst i kvalitativa studier (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Dessutom är 

fenomenologin ett bra komplement till den induktiva ansatsen då forskare i samband 

med perspektivet inte bör använda sig av metoder som styr projektet då det stör 

studiens unika drag (Yin, 2011). 

  

Det viktiga i perspektivet är inte huruvida om det informanterna upplever är sanning, 

utan det är informanternas upplevelser i sig som är av betydelse (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Det är därför viktigt att bortse från det realistiska och ingå i en process 

som förutsätter förmågan att kunna sätta sig in i andras situation. Att vi valde en 

fenomenologisk utgångspunkt berodde på att vi inte kunde säga att en individs 

upplevelse inte är korrekt då vi inte vet hur de upplever sin PMS/PMDS och i 

synnerhet inte hur de upplever det i samband med sitt arbete. Därför har det varit 

viktigt för oss att fokusera på informanternas tolkningar av sina upplevelser och inte 

göra tolkningar utifrån vad som anses realistiskt. Vidare menar Barbosa da Silva & 

Wahlberg (1994) att de som forskar ska vara medvetna om sina förkunskaper, men 

sätta dem åt sidan för att inte låta dem påverka den empiriska tolkningen. Vi har som 

tidigare nämnt förkunskap i menstruationscykeln och premenstruella syndrom, men 

det är något som vi valt att bortse från i vår studie då våra upplevelser inte är av 

relevans och därmed inte bör påverka vår tolkning av empirin. 

 

2.5.2 Meningskoncentrering 

För att få ett begripligt resultat krävs en bearbetning av data (Olsson & Sörensen, 

2011). Bearbetningen av data används för att strukturera och sammanställa den 

information som finns (ibid). Vi valde att utgå ifrån meningskoncentrering då det är 

en form som fungerar bra när det finns mycket text att hantera (ibid). Eftersom vi 

hade ett flertal transkriberade intervjuer bedömde vi att det var en metod som 

passade oss bäst med tanke på textmassorna. Meningskoncentrering innebär att data 
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studeras och att långa meningar koncentreras och minskas ned till ord, med 

förutsättningen att meningarnas innebörd inte förloras (ibid). Dessa 

meningskoncentreringar delas sedan in i olika meningskategorier för att texten ska 

bli hanterbar och överskådlig (ibid). I enlighet med denna metod har vi med olika 

överstrykningspennor strukit över olika relevanta ord i texterna för att sedan klippa 

ut dem och dela in dem i olika kategorier. Till följd av det blev lättare att kunna 

bygga upp olika meningskategorier. Däremot reducerades materialet efter 

kategoriindelningen då det fanns information vi bedömde som irrelevanta för studien. 

 

Att utgå ifrån den här metoden gjorde att vi fick större förståelse för materialet och 

på ett tydligare sätt kunnat identifiera likheter och skillnader mellan våra 

informanter. Dessutom blev de slutgiltiga kategorierna grunden till de teorier studien 

grundar sig i.  

 

Kategorierna vårt empiriska material utgjorde behandlar ledarens kommunikativa 

förmåga gentemot sina medarbetare och följare, hur stress yttrar sig och hur olika 

personliga attribut påverkar ledaren. Att kommunikation blev en kategori berodde på 

informanternas olika sätt att hantera sina diagnoser på arbetsplatsen och deras 

förhållande till sina medarbetare och följare. Den andra kategorin behandlar stress i 

ledarskap som kom till då vi märkte en koppling dem emellan. Kopplingen 

uppenbarade sig genom att informanterna upplevde sig själva extra känsliga mot 

stress i samband med PMS/PMDS. Sist kommer de personliga attributen, en viktig 

kategori då informanterna berättade om olika typer av känslor och egenskaper som 

på olika sätt bidrar till deras sätt att vara i sina ledarroller. 

 

2.6 Forskningskvalitet 

Yin (2011) menar att de val som görs under en studie har en påverkan på studiens 

validitet. Därmed finns det alltså olika aspekter att ta hänsyn till när en studies 

kvalitet ska bedömas. Detta då det utan god bedömning och validitet visar på en 

dåligt genomförd studie (ibid). 

  

Validiteten i vår studie ligger i att vi inte frångått de gjorda intervjuerna utan har 

arbetat utifrån den information våra informanter försett oss med. Vi har även gett 

våra informanter möjligheten att ta del av vårt resultat för att få bekräftelse på att 
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våra tolkningar varit korrekta, vilket Maxwell (2009) menar minskar på risken för 

feltolkningar. Däremot är vi realistiska och förstår att antalet deltagande i denna 

studie hade kunnat vara högre, dels för resultatets skull, men även för att stärka 

validiteten. Vi har dock under studiens gång varit tydliga med våra styrkor och 

svagheter, vilket gör att det ändå bör finnas en trovärdighet i våra resultat. Vidare 

berättar Bryman & Bell (2017) att det är viktigt att ha en transparens i hur en studie 

har genomförts och det har vi försökt genom att vara så transparenta som möjligt i 

våra metodval. 

 

2.7 Forskningsetik 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att forskare inför intervjuer ska berätta för 

intervjupersonerna om studiens syfte, vilket vi gjorde då det som tidigare nämnt är 

ett känsligt ämne för somliga. Därför ville vi från början vara ärliga och dela med oss 

om våra idéer till studien. Vi anonymiserade informanternas deltagande i studien och 

frågade dem om huruvida de ville ge sitt samtycke innan vi lämnade ifrån oss den 

färdiga studien till andra. För oss var det viktigt att informanterna kände sig trygga 

och välinformerade i vår studie då de varit hjälpsamma och delat med sig av sina liv. 

  

En av våra utmaningar har varit att bedöma studiens konsekvenser, av vilka Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver som skador deltagarna kan få och de vetenskapliga 

fördelarna deras deltagande kan ge. Vår tanke var inte att utge någon negativitet över 

PMS/PMDS och hur de diagnoserna kan påverka ledarskap, men vi är medvetna om 

att det skulle kunna tolkas på det viset. Därför har vi i våra analyser varit noggranna 

med att ha deltagarnas och den grupp de representerar tillit i åtanke. Vi har även till 

vår största förmåga försökt visa integritet, vilket enligt Yin (2011) innebär att våra 

ord är tillförlitliga och sanningsenliga.   
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3 ”Folk får ju inte sparken bara sådär.” 
I följande kapitel diskuteras de upptäckter som gjorts i förhållande till ledarens 

relationer till sina medarbetare och följare. Kapitlet presenterar även våra resultat i 

samband med teorin om det kommunikativa ledarskapet. 

 

Hur en ledare kommunicerar med sina medarbetare utgör nivån av ett kommunikativt 

ledarskap (Johansson, Miller & Hamrin, 2011). Vår informant som arbetar som 

sjuksköterska berättade om en oro inom sig där det fanns funderingar på om 

medarbetarna såg sjuksköterskan som konstig och märkte något annorlunda med 

individen under PMS/PMDS-perioden. Det fanns en misstänksamhet att de pratade 

bakom sjuksköterskans rygg och sa negativa saker om informanten. Det vågade 

sjuksköterskan däremot inte fråga dem om då individen genom sin diagnos såg ner 

på sig själv, blev introvert och osäker. Informanten fortsätter att berätta att det var 

först efter sin start av medicinering som öppenheten kom gentemot sina medarbetare. 

Medarbetarna kunde lugna sjuksköterskan med att de inte märkt något särskilt 

beteendemönster. Bekräftelsen gjorde att det inte längre fanns en rimlig anledning att 

oroa sig om att följarna kanske inte tyckte om sin ledare. En ledare som är 

kommunikativ är bättre på att kommunicera än andra ledare och har därför ett större 

inflytande på sina medarbetare (ibid). 

  

När det handlar om att ta åt sig av ord eller andras känslor menade socionomen att 

det finns en uppbyggd mur inombords för att varken ta in eller ta åt sig av andras 

känslor. Medan undersköterskan upplevde att det ibland är lättare att ta åt sig av 

saker och ting på arbetet och inte kunna släppa taget om det efter arbetstid. Vidare 

berättade stödpedagogen att det ibland kan vara svårt att inte ta åt sig av sådant 

medarbetarna säger och gör eftersom det ibland känns personligt, trots att det kanske 

inte är det. Stödpedagogen berättade att det då kan ske att arga mejl skickas till 

stödpedagogens chef om att medarbetarna borde sparkas eftersom stödpedagogen 

känner att de inte utför de uppgifter som borde utföras, vilket individens chef tar 

lättsamt. Däremot berättade stödpedagogen att diagnosen och dess besvär inte är 

något som de på arbetsplatsen vet om. 

  

I teorin om det kommunikativa ledarskapet berättas det om åtta principer som anses 

vara centrala för en god ledare (Johansson, Miller & Hamrin, 2011). De åtta 

principerna delas in i fyra kommunikativa beteenden som innebär att ledaren ska 

strukturera, utveckla, interagera och representera. Att strukturera innebär att ledaren 
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ska vara tydlig med mål och förväntningar. Vad gäller uppgifterna menar Johansson, 

Miller och Hamrin (2011) att de ska definieras, planeras och delegeras. Majoriteten 

av våra informanter pratade om hur viktigt öppenheten var gentemot sina 

medarbetare för att klara av arbetet. Socionomen talade om att det fanns en person på 

arbetsplatsen som var medveten om diagnosen. Informanten kunde då vända sig till 

personen för att prata ut, klaga och få rensa hjärnan för att inte ta ut det på 

personalen. Att vara öppen mot sina medarbetare ansåg även verksamhetschefen som 

något viktigt då det gör att följarna får förståelse för hur verksamhetschefen fungerar, 

vilket underlättar arbetssituationen. Följarnas vetskap gör att om verksamhetschefen 

har en dålig dag och inte kan ge svar på saker som behövs ges svar på kan 

informanten strukturera sitt arbete till en tidpunkt som passar bättre, eftersom det 

finns en förståelse mellan de inblandade som tillåter att saker skjuts upp. 

  

Verksamhetschefen fortsätter med att förståelsen från följarna har hjälpt vid beslut 

om att ställa in möten då de förstår att deras ledare inte mår bra. Dessa dåliga 

perioder kan verksamhetschefen känna att det är svårt att hålla i möten då det under 

PMS kan vara svårt att hålla sig i schack. Relationen mellan ledarens beteende och 

medarbetarna har påvisat att medarbetarnas syn på ledaren och organisationen 

förändras, men vad det blir för förändring beror på hur den ömsesidiga 

kommunikationen är (Johansson, Miller & Hamrin (2011). Däremot beror relationen 

och kommunikationen på omgivningen eftersom det är den och 

kommunikationsmiljön som råder som avgör hur ledaren och dess medarbetare 

interagerar (ibid). Informanten poängterade däremot att det inte går att ha det som 

ursäkt hela tiden, men att det i alla fall är viktigt att vara ärlig mot de i omgivningen. 

Ärlighet talade även undersköterskan om då öppenheten på arbetsplatsen tillåter att 

individen kan ta hjälp av medarbetarna om besvären är för stora och påverkar hälsan, 

som i sin tur kan ha en påverkan på utförandet av arbetsuppgifterna. 

  

Definitionen av det kommunikativa ledarskapet är: ”En kommunikativ ledare 

engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i 

beslutsfattandet och uppfattas som öppen och närvarande.”(Johansson, Miller & 

Hamrin, 2011:6). Den kan återkopplas till de fyra kommunikationsbeteendena (ibid). 

I beteendena finns det fyra förutsättningar individen påverkas av och det är 

individens medvetenhet, kunskap, attityd och kommunikativa förmåga (ibid). Det 

betyder att nivån på de olika förutsättningarna avgör nivån i beteendena. Däremot är 
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det av relevans att vara medveten om att kommunikation inte enbart är något 

ensidigt, utan det måste även komma från medarbetarnas håll (ibid). 

  

Verksamhetschefen lyfter att ytterligare en anledning till denna öppenhet beror på de 

boende som finns på arbetsplatsen. Genom att vara öppen med sin diagnos har 

informanten kunnat identifiera PMS hos boende och därmed kunnat förändra någons 

liv. Informanten förklarade att medarbetarna har uppmärksammat att de boende 

också kan drabbas av liknande diagnoser. Det kan i vissa situationer inkludera att 

ledaren tar sig tid för planering, förberedelse och kommunikation (Johansson & 

Hamrin, 2013). Att informanten anpassar information innebär att medarbetarna får 

möjligheten att ta del av den information som finns för att de ska kunna utföra sitt 

arbete på bästa sätt. 

  

Undersköterskan fortsatte på samma spår och talade om att individens arbetsplats var 

positiv till öppenheten kring ämnet. Följarna på arbetsplatsen menar att kunskapen 

om diagnosen kan leda till igenkänning av symptomen, vilket kan leda till att fler 

söker hjälp om besvären blir för svåra. I det kommunikativa ledarskapet pratas det 

om beteendet, utveckling, coacha, återkoppla och uppmuntra till självstyrning 

(Johansson, Miller & Hamrin, 2011). Däremot ska det finnas en interaktion som talar 

för öppenhet, tillgänglighet och problemlösning (ibid). Det sista kommunikativa 

beteendet handlar om att ledaren ska representera gruppen och vara den som skapar 

resurser och tar hänsyn till omgivningen. Att kommunikation anses vara viktigt hos 

ledare beror på att motsatsen är att varken leda eller styra (ibid). Det beror på att 

produktivitet, effektivitet och resultat är beroende av ledarens kommunikativa 

förmåga. 

  

Till följd av forskning har olika dimensioner om hur en ledare och dess 

kommunikation bör vara tillkommit (Johansson & Hamrin, 2013). Av de 

dimensionerna menar Johansson och Hamrin (2013) en tydlig ledare presenterar 

saker och ting på ett tydligt sätt så att medarbetarna tydligt kan se vad som krävs. Det 

här är en dimension som är till för både ledaren och medarbetarna då det är viktigt att 

båda parter arbetar efter samma kriterier och har samma information att utgå ifrån 

(ibid). 
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Sjuksköterskan beskriver att besvären gör även att informanten egentligen bara vill 

vara hemma, vilket är något prästen instämde med genom att säga att det ibland är 

för påfrestande att arbeta med vissa grupper och att det lockar mer att vara ensam. På 

samma spår är även undersköterskan då informanten menade att det finns vissa dagar 

där det egentligen inte finns ork till att prata, vara trevlig eller lära ut till studenter. I 

sådana fall finns behovet av att allt flyter på då energin är knapp och det inte finns en 

vilja till att behöva ge direktiv på arbetsplatsen. 

  

Utifrån våra informanters berättelser kan vi se att relationerna mellan ledarna och 

följarna går bortom öppenhet och medvetenhet om eventuella premenstruella besvär. 

Sjuksköterskan menade att det till följd av självkritiska tankar kan bli svårt att leda 

människor och att det ibland inte framkommer tydliga delegeringar utan att det 

istället behövdes ta hjälp av följarna, vilket i sin tur ledde till att sjuksköterskan 

kände sig dum. Besvären gör även att informanten egentligen bara vill vara hemma, 

vilket är något prästen instämde med genom att säga att det ibland är för påfrestande 

att arbeta med vissa grupper och att det lockar mer att vara hemma. En tillgänglig 

ledare är till för medarbetarna och innebär att ledaren lyssnar och är både fysiskt och 

psykiskt närvarande (Johansson & Hamrin, 2013). Det innebär att medarbetarna bör 

kunna känna att deras ledare finns där för dem om det skulle behövas (ibid). På 

samma spår som de andra informanterna är även undersköterskan då individen 

menade att det finns vissa dagar där det egentligen inte finns ork till att prata, vara 

trevlig eller lära ut till studenter. I sådana fall finns behovet av att allt flyter på då 

energin är knapp och det inte finns en vilja till att behöva ge direktiv på 

arbetsplatsen. 

  

Trots besvären som kan uppkomma menade stödpedagogen att arbetet funkar som 

arbetsterapi och att det ibland känns som att det är informantens närvaro som räknas. 

Att stödpedagogen går till arbetet och utför sina uppgifter och är sjuknärvarande. 

Eftersom det är 50% risk att må dåligt måste möten hållas oavsett och stödpedagogen 

får gå dit, men då får en anpassning ske utifrån hur besvären är, vilket kan leda till att 

informanten lämnar ett möte innan dess slut. 

 

3.1 Delslutsats 
Informanterna berättade om hur deras relation till sina medarbetare är och det som 

sägs är dem emellan liknande upplevelser. Teorin om ett kommunikativt ledarskap 
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innehåller flera kriterier som en ledare bör uppfylla, vilka våra informanter i vissa 

fall gör, men i andra fall misslyckas att göra. Vad gäller kopplingen mellan empirin 

och teorin anser vi att det finns likheter att hitta. Däremot finns det i vår empiri 

negativa aspekter som teorin inte lyfter vilket har lett till att vi använt teorin som 

något informanterna avviker från. 

  

Majoriteten av informanterna är medvetna om sina problem och arbetar utifrån 

medvetenheten och kunskapen om sig själva. Till följd av det har majoriteten valt att 

vara öppna med sina problem, vilket pekar mot en god interaktion med medarbetarna 

och följarna, vilket sedan visar på en inkluderande ledare. I linje med det kan vi 

därför se en kommunikativ förmåga där dialog och återkoppling sker. Ju mer öppen 

ledaren är desto mer kommunikativ blir ledarskapet och miljön på arbetsplatsen. Att 

det finns en medvetenhet om vikten av öppenhet och ärlighet kan vi se hos vissa 

informanter, speciellt hos verksamhetschefen som har sina medarbetare och följare i 

åtanke. Däremot kan vi även se att det trots de premenstruella besvären finns ett 

försök från informanterna att arbeta utifrån ett kommunikativt ledarskap. Trots 

försök går det däremot att se agerande som avviker från kommunikativa principer 

och dimensioner. Att det finns informanter som skiljer sig från varandra visas tydligt 

i empirin och det går att se agerandet också skiljer sig. Med utgångspunkt i teorin 

kan vi därför påstå att relationen mellan ledaren och sina medarbetare och följare 

skiljer sig mellan de som arbetar efter kommunikativa principer och de som inte gör 

det. Det finns också informanter som upplever känslor av att inte vilja utföra vissa 

arbetsuppgifter, vilket vi ser som att inte vilja arbeta efter kommunikativa 

dimensioner. Däremot anser vi att det är en sak att inte vilja göra något och en annan 

att faktiskt agera utefter sina önskningar. 

  

Vi har även uppmärksammat att det går att se negativa upplevelser med ur en positiv 

vinkel. Sjuksköterskan berättade att det under PMS kan vara svårt att leda människor 

och att det inte framkommer tydlig delegering, vilket ledde till att informanten kände 

sig dum och fick be om hjälp. Det ser vi inte som något som är enbart negativt. Att 

informanten ber om hjälp ser vi som ett uppmuntrande till självstyrning hos 

medarbetarna och ett sätt att engagera. Det gör att vi anser att informanternas 

upplevelser och hur de interagerar med sina medarbetare inte nödvändigtvis behöver 

vara ställt under ett negativt ljus, utan det gäller att se vad som kan komma ur det.   
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4 ”Jag vill inte bestämma mer!” 
I följande kapitel presenteras informanternas upplevda stress och dess påverkan på 

arbetsrelaterade prestationer. Resultatet kommer att diskuteras med teorier kring 

stressrelaterat beslutsfattande. 

 

Våra informanter arbetar alla inom verksamheter som på något sätt arbetar med 

personers välmående. Det passar sig inte, som en informant säger, att dra täcket över 

huvudet och stanna hemma. Att vara en ledare innebär bland annat att vara en 

stabiliserande faktor och kunna balansera krav och bibehålla förtroendet från såväl 

högre som lägre nivåer i en organisation (Beckerman, 2011). I dagens samhälle hör 

det till vanligheten att beslut i en organisation tas under stress (Leder, Häusser & 

Mojzish, 2015). Det kan handla om finansiella beslut på aktiemarknaden eller 

ledningsbeslut (ibid). Sjuksköterskan återkom ett flertal gånger till vikten av att 

arbeta som ett team på informantens arbetsplats. I en sjuksköterskas arbetsuppgifter 

innebär det bland annat att vara arbetsledare och se till att allt flyter. Informanten 

menar att det krävs ständig psykisk närvaro och stabilitet, framförallt då yrket 

innefattar vård av sjuka personer. 

  

En ledare bör ha förmågan att stanna upp och reflektera över situationen innan ett 

viktigt beslut ska fattas (Larsson et al, u.å.). Det menas att ledare under stress kan 

påverkas och förmågan att utesluta och hantera starka emotionella reaktioner bland 

teamet uteblir (ibid). Motsatsen till den reflekterande ledaren blir då att ledaren 

fastnar vid detaljer, inte ser hela bilden eller allvaret av konsekvenserna av sitt eget 

handlande (ibid). Samtalet fortsatte med sjuksköterskan om hur det i stressade 

akutrelaterade situationer krävs en ledare som tror på sig själv, är tydlig, ger raka 

direktiv och pekar med hela handen. Det funkar inte att i dessa situationer vara 

tvungen att be om hjälp, bli ställd och inte förstå, vilket var något som starkt 

poängterades av sjuksköterskan. Det sistnämnda är något sjuksköterskan tydligt 

upplevde innan medicinering påbörjades mot PMDS. Situationer som var 

stressrelaterade fungerade inte eftersom det blev för rörigt vilket yttrade sig vid 

exempelvis ronden
8
, då tydlighet krävs för att all information ska bli rätt. 

 

Att bli ställd i beslutsfattande eller kreativa situationer var något som 

undersköterskan såg som ett hinder. I arbetsrelaterade situationer upplevdes det att 

                                                 
8
 Sjukvårdspersonals rutinkontroll av alla patienter på en avdelning (Bergqvist, u.å.). 
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under de två veckorna som symptomen var som värst försvann förmågan att se 

problem ur olika perspektiv. Det gick inte att komma fram till en lösning lika snabbt. 

Eftersom stressade situationer kan komma att kräva snabbtänkthet och säkert 

handlande är egenskaper hos en ledare som att tänka framåt och proaktivt till en 

fördel. Brister på de egenskaperna kan leda till att en ledare koncentrerar sig mer på 

det som har hänt än på framtiden (Beckerman, 2011). Ett exempel på avsaknad av ett 

proaktivt tänkande kan vara när en ledare visat tydliga tecken på osäkerhet i vad som 

gäller och vad som behöver göras (ibid). Ett beteende likt detta tenderar till att skapa 

en känsla av osäkerhet inom en grupp (ibid). Undersköterskan arbetar inom 

äldreomsorg och på en avdelning för dementa där det kan uppstå situationer som 

kräver kreativt tänkande, framförallt då informanten i fråga handleder 

undersköterskor under utbildning. 

 

De formella kraven som ställs på en chef eller ledare i samband med den vanligtvis 

hårda styrning som krävs samt bristen på stöd bidrar till stress (Beckerman, 2011). 

Brist på tillitsfull kommunikation kan också vara en orsak till en stressrelaterad 

belastning hos chefen eller ledaren (ibid). Ett flertal informanter delade med sig av att 

de längtade till att inte ha det huvudsakliga ansvaret, vilket verksamhetschefen 

poängterade lite extra. Informanten lyfte att som gruppchef blir det en hel del beslut 

som måste tas och stressen av att alla vill veta allt direkt bidrar till en längtan om att 

bara stå och skrika ”Jag vill inte bestämma mer!”. Undersköterskan berättade att hon 

ibland bara vill skrika åt sina elever att “hur kan det vara så svårt att förstå?”. Stress 

har visat sig vara associerat med en minskning av empati för andra i ett team och kan 

bidra till att ett dominant beteende utvecklas (Leder, Häusser & Mojzish, 2015). En 

minskad empati när det är nödvändigt att arbeta som i ett lag kan vara förknippat med 

en lägre prestanda och en försämring av teamet (ibid). Informanter i en studie där 

syftet var att utveckla en teori kring ledarskap under stress beskrev det som att det 

verkar som att ledare som har en moralisk ryggrad, de som lever som de lär, får mer 

respekt av sina följare i samband med stressade situationer (Larsson et al, u.å.) Att 

vara stressad har även visat sig påverka vårt sätt att ta in och behandla information 

till det negativa och ha en betydelse i beslutsprocesser (Leder, Häusser & Mojzish, 

2015). Stödpedagogen utsätter sig till exempel inte för arbetsrelaterade situationer 

som utlöser onödig stress där felbeslut kan tas. 

 



  
 

25 

Alla informanter gav dock intryck av att vara självmedvetna och planerar sitt liv och 

arbete därefter. Prästen berättade att om en pensionärsgrupp sjunger i ett rum och i 

rummet intill övar en barnkör så kan prästen inte vara kvar och vara artig utan måste 

gå ut. Socionomen och verksamhetschefen berättade att de båda ställer in eller inte 

bokar in några möten under de perioderna de mår som sämst. Verksamhetschefen gav 

exemplet att om de ska ha ett kort personalmöte och den nämnda informanten 

egentligen bara vill dra täcket över huvudet så ställs mötet in. Informanten menade 

att om varken personalen eller chefen får ut något av det är det lika bra att ställa in 

och fokusera på andra uppgifter.  

 

Vi upplever även en känsla av att alla informanter kämpar för att så kallat ”hålla 

ihop” framför sina medarbetare och följare. Något som även resulterade i att alla 

kände att det tyvärr var något som gick ut över familjelivet sedan. 

Verksamhetschefen beskrev det som att under dagen kan en chef behöva ta tag i 

tunga saker, ge tråkiga besked eller bara ta emot klagomål från personal. 

Situationerna kräver att ledaren biter ihop. Om ledaren visar en sida som verkar vara 

helt opåverkad i en kritisk eller moralisk situation finns det en risk att följare förlorar 

förtroendet, samma sak kommer även att hända om ledaren inte kan hantera sina egna 

känslor (Larsson et al, u.å). 

 

Ett annat problem som ledare tampas med är att försöka balansera arbetets betydelse 

i ett livsperspektiv (Beckerman, 2011). Beckerman (2011) berättar att det handlar om 

att identifiera sig som ledare och känna det moraliska ansvaret när det gäller att 

balansera krav och resurser i en verksamhet (ibid). Det berättas även om vikten att 

bibehålla integriteten som ledare genom att inte ge sin position så stor existentiell 

betydelse vilket möjliggörs genom att acceptera och samtidigt distansera sig till 

ansvaret (ibid). I det sistnämnda lyfter Beckerman (2011) att fritiden spelar en stor 

roll för att koppla av från arbetet, antingen genom att vara aktiv och social eller att 

inte vara det. Alla informanter upplevde detta som extra ansträngande, att just hålla 

ihop. Verksamhetschefen fortsätter med att allt hålls inne under dagen och väl 

hemma är det femåringen hemma som får ta emot ett oskyldigt raseriutbrott när 

skorna inte vill tas på. 
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4.1 Delslutsats 

Trots att det finns bristfällig forskning inom PMS/PMDS relaterat till ledarskap, men 

även inom stressens påverkan på en ledare och dess beslut ser vi ändå en tydlig 

koppling däremellan. Alla våra informanter upplevde någon slags påverkan och 

personlighetsförändring vid stressrelaterade situationer vilket stämmer överens med 

de teorier vi valt att använda oss av. 

 

Alla informanter ansåg att stress triggade igång deras symptom till det värre. 

Antingen bidrog den till att personligheten förändras, att en frustration kändes eller 

en längtan efter att slippa bestämma infann sig. Våra informanter gav intryck av 

självmedvetenhet över dessa beteendeförändringar och arbetar själva aktivt för att 

inte påverka sina följare. Resultatet av självmedvetenheten ser vi bland annat i att de 

håller inne med negativa känslor och avbokar möten de inte kan leverera på. Detta 

ser vi som en positiv egenskap hos våra informanter, då ett fullföljande av mötet 

kunde göra att ledaren uppfattas som dominant eller ha avsaknad av empati som 

stress kan bidra till. 

 

Informanternas arbete riktar sig mot andra människor och deras välmående på något 

sätt, vilket gör det viktigt att verksamheten fungerar. En informant förklarade att när 

det handlar om vård av sjuka personer krävs det psykisk närvaro och stabilitet av en 

ledare. Det krävs att självförtroendet finns. Denna kvalitet hos en ledare saknades 

hos ett flertal av våra informanter, främst innan medicinering påbörjades. Vi ser då 

en avsaknad av den flexibilitet och anpassningsförmåga, som krävs av en ledare i 

olika situationer.  

 

Ett positivt resultat av vår studie anser vi vara den självmedvetenhet informanterna 

uppvisar. Att informanterna lever som de lär anser vi bidra till den moraliska ryggrad 

som oftast önskas av följarna. Vi ser också effekten av det då informanterna är 

överens om att de får respekt och tillit av sina följare och medarbetare.   
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5 ”Egentligen så har jag inte energi…” 
I följande kapitel presenteras olika attribut informanterna gav uttryck för angående 

om hur de kan känna och agera i sitt ledarskap. Utifrån detta diskuteras teorin om 

trait approach i samband med de olika attributen. 

 

Zaccaro (2007) menar att ledarskap består av olika beteenden som kan ses som olika 

attribut. Att exempelvis kunna ta in information är inte till någon större nytta för 

ledarskapet om det inte finns någon social kompetens (Moss, 1931). Därför bör 

attributen inte ses som enskilda, utan som sammanhängande (Zaccaro, 2007). Dessa 

attribut är inte bara personliga attribut som förklarar individens personlighet, utan de 

innefattar även bland annat motivation, värderingar och problemlösningsförmågor. 

  

Ett av de attribut Yukl (2013) berättar om, som har en del i effektiviteten i ledarskap, 

är energinivån. Med detta menas att en hög energinivå gör att ledaren orkar med det 

som ibland kan vara hektiska arbetsuppgifter, långa arbetsdagar och andra situationer 

som kan uppstå på arbetsplatsen (ibid). Socionomen och undersköterskan berättade 

om att energinivån påverkas av diagnosen de har. Socionomen menar att all energi 

används för att hålla ihop känslorna. När energin tar slut tar informantens tålamod 

även slut och när tålamodet tar slut blir följden av det att socionomen kan snäsa åt 

folk. Vidare berättade socionomen att engagemanget på arbetet inte är lika stort som 

hos medarbetarna. 

  

Prästen berättade om ett försämrat tålamod som kan märkas av vid arbete med 

grupper som kan vara för påfrestande. Dessutom har prästen egentligen inte energi 

nog för att handskas med vissa arbetsuppgifter. Förändringar i tålamodet är även 

något som verksamhetschefen och undersköterskan märkt av genom att tålamodet 

minskar drastiskt. Däremot menade undersköterskan att det trots försämrat tålamod 

finns självbehärskning.  

 

Vidare berättade socionomen om att bemötandet till andra får en negativ påverkan 

under PMS. De följarna socionomen har får inte samma bemötande som under 

perioden utan PMS. Bemötandet kan urskiljas genom att socionomen blir kort i 

tonen. Detta är något som i enlighet med Judge, Piccolo och Kosalka (2009) kan ses 

som ett narcissistiskt attribut då narcissister ofta är okänsliga mot andra och agerar 

utifrån det som gynnar dem. Däremot är den här typen av attribut något som kan ses 
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ur ett positivt perspektiv och det genom att ledaren som narcissist engagerar sig i 

aktiviteter och situationer som kan påverka ledarskapet till det bättre. 

 

Att tålamodet, känslorna och energin hos informanterna fluktuerar stämmer inte 

överens med vad Zaccharo (2007) anser om attributen och dess funktion. Zaccarco 

(2007) menar att attributen bör vara stabila och ihärdiga trots att det kan uppstå olika 

situationer. Däremot bör situationernas innebörd inte tas för givet då vissa individer 

kan påverkas av dem, vilket därmed kan påverka ledarskapet (ibid). Det kan även 

tänkas att de som har specifik kunskap och specifika färdigheter är goda ledare under 

vissa situationer och inte under andra då deras attribut inte stämmer överens med det 

som situationer kräver (ibid). Däremot är de mer generella attributen som individen 

har en del av den utveckling som individen genomgår med sin kunskap och sina 

färdigheter. 

  

Stödpedagogen berättade att högkänslighet är något som upplevs och att det till följd 

av det blir svårt att släppa tag om saker som vanligtvis inte skulle ha en negativ 

effekt på informanten. Högkänsligheten blir då något som gör att informanten blir 

mer observant till felsteg hos medarbetarna, felsteg som vanligtvis inte påverkar. Det 

kan då leda till impulsiva handlingar, vilket är något som kan kopplas till Judge, 

Piccolo och Kosalkas (2009) teori om hybris som ett negativt attribut. Hybris är ett 

attribut som innebär att individen har för mycket självförtroende och inte gärna 

godtar kritik från andra. Då stödpedagogens medarbetare och följare blir utsatta för 

impulsivitet kan det ha negativa effekter, men det kan även ses ur ett positivt ljus då 

negativa attribut har positiva sidor. Hybris ur ett positivt perspektiv gör att individens 

attraktivitet ökar (Judge, Piccolo & Kosalka, 2009). Dessutom tyder denna 

impulsivitet på social dominans, vilket innebär att individen använder sig makt för att 

få som individen vill och använder sig av en hierarkisk ordning (ibid). Ses det ur ett 

annat perspektiv ger dominansen en ökad respekt och en bild av hög kompetens hos 

individen (ibid). Vidare berättar Yukl (2013) om emotionell stabilitet och mognad, 

som innebär självmedvetenhet hos individen. Boyatzis (2011) menar att 

självmedvetenhet innebär medvetenhet om preferenser, instinkter och interna 

resurser. Genom att vara medveten finns en förståelse för individens känslor och dess 

effekter (ibid). Finns den förståelsen leder den emotionella stabiliteten som följer till 

självkontroll (Yukl, 2013), vilket Boyatzis (2011) menar gör att störande och 



  
 

29 

impulsiva handlingar förhindras. Dessutom minimeras risken för humörsvängningar 

och individen blir mer mottaglig för kritik (Yukl, 2013). 

  

Att påverkas av saker som normalt inte påverkar var något som prästen var inne på 

då prästen menade att det sker mycket tänkande under PMS. Om informanten 

exempelvis håller i en begravning kan tankarna gå åt att tänka på den egna 

begravningen. Vidare menade prästen att det under de dåliga perioderna är svårt att 

inte ta med sig arbetet hem och vrida och vända på de problem som finns. Om det 

finns något prästen glömt att göra på arbetet finns det en risk för att bryta ihop och få 

viljan att be om ursäkt till den medarbetare som kan ha drabbats av felsteget på 

arbetet, trots att medarbetaren kanske inte alls påverkas. Känslorna prästen har är att 

informanten känner sig som en dålig människa och chef. Att må dåligt är något 

stödpedagogen också upplever då informanten under PMS mår dåligt på jobbet och 

känner sig väldigt ledsen på arbetsplatsen. Stödpedagogen upplever denna 

nedstämdhet som en vanlig depression, men under en kortare period. Deprimerande 

känslor är något som verksamhetschefen delar då informanten vissa dagar upplever 

att vissa dagar är så pass tunga att de blir svåra att hantera. Hanterbarheten av 

känslorna upplevde undersköterskan som svåra då informantens premenstruella 

besvär ledde till kraftiga självmordstankar och mycket ångest. 

  

Vidare kan det påverkade tålamodet och de påverkade emotionerna kopplas till vad 

Yukl (2013) menar om personlig integritet då vissa informanter upplever en 

förändring i bemötandet mot sina medarbetare och följare. En individs värderingar, 

ärlighet, etik och trovärdighet är kopplat till den personliga integriteten (Yukl, 2013). 

Om dessa attribut saknas kan det vara svårt för ledarens följare att få tillit till just 

ledaren. Fortsättningsvis kan en avsaknad av integritet påverka ledarens trovärdighet 

till det negativa då följare uppskattar en ärlig, trovärdig ledare som agerar utifrån det 

som är rättvist (ibid). Yukl (2013) menar att om en ledare vill få följare till att stödja 

en idé bör ledaren föregå med ett gott exempel. Dessutom är det viktigt att ledaren 

tar ansvar för sina beslut och handlingar. 

  

Zaccaro, Kemp och Bader (2004) har framställt en modell som visar hur attribut hos 

ledaren påverkar ledarskapsprocessen och dess effektivitet. Modellen visar olika 

uppsättningar av attribut av vilka alla har sin betydelse för ledarskapsförmågan. Den 

avlägsna uppsättningen innefattar exempelvis extraversion och öppenhet, 
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personlighet, och värderingar. Medan uppsättningen närmast ledarskapet innefattar 

attribut som social- och emotionell förmåga och förmågor inom förhandling och 

problemlösning (ibid). 

 

 

(Zaccaro, Kemp & Bader, 2004) 

 

Däremot menar Zaccaro (2001) att alla attribut påverkar varandra och är därmed på 

ett sammanhängande vis det som gör ett ledarskap. Hur ledarskapet sedan blir beror 

däremot på den miljö och situation som ledaren befinner sig i (Zaccaro, 2007). 

Denna studie kommer enbart att tillämpa de avlägsna attributen, och då främst de 

personliga. Valet av attribut berodde på den information som finns i det empiriska 

ramverket. I datainsamlingen har fokus främst legat på dessa attribut vilket gjorde att 

det blev irrelevant att gå in på annat än de nämnda attributen. 

 

5.1 Delslutsats 

Våra informanter berättade hur de alla påverkas negativt av de diagnoser de har. 

Majoriteten av dem upplever att de under arbetsdagen måste fokusera på att hålla 

ihop och med det kommer den minskade energin och det minskade tålamodet. Vi ser 

att våra informanter i vissa fall avviker mer eller mindre ifrån de stabila attribut som 

krävs av en ledare i de flesta situationerna. Vi drar också slutsatsen att 

arbetsprocessen minskar i effektivitet då en samklang mellan attributen krävs för att 

en person ska kunna klassas som en bra ledare. Ett flertal av våra informanter 

upplevde på eftermiddagen hur deras energinivå försvunnit. 
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En koppling till den valda teorin ser vi också i det skiftande beteendemönster våra 

informanter uppvisar. Ett flertal förklarar för oss hur de under två veckor då de mår 

som sämst snäser och uppvisar ett negativt bemötande för medarbetarna och följarna. 

Det visar på avsaknad av den emotionella stabilitet och mognad som krävs av en 

ledare i ett flertal situationer. Alla informanter visade dock på självmedvetenhet och 

berättade att de kan behärska sig själva. De håller ihop, vilket är viktigt för den 

förståelse som finns mellan ledare, medarbetare och följare.   
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6 Slutsats 
I studiens slutsats besvaras den forskningsfråga vi haft som syfte att besvara. Det ges 

även förslag på vidare forskning. 

 

Studiens syfte var att identifiera hur PMS/PMDS ger upphov till konsekvenser som 

påverkar individens ledarskap. De resultat som studien visar stämmer överens med 

den föreställning vi hade i början om att PMS/PMDS har en påverkan på ledarskap. 

Efter bearbetningen av det empiriska materialet kan vi se att resultatet visar flertaliga 

konsekvenser på ledarskap. 

Vår slutsats är att det finns kriterier som visar på en god ledare, som blir ouppnådda 

till följd av PMS/PMDS. Beroende på hur medveten och öppen individen är desto 

större chans att uppnå kriterier som visar på ett gott ledarskap. Medvetenhet om den 

problematik som individen har ser vi kan leda till en bättre arbetsmiljö då det kan 

leda till att planering efter behov kan ske. Vi anser att om individen är medveten om 

sina problem vet de även om sina begränsningar om vad de kan och inte kan göra. 

Att ha den kunskapen om sig själv kan även leda till att det råder en öppen dialog 

med sina medarbetare och följare. Kommunikation gör mycket för en arbetsplats 

eftersom det leder till att det finns ett samförstånd mellan alla parter. Vår slutsats är 

att öppenhet leder till att ledarens livssituation inte blir till något som måste 

hemlighållas och förminskas, utan det förbättrar relationen mellan parterna genom 

ökad tillit och respekt för varandra. Motsatsen gör att det blir svårare att uppnå ett 

samförstånd mellan ledaren, medarbetarna och följarna på arbetsplatsen eftersom 

eventuella beslut och handlingar kan vara oförklarliga och ses som orimliga. Finns 

det inte någon medvetenhet är det svårt att veta vad som är rätt och fel i sina 

handlingar och interaktioner med människor i omgivningen.  

Något som även påverkar samförståndet mellan ledare och medarbetare är stress. Vi 

kan se att stress bidrar till att känslor påverkas och därmed även att en 

beteendeförändring hos individen sker till följd av stressen. Det baserar vi på att en 

avvikelse från stabila attribut hos individen sker. Det kan tänkas påverka 

medarbetarna och följarna genom att de inte vet var de har sin ledare och hur de ska 

agera gentemot individen då de har olika beteenden att förhålla sig till. Att 

egenskaperna växlar är inte bra, men den beteendeförändring som råder faller inte 

helt in i kategorier som enbart präglas av negativa attribut. Det finns vissa 

påminnande drag av negativa attribut, men de tar aldrig över hand. Det är också 
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viktigt att se att individen med PMS/PMDS till största del är taskig mot sig själv och 

inte mot sina medarbetare och följare. Det tyder på ett gott ledarskap och 

självbehärskning. 

Till följd av PMS/PMDS påverkan på känslor och den högkänslighet som kan råda 

ser vi att stress stör arbetsprocessen eftersom det gör att individen låser sig och blir 

mindre kreativ. Det i sin tur leder till minskad effektivitet och flexibilitet. Att 

påverkas på det här sättet ser vi kunna ligga till grund för olika felbeslut och att 

arbetsförmågan försämras. 

Något vi fann överraskande var ett yttrande om att arbetet fungerar som terapi och att 

informanten inte hade några problem med att gå till sitt arbete då individen ansåg att 

bara närvaron räcker. Vi förväntade oss snarare att arbetet skulle ses som en börda 

och något ledaren gärna slapp till följd av sina premenstruella besvär. Istället såg vi 

att det råder en ambition och vilja att utföra sitt arbete trots de hinder som finns, 

vilket enligt oss tyder god karaktär hos individen. Därför påstår vi att upplevelsen av 

arbetet är individbaserat och beror helt och hållet på de personliga attributen och 

vilken typ av problematik diagnoserna ger. 

Hur ledarskap påverkas av PMS/PMDS är alltså till följd av olika konsekvenser som 

påverkar individen. I denna studie har resultatet visat att individen under perioderna 

för besvären påvisar olika egenskaper som visar sig i individens upplevda ledarskap. 

Majoriteten av egenskaperna ses som negativa, men vi anser att det är viktigt att 

förstå att det går att se dem ur ett positivt perspektiv också. Det positiva är att 

ledarens agerande kan ha en god påverkan på medarbetare och följare. Denna 

påverkan kan visa sig genom en tydligare förståelse för andra på arbetsplatsen eller 

genom att medarbetare och följare blir mer självständiga i sitt arbete för att mer 

ansvar måste tas. 

Det som för oss är viktigt att förmedla är att ledare med diagnoserna PMS/PMDS 

inte alltid styrs av sina påverkade attribut och sin stress. Det är under perioderna i 

menstruationscykeln som en påverkan sker. Dessutom är det viktigt att ha i åtanke att 

ledarna i den här studien är medvetna om sina tillstånd, vilket gör att deras arbete 

anpassas på det sätt som anses vara lämpligt för både dem och de i omgivningen. 
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6.1 Vidare forskning 

Då majoriteten av den forskning som finns om PMS/PMDS är ur ett medicinskt 

perspektiv ser vi behovet av mer forskning ur andra perspektiv. Den här studien är 

utförd för att öka intresset för ytterligare forskning av ämnet. Vi skulle vilja att 

forskare tar sig an ämnet och utför en mer djupgående studie med fler deltagande för 

att öka trovärdigheten, men även för att fler röster ska bli hörda. Framtida forskning 

ser vi skulle gynnas av att studera deltagarna under en längre period eftersom vår 

studie endast bygger på informanternas tidigare upplevelser.  

 

Något som i den här studien saknas är ett medarbetarperspektiv, vilket är något vi vet 

skulle tillföra god information till det här ämnet eftersom ledaren enbart vet hur 

ledaren själv påverkas av PMS/PMDS. Dessutom skulle vi även vilja se forskning 

där deltagarna är ledare på högre nivå då informanterna i den här studien är ledare på 

lägre nivå.   
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7 Egna reflektioner 
I studiens avslutande kapitel presenteras författarnas egna reflektioner kring 

forskningsämnet. 

 

En svårighet vi upplevde under studiens gång var den brist av forskning kring ämnet 

som rådde. Vi hittade till en stor majoritet endast forskning utifrån ett medicinskt 

perspektiv och ur ett perspektiv som talade om diagnosernas konsekvenser hos 

individernas hälsa. Däremot talade dessa konsekvenser inte om hur individen 

upplever sin livssituation på det sätt som vi ser som relevant. Vi själva blev 

förvånade ett flertal gånger, dels av våra informanter, men samtidigt av den 

forskning som gjorts. Att PMDS är en diagnos som kan ge upphov till så pass 

allvarliga symptom som självmordstankar varje månad var chockerande. Hur 

kommer det sig att vi inte vetat detta innan, att det inte pratas om och framförallt, 

varför pratas det om menstruation som något individen “bara har”? 

 

Då menstruation är något normalt ser vi nu det som en självklarhet att det bör finnas 

forskning kring ämnet som visar på hur livet faktiskt kan se ut för en menstruerande 

individ. Som det ser ut nu är det nästan som att menstruation och dess besvär i form 

av PMS/PMDS nästintill hemlighålls. Då är frågan varför det hemlighålls. Under 

tiden vi arbetat har vi även uppmärksammat de reaktioner vårt valda ämne har fått av 

personer runt omkring oss vilket har fått oss att inse att det fortfarande är ett 

tabubelagt-ämne som är svårt att prata om. Ämnet skapar en känsla av obehag 

samtidigt som ett intresse i vår omgivning väcktes när vi förklarade mer ingående det 

syfte vi hade med vårt skrivande. Till följd av samhällets syn på mens ser vi bara 

fördelar med att forskningen kring ämnet ökar. Vi tror att forskning ger  kunskap, 

som i sin tur kommer att normalisera ämnet samt ge en förståelse kring de symptom 

många upplever. 

  

Till följd av det resultat och den slutsats studien har gett upphov till har en fundering 

kring bristen av forskning uppkommit. Skulle anledningen kunna vara att det är ett 

känsligt ämne att tala om till följd av hur samhället ser ut? Det vår forskning har 

resulterat i kan anses var känsligt vilket kan vara en anledning till att forskare inte 

tagit sig an ämnet då de inte velat trampa någon på tårna då kvinnor i arbetslivet än 

idag tampas med glastaket. 
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Vi skulle kunna dra slutsatsen att några av våra informanter inte passar som ledare 

eller chefer på grund av deras diagnos PMS/PMDS. De egenskaper som de uppvisar i 

samband med sina upplevda besvär anser vi inte vara lämpliga för en ledare. Vissa 

organisationer anses vi vara extra sårbara för en instabil ledare då det i intervjuerna 

framkom att både relationen till medarbetarna och ledarens arbetsprocess påverkas. 

Till exempel i en akutrelaterad situation där det handlar om människors liv kan 

instabilitet hos ledaren ge upphov till allvarliga konsekvenser. Vi ser dock att det går 

att vara ledare eller chef med diagnoserna PMS/PMDS om medvetenheten och 

öppenheten finns där.  Däremot anser vi inte att det endast räcker att vara medveten 

om sina besvär. Det krävs ett intresse att alltid vilja organisationens bästa och inte 

använda sin diagnos som en bortförklaring till sitt beteende.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi inte kan dra slutsatsen att vissa individer inte 

är lämpliga som ledare på grund av sin menstruation. Vi anser att det inte är 

diagnoserna PMS/PMDS i sig som påverkar ledarskapet, utan det är den psykiska 

ohälsan som diagnoserna ger upphov till. Vi kan alltså inte säga att vissa individer är 

bättre ledare än andra då psykisk ohälsa är något som kan drabba alla. 
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