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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund Premenstruellt syndrom (PMS) är en generell term som innefattar ett stort antal 
somatiska och emotionella symtom som med en regelbundenhet förekommer i 
menstruationscykeln. Det är inte klarlagt vad som orsakar PMS, och ingen 
behandlingsmetod har visat sig vara tillräckligt effektiv. Kost-och livsstilsfaktorer har 
visat sig ha samband med symtom, och rekommenderas ofta som behandlingsalternativ i 
exempelvis forum i sociala medier.  
Syfte Att undersöka hur personer med PMS upplever att kost-och livsstilsfaktorer 
påverkar deras symtom.  
Metod Deltagare rekryterades via sociala medier. En kvantitativ webbaserad enkät 
användes som datainsamlingsmetod. Enkäten innefattade frågor gällande hur kost-och 
livsstilsfaktorer påverkar symtom, personliga frågor om deltagarna samt ett 
skattningsinstrument för i hur hög grad PMS påverkar deltagarens vardag. Statistiska test 
som användes var: One sample Wilcoxon Ranked, Spearman correlation coefficient och 
Mann Whitney U test. Signifikansnivå sattes till p<0,05.  
Resultat Totalt 235 enkäter användes i den statistiska analysen. Kost-och livsstilsfaktorer 
som upplevdes minska symtom var: frukt och grönsaker och glutenfri kost p<0,001), 
choklad (p=0,003), fysisk aktivitet, solexponering, mindfulness, bra sömn (p<0,001), samt 
tillskott av: omega 3 (p=0,005), vitamin D och magnesium (p<0,001). Faktorer som 
upplevdes förvärra symtom var: socker, snabba kolhydrater, mjölkprodukter, koffein, 
stress, dålig sömn och alkohol (p<0,001). Deltagare som var mer fysiskt aktiva och/eller 
hade en högre utbildning skattade en lägre påverkan av PMS på deras vardag. Deltagare 
som rökte skattade en högre påverkan av PMS på deras vardag.  
Slutsats De kost-och livsstilsfaktorer som upplevdes minska symtom är sådana som 
förknippas med en hälsosam livsstil: en kost rik på frukt och grönsaker, lågt intag socker 
och alkohol, fysisk aktivitet, minskad stress och bra sömn. Det finns därför anledning att 
från vården inkludera samtal kring kost och livsstil i en behandlingsrutin vid PMS.  
 

   



 

 
 

 
ABSTRACT 
 
Background Premenstrual syndrome (PMS) is a general term that includes a large 
number of somatic and emotional symptoms that regularly occur in the menstruation 
cycle. It’s not clear what causes PMS and no treatment has shown to be fully effective. 
Diet- and lifestyle factors has shown to be connected to symptoms and are often 
recommended as an alternative treatment in social medias.  
Objective Investigate how diet and lifestyle factors affect premenstrual symptoms, 
through self-reported experiences.  
Method Participants of the study were recruited through social media. A quantitative 
web-based survey was used for collection of data. The survey included questions 
regarding how diet-and lifestyle factors affect symptoms, personal questions and an 
instrument for estimating to what extent PMS affects the participants daily life. Statistical 
tests used were: One Sample Wilcoxon Ranked, Spearman correlation coefficient and 
Mann Whitney U test. Level of significance was set to p<0,05.   
Results A total of 235 surveys were used in the statistical analysis. Diet-and lifestyle 
factors that were perceived to reduce symptoms were: fruit and vegetables and diet free of 
gluten (p<0,001), chocolate (p=0,003), physical activity, sun exposure, mindfulness, good 
sleep (p<0,001) and supplements of: omega 3 (p=0,005), vitamin D and magnesium 
(p<0,001). Factors that were perceived to aggravate symptoms were: sugar, fast 
carbohydrates, dairy, caffeine, stress, bad sleep and alcohol (p<0,001). The participants 
who had a higher level of physical activity and/or had a higher education estimated a 
lower effect of PMS on daily life. Participants who smoked estimated a higher effect of 
PMS on daily life.  
Conclusion Diet- and lifestyle factors that were perceived to reduce symptoms are those 
that are associated with healthy living: fruit and vegetables, a low intake of sugar and 
alcohol, physical activity, reduced stress and enough sleep. Therefore, treatment of PMS 
could benefit from including advice on food-and lifestyle habits.  
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1 Bakgrund 
 
Premenstruellt syndrom (PMS) är en generell term som innefattar ett stort antal somatiska 
och emotionella symtom som med en regelbundenhet förekommer i lutealfasen av 
kvinnans menstruationscykel (1,2). Det finns en mängd olika symtom kopplade till PMS. 
Vanliga somatiska symtom är svullnad kring magen och bröst, värkande bröst och trötthet. 
Emotionella symtom kan vara känslomässig labilitet, ångest, depression, irritabilitet och 
gråtmildhet. Man delar in premenstruella symtom i PMS och premenstruell dysforisk 
störning (PMDS). PMDS klassas som en svårare form av PMS, där symtomen i hög grad 
påverkar kvinnans vardag. Det finns inga standardiserade diagnoskriterier för PMS, 
däremot har American Psychiatric Assossication utvecklat diagnoskriterier för PMDS (3). 
Dessa kriterier innefattar att symtomen är tidsbegränsade att förekomma under perioden 
före mens och avta efter mens, svårighetsgrad av symtom, samt uteslutande av andra 
psykologiska och emotionella störningar.   
 
Det är ännu inte helt klarlagt vad som orsakar PMS. Det har inte setts några skillnader i 
nivåer av könshormoner hos kvinnor som lider av PMS/PMDS jämfört med kvinnor som 
inte gör det (4). En bidragande orsak skulle istället kunna vara en ökad känslighet för 
förändringar i könshormoner bland kvinnor som lider av PMS. Det har också visats att 
nivåerna av serotonin i blodet har varit lägre hos kvinnor med PMS under mitten av den 
luteala fasen, jämfört med kvinnor som inte har PMS.   
 
Eftersom det inte är helt klarlagt vad som orsakar PMS/PMDS finns det inte heller någon 
vedertagen behandlingsmetod (5). Behandlingsmetoder kan vara hormonella 
preventivmedel som utesluter ägglossning, selektiva serotoninåterupptagshämmare 
preparat (SSRI), som har visat sig effektivt för en del kvinnor med PMDS, och kognitiv 
beteendeterapi. De behandlingsmetoder som finns har inte visat sig vara effektiva för mer 
än 60–70% av kvinnor som lider av PMS/PMDS. 
 
Senare tids forskning innefattar också hur livsstilsfaktorer påverkar symtom hos kvinnor 
med PMS/PMDS. Faktorer som BMI och fysisk aktivitetsnivå visade sig påverka symtom 
i en studie där ett högt BMI tycktes förvärra både psykiska och fysiologiska symtom 
medan en hög fysisk aktivitetsnivå minskade symtom (6). En annan studie som jämförde 
livsstil hos kvinnor med och utan PMS visade att goda kostvanor och låg stressnivå var 
vanligare hos kvinnorna utan PMS (7). Kostrelaterade faktorer har också undersökts i 
samband med PMS (8–10). Till exempel har det visats att serumnivåer av kalcium och 
magnesium varit lägre hos personer med PMS, och även intaget av kalcium och kalium 
(8). En studie som tittat på kostmönster och PMS visade att en västerländsk kost 
förvärrade symtom vid PMS (9). Tillskott av omega 3 har däremot visats kunna minska 
premenstruella symtom (10). Förutom de studier som gjorts gällande kost- och 
livsstilsfaktorer, finns det idag forum och hemsidor där kvinnor med PMS/PMDS kan 
utbyta erfarenheter gällande behandlingsalternativ. Ofta rekommenderas olika 
kostförändringar för att minska symtom vid PMS. Det finns också en del naturläkemedel 
och kosttillskott som riktar sig till personer med PMS. 
 
Prevalensen av PMS/PMDS varierar i olika studier. I en meta-analys från 2014 
beräknades den sammanslagna prevalensen av PMS till 48%, med geografiska variationer 
från 12–98% (5). I boken Obstetrics and Gynecologi från 2014 uppskattades prevalensen 
till att 75–85% av menstruerande kvinnor upplever premenstruella symtom (1). För 5–
10% av menstruerande kvinnor var symtomen så besvärliga att de orsakade signifikanta 
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störningar i deras vardag, 3–5% av menstruerande kvinnor diagnostiserades med den 
svårare formen, PMDS. 
 
Med den höga prevalensen av PMS, och bristen på diagnoskriterier och effektiva 
behandlingsmetoder, är det viktigt att forskningen fortsätter att undersöka nya 
behandlingsalternativ för PMS. I och med att kost-och livsstilsförändringar, ofta utan 
vetenskapligt belägg, gärna rekommenderas på olika internetsidor för att minska PMS, är 
det intressant att undersöka huruvida dessa har någon effekt.  

2 Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka hur personer med PMS upplever att kost-och 
livsstilsfaktorer påverkar deras symtom.  

3 Metod 
 

3.1 Metodval  
En kvantitativ metod valdes då syftet var att undersöka hur kost-och livsstilsfaktorer 
påverkar PMS på gruppnivå och ett stort antal deltagare önskades (11). En webbaserad 
enkät valdes som datainsamlingsmetod då metoden har potential att nå ut till många 
deltagare.  
  

3.2 Urval och rekrytering 
Då studiens syfte var att undersöka olika kost-och livsstilsfaktorers påverkan på 
premenstruella symtom efterfrågades deltagare som var menstruerande samt hade eller 
hade haft besvär av premenstruella symtom. Personer med PMDS välkomnades också att 
delta i studien, men ingen skillnad mellan de två diagnoserna gjordes i enkäten.  
 
Rekrytering gjordes genom ett bekvämlighetsurval. För att rekrytera deltagare till studien 
publicerades en länk till webbenkäten i två olika grupper på Facebook: en grupp som 
riktade sig till kvinnor med premenstruella besvär, och en grupp som riktade sig till 
kvinnor överlag. Gruppen som riktade sig till kvinnor med PMS hette ”Vi som lever med 
PMS och PMDS” och hade dryga 4000 medlemmar. Gruppen hittades genom sökordet 
”PMS” på Facebook. Den andra gruppen hette ”925”, hade ungefär 7500 deltagare och 
hittades via sociala medier. Länken publicerades också på författarens privata 
Facebooksida och delades där vidare av 15 personer på deras privata Facebooksidor. 
Enkäten fanns tillgänglig på internet under hösten 2017.  
 
Totalt 239 lämnades in. Av dessa var det fyra enkäter som inte räknades med i den 
statistiska analysen, tre på grund av ofullständigt ifyllda enkäter, där endast enstaka avsnitt 
hade besvarats. En enkät uteslöts då det var en dubblett, vilket kunde påvisas genom att 
övriga kommentarer i enkäten var identiska med föregående enkät. Det externa bortfallet 
för denna studie var inte känt, då det inte går att veta hur många som såg enkäten men 
valde att inte svara.  
 

3.3 Tillvägagångssätt 
En enkät utformades i Google Formulär, innehållandes sex avsnitt (Bilaga 1). I de två 
första avsnitten fick deltagarna svara på frågor gällande deras PMS och hur den påverkade 
deras vardag. För att skatta PMS påverkan på vardagen användes det validerade 
instrumentet premenstrual symptoms impact survey (PMSIS), som innefattade sex frågor 
avseende PMS påverkan på vardagslivet (12).  
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I följande tre avsnitt fick deltagaren möjlighet att svara på hur olika kostfaktorer, 
kosttillskott och livsstilsfaktorer påverkade deras premenstruella symtom. För varje faktor 
som efterfrågades hade deltagaren möjlighet att skatta hur denna påverkade symtom. I 
slutet av de avsnitten gällande kost, kosttillskott och livsstilsfaktorer hade deltagaren 
möjlighet att svara på om det fanns andra faktorer som påverkade dennes symtom samt 
hur dessa påverkade.  
 
I sista avsnittet fick deltagaren svara på personliga frågor som ålder, vikt och längd. 
Utbildningsnivå, fysisk aktivitetsnivå samt tobaksanvändning efterfrågades också med 
hjälp av de frågor som fanns tillgängliga i Folkhälsomyndighetens hälsoenkät från 2016 
(13). I slutet av enkäten fanns möjlighet för deltagarna att lägga till om det fanns något 
ytterligare om kost, livsstil och PMS hen ville berätta som inte tagits upp i enkäten.  
Innan enkäten publicerades genomfördes en pilotstudie där tre personer fick svara på 
enkäten och återkomma med eventuella frågor och förslag på förbättringar. Utifrån 
pilotdeltagarnas kommentarer reviderades enkäten. Revideringen innefattade 
förtydligande av frågor och svarsalternativ, samt borttagande av frågor som var svåra att 
svara på.  
 
Tillsammans med länken till enkäten publicerades också en text som kortfattat 
informerade om studiens syfte, inklusionskriterer, samt att deltagandet var anonymt 
(Bilaga 2).  
 

3.4 Databearbetning/analys 
För att analysera insamlade data användes statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 
version 24. För att bedöma om data var normalfördelat användes Q-Q plots och histogram. 
Normalfördelade data presenterades som medelvärde och standarsavvikelse (SD), 
snedfördelade data och data på ordinal nivå presenterades som median och 25 – 75e 
percentilen. 
 
Instrumentet PMSIS utgjorde underlag för en övergripande bedömning av PMS påverkan 
på vardagslivet (12). Svaren poängsattes från 1–5 och poängen summerades för varje 
deltagare, vilket resulterar i ett totalt poängspann från 6–30, där 6 = ingen påverkan på 
vardagen och 30 = mycket hög påverkan på vardagen. För att kunna göra jämförelser 
mellan grupper, delades deltagarna in i tre grupper utifrån antal poäng, i enlighet med en 
studie som validerat instrumentet (12). I den här studien användes poängspannet: låg 
påverkan (6–14), medelhög påverkan (15–22) och hög påverkan (23–30).  
  
Signifikansnivå sattes till p <0,05. Vid analys av kost-och livsstilsfaktorers påverkan på 
premenstruella symtom kodades svarsalternativen om så att inte alternativet ”vet ej” 
användes i analysen. För att testa om det var mer sannolikt att deltagaren angav att 
faktorer hade positiv eller negativ påverkan, snarare än ingen påverkan, på symtomen 
användes One sample Wilcoxon Signed Rank test. För att beräkna samband mellan 
variabler på ordinal- och kvotskalenivå användes Spearman correlation coefficient. Mann-
Whitney U test användes för att göra jämförelser mellan grupperade variabler på ordinal 
nivå. Övriga kommentarer av relevans som inkom under enkätens öppna frågor 
presenteras skriftligt i resultatet.  
 

3.5 Etiska aspekter 
Informerat samtycke inhämtades via ett informationsblad som fanns tillgängligt på 
enkätens första sida (Bilaga 3). Där informerades deltagaren om studiens syfte och att 
deltagandet var anonymt. Webbenkäterna var lösenordskyddade och endast jag hade 
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tillgång till de ifyllda enkäterna. Att svara på frågor om t.ex. vikt kan upplevas känsligt, 
därför var inga frågor i enkäten obligatoriska. Studien bedömdes inte vara utav etisk 
känslig karaktär. 
 
Då pilotstudien endast hade tre deltagare lades ingen vikt vid hur deltagarna svarat på de 
olika frågorna, då det skulle möjliggöra att spåra svaren till personer, fokus låg istället på 
pilotdeltagarnas återkoppling gällande enkätens frågor och uppbyggnad.  
 

3.6 Förförståelse 
Min förförståelse som dietist har delvis påverkat studiens utfall, då en del av de kost-och 
livsstilsfaktorer som undersöktes i samband med PMS valdes ut för deras effekt på hälsa 
överlag. Då jag själv inte hade PMS är inget i uppsatsen gällande kost-och livsstil och 
PMS baserat på egna erfarenheter. Men genom vänner som är drabbade, samt som resultat 
av den fördjupning jag gjorde inom ämnet fick jag en ökad förståelse för hur PMS 
påverkar livet för den som är drabbad, vilket påverkade exempelvis hur enkäten 
utformades.  

4 Resultat  
 

4.1 Information om deltagarna  
Totalt 235 enkäter användes i den statistiska analysen. Medelålder bland deltagarna var 30 
(8) år. Den äldsta deltagaren var 53 år och den yngsta deltagaren var 17 år. Deltagarna 
hade ett medel BMI på 23,8 (4,5). Hundrasjuttioåtta av de 235 deltagarna (75,7%) hade 
någon form av eftergymnasial utbildning. Medianvärde för tid ägnad åt fysisk aktivitet var 
60–89 minuter/vecka och för tid ägnad åt vardagsaktiviteter 150–299 minuter/vecka 
(Tabell 1). Medeltal för i hur hög utsträckning PMS påverkade deltagarnas vardag var 18 
(4) vilket motsvarade medelhög påverkan på vardagen. De deltagare som var mest fysisk 
aktiva skattade en lägre påverkan av PMS på deras vardag jämfört med de som var mindre 
fysiskt aktiva. På samma sätt sågs ett samband mellan högsta genomförda utbildning och 
påverkan på vardagen, där en högre utbildning hade samband med en lägre skattad 
påverkan av PMS på deltagarens vardag. Det fanns inga samband mellan BMI, antal 
timmar sömn/natt, tid ägnad åt vardagsaktivitet och i hur hög grad PMS påverkade 
vardagen.  
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Tabell 1 BMI, tid ägnad åt fysisk aktivitet/vardagsaktivitet, utbildning och tobaksvanor relaterade 
till påverkan av premenstruella symtom på vardagen hos studiens deltagare (N=235) hösten 
2017. 

 

4.2 Premenstruella symtom  
Deltagarna upplevde i medeltal sex av de tio premenstruella symtom som presenterades i 
enkäten (SD = 2 (Figur 1). De tre vanligaste symtomen var: nedstämdhet, irritabilitet och 
ångest. Fyrtio av 235 deltagare (17%) uppgav att de även upplevde andra symtom förutom 
de som presenterades i enkäten, dessa var: trötthet, gråtmildhet, smärta i mage, nacke och 
rygg, oro, hunger och sockersug, acne, migrän, yrsel, muskelkramper, värk i benen, smärta 
i underlivet och minskad sexlust.  
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Figur 1 Upplevda premenstruella symtom hos studiens deltagare (N=235), hösten 2017. 

4.3 Kost och livsstilsfaktorers upplevda påverkan på premenstruella symtom  
Kostfaktorer som tydligast upplevdes minska symtom var kost med hög andel frukt och 
grönsaker, glutenfri kost (p<0,001) och choklad (p=0,003) (Figur 2). Kostfaktorer som 
upplevdes förvärra symtom var: socker/livsmedel med högt innehåll av socker, snabba 
kolhydrater, mjölkprodukter och koffein (p<0,001). Trettio deltagare skrev en kommentar 
på frågan om andra kostfaktorer påverkade deras symtom, varav det vanligaste svaret var 
att regelbundenhet gällande måltider minskar symtom.  
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Figur 2 Kostfaktorers upplevda påverkan på premenstruella symtom bland deltagarna i studien 
(N=235) hösten 2017. Svarsalternativ ”vet ej” eller blanka svar ej medräknade. Analyserat med 
One Sample Wilcoxon signed rank‐test.   

Tre kosttillskott upplevdes av mer än 50% av deltagarna minska symtom: magnesium, D-
vitamin och omega 3 (p<0,001) (Figur 3). Arton deltagare svarade på frågan om andra 
kosttillskott påverkade deras symtom, följande kosttillskott/hälsokostpreparat upplevdes 
minska symtom bland en/flera av dessa: saframyl, spirulina, kolloidalt silver, johannesört, 
viamin B12, biochoose och clorella. 
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Figur 3 Kosttillskotts upplevda påverkan på premenstruella symtom bland deltagarna i studien 
(N=235) hösten 2017. Svarsalternativ ”vet ej” eller blanka svar ej medräknade. Analyserat med 
Ones ample Wilcoxon signed rank test.  

Av de livsstilsfaktorer som presenterades i studien var det två som upplevdes förvärra 
symtom i hög grad: stress och dålig sömn/färre timmar sömn än deltagaren vanligtvis 
sover (p<0,001) (Figur 4). Även alkohol och rökning upplevdes förvärra symtom 
(p<0,001). Fyra livsstilsfaktorer upplevdes minska symtom: fysisk aktivitet, 
solexponering, bra/tillräckligt med sömn och mindfulness (p<0,001). Tjugofem deltagare 
svarade på frågan om andra livsstilsfaktorer påverkade deras premenstruella symtom, 
varav följande upplevdes förvärra symtom: krav, press, sociala sammanhang, 
folksamlingar och trängsel. Följande livsstilsfaktorer upplevdes minska symtom: rutiner 
gällande till exempel träning och sömn, sex och fysisk beröring. En övrig kommentar 
gällande livsstilsfaktorer beskrev hur träning minskade symtom, men att symtomen gjorde 
det mycket svårare att orka ta sig ut och träna. 
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Figur 4 Livsstilsfaktorers upplevda påverkan på premenstruella symtom bland deltagarna i 
studien (N=235) hösten 2017. Svarsalternativ ”vet ej” eller blanka svar ej medräknade. Analyserat 
med One sample Wilcoxon signed rank‐test. 

4.3.1 Korrelation mellan kost‐och livsstilsfaktorer 
Det gick att se vissa samband mellan kost- livsstils–och kosttillskottsfaktorer. Ju fler 
kostfaktorer deltagarna hade erfarenhet av, desto fler kosttillskott hade de testat (r=0,426, 
p<0,001). På samma sätt svarade deltagare som upplevde att en kost med låg andel 
kolhydrater minskade symtom att också en glutenfri kost minskade symtom (r= 0,407, 
p=0,020). De som upplevde att en kost med låg andel kolhydrater minskade symtom, 
svarade däremot i högre utsträckning att socker/livsmedel med högt innehåll av socker 
förvärrade symtom (-0,455, p<0,001). De deltagare som angav att D-vitamin minskade 
symtom, angav i högre utsträckning att också solexponering minskade symtom (r = 0,332, 
p=0,020). Det fanns inget samband mellan i hur hög utsträckning PMS påverkade 
deltagarens vardag och antal kostfaktorer och kosttillskott deltagaren testat (p=0,214).  
 
4.4 Antidepressiv medicinering, hormonella preventivmedel och tobaksvanor i 
relation till PMSIS  
De deltagare som använde sig utav någon form av antidepressiv medicinering för sin PMS 
skattade att deras PMS påverkade deras vardag i högre grad än de som inte använde 
antidepressiv medicinering (Figur 5). Ingen skillnad fanns gällande användning av 
hormonella preventivmedel som behandling för PMS och påverkan på vardag. De 
deltagare som rökte dagligen/ibland skattade att deras PMS påverkade deras vardag i 
högre utsträckning än de som inte rökte. Ingen skillnad fanns mellan de som snusade 
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dagligen/ibland och de som inte snusade gällande i hur hög grad PMS påverkade 
vardagen.  
 

 
Figur 5 Medelvärde av PMSIS hos deltagare som använder/inte använder; antidepressiv 
medicinering, hormonellt preventivmedel, samt röker/inte röker och snusar/inte snusar. Hösten 
2017. Analyserat med Mann Whitney U test. 

5 Diskussion  
 

5.1 Metoddiskussion 
Studiens design innebar både för- och nackdelar (11, s. 77). En webbaserad enkät är en bra 
insamlingsmetod när målet är, som i denna studie, att nå ut till många deltagare. 
Ytterligare en fördel med en enkät är att svaren är helt anonyma. En svaghet är dock att 
författaren inte finns tillgänglig för att kunna svara på eventuella frågor gällande enkäten 
och att det inte finns någon möjlighet till att ställa följdfrågor till deltagaren. Risken för att 
frågor i enkäten skulle missförstås minskade genom att en pilotstudie genomfördes innan 
enkäten nådde ut till deltagare.  
 
De kost-och livsstilsfaktorer som undersöktes valdes ut delvis utifrån de faktorer som 
undersökts i samband med PMS i tidigare studier, men också utifrån faktorer utan 
vetenskapliga belägg som ofta rekommenderas i exempelvis forum för kvinnor med PMS, 
som t.ex. de Facebookgrupper där enkäterna postades. Detta ökade chansen att de faktorer 
som efterfrågades i enkäten skulle vara något som deltagarna hade erfarenhet av i 
förhållande till PMS. Att deltagarna hade möjligheten att själva fylla i andra kost-och 
livsstilsfaktorer som inte tagits upp i enkäten, minskade också risken att enkäten missade 
något väsentligt.  
 
En styrka med studien var det relativt stora antalet deltagare. Ett stort urval minskar 
felmarginalen (11, s.264). Det är dock viktigt att komma ihåg att svarsalternativet ”vet ej” 
inte användes i den statistiska analysen. Detta innebär att vissa kost-och livsstilsfaktorer 
hade en mycket lägre andel svaranden relaterat till det totala antalet deltagare. 
Felmarginalen ökar därmed för vissa av faktorerna, varför det är viktigt att 
uppmärksamma antal svarande på varje faktor vid tolkning av studiens resultat.  
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En annan styrka var att enkäten delvis utgick från validerade enkätfrågor. För att skatta 
PMS påverkan på det dagliga livet användes frågorna från den validerade enkäten PMSIS, 
översatta till svenska (13). Även frågor från Folkhälsomyndighetens hälsoenkät användes 
för att skatta fysisk aktivitetsnivå samt utbildning hos deltagarna. Detta ökar chanserna att 
frågorna i enkäten mätte det de var tänkta att mäta (12, 14 s. 11). 
  
En av studiens svagheter är att kost-och livsstilsfaktorer inte specificerades i enkäten. 
Exempelvis angavs inte vilka mängder kolhydrater/dag som räknades som en låg-
kolhydratkost, eller vilken grad av fysisk aktivitet som åsyftades gällande hur fysisk 
aktivitet påverkar symtom. Detta försvårar möjligheten att dra slutsatser utifrån resultatet, 
då deltagare kan ha syftat på olika saker när de angav hur kost-och livsstilsfaktorer 
påverkade symtom. Detta påverkar studiens reliabilitet, eftersom det ökar risken att 
resultatet inte skulle bli detsamma vid en ny undersökning (11, s 21.)  
 
Studiens resultat kan inte generaliseras till alla som lider av PMS då den bygger på ett 
bekvämlighetsurval. Studiens hade dock ett relativt högt antal deltagare, med stor 
spridning i ålder, BMI, utbildningsnivå etc. Det ökar möjligheten att studiens resultat kan 
överföras till andra kvinnor i Sverige som lider av PMS. Det finns dock en risk att de 
personer som har erfarenhet av kost-och livsstil i förhållande till PMS var mer benägna att 
svara på enkäten än de som inte har någon erfarenhet, vilket skulle kunna försvåra 
möjligheten att generalisera resultaten. Att det inte finns standardiserade diagnoskriterier 
för PMS försvårar också möjligheten att generalisera resultat från studier gällande PMS. I 
denna studie användes de symtom som presenteras som diagnoskriterier för PMS i 
Obstetric and Gynecology som svarsalternativ när symtom på PMS efterfrågades, och 
deltagarna hade också möjlighet att själva fylla i andra symtom de upplever (1). För 
framtida forskning är det viktigt att fastställa diagnoskriterier för att förbättra möjligheten 
att jämföra resultat från olika studier gällande PMS.  
 

5.2 Resultatdiskussion  
Överlag verkade kost-och livsstilsfaktorer som är förknippade med en hälsosam livsstil 
vara det som upplevs minska symtom: en kost rik på frukt och grönsaker, lågt intag socker 
och alkohol, fysisk aktivitet, minskad stress och god sömn. Att en kost med hög andel 
frukt och grönsaker upplevdes minska deltagarnas symtom stöds av Mohebbi et al’s studie 
som visat att studenter med PMS hade ett lägre intag av frukt och grönsaker (7). Socker 
förvärrade deltagarnas upplevelse av symtom, vilket också stöds av tidigare forskning (9). 
En kost med högt innehåll av frukt och grönsaker samt lågt innehåll av tillsatt socker är 
delar av de Nordiska näringsrekommendationerna (15). Denna kosthållning bidrar med 
mycket vitaminer och mineraler, samt fiber som hjälper till att hålla ett stabilt blodsocker, 
vilket eventuellt skulle kunna förklara hur det minskar premenstruella symtom som t.ex. 
trötthet och irritabilitet. Men det skulle också kunna vara en effekt av placebo – att det är 
förenat med positiva känslor att inta livsmedel som anses hälsosamma, och därför 
upplevde de också symtom minska. 
 
Något motsägelsefullt visade det sig dock att choklad, ett livsmedel som ofta har ett högt 
innehåll av socker, minskade upplevelsen av premenstruella symtom. Detta skulle 
eventuellt kunna förklaras av att det i den luteala fasen av menstruationscykeln finns ett 
ökat sug efter livsmedel rika på socker och fett, vilka också visats ge större emotionell 
respons än andra livsmedel (16). I samma studie visades också att personer med PMDS 
hade högre belöningskänslighet gällande högt socker-och fettinnehåll jämfört med 
personer som inte hade PMDS. Det ökade suget efter socker och fett skulle därför kunna 
göra att choklad upplevs kunna minska symtom, trots att socker upplevs förvärra symtom.  
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Deltagarna upplevde även att en glutenfri kost minskade upplevelsen av premenstruella 
symtom. Gluten i relation till premenstruella symtom är inte något som har studerats 
tidigare, och det är inte heller studerat om celiaki är vanligare hos personer med PMS. 
Däremot har det på senare tid kommit studier gällande glutenöverkänslighet, vilket klassas 
som ett icke-allergiskt och icke-autoimmunt tillstånd där gluten kan leda till liknande 
symtom som hos den som har celiaki (17). En möjlig orsak till att gluten upplevs minska 
premenstruella symtom skulle därför kunna vara en egentlig celiaki eller 
glutenöverkänslighet - när gluten då utesluts mår personen bättre överlag, och upplever 
därför inte de premenstruella symtomen lika besvärande. Om de svarande på denna enkät 
lider av celiaki/glutenöverkänslighet, eller om gluten är något som påverkar 
premenstruella symtom går ej att säga utifrån denna studie. Det fanns ett positivt samband 
mellan de som svarat att en lågkolhydratkost respektive glutenfri kost minskar symtom. 
En kost med låg andel kolhydrater blir ofta en kost med låg andel gluten, varför det skulle 
kunna vara så att det egentligen är det minskade intaget av gluten, och inte ett minskat 
kolhydratintag, som upplevs minska symtom.    
 
Magnesium verkade kunna minska deltagarnas upplevelse av premenstruella symtom. 
Tillskott av magnesium har tidigare visats minska symtom som svullnad av magen och 
extremiteter, viktuppgång och ömmande bröst (18), och även ångest och depression (19). 
Serumnivåer av magnesium har också visats vara lägre hos personer med PMS jämfört 
med personer utan PMS (8). Tillskott av vitamin D upplevdes också av deltagarna minska 
symtom, vilket stämmer överens med tidigare forskning (20). Tidigare forskning har dock 
både visat på samband mellan låga serumnivåer av D-vitamin och förekomst av PMS (8), 
och att det inte finns något samband mellan serumnivåer av D-vitamin och premenstruella 
symtom (21, 22). Huruvida det är låga serumnivåer av D-vitamin eller andra 
verkningsmekanismer som gör att D-vitamin upplevs minska symtom är därför oklart.  
Mjölkprodukter upplevdes förvärra symtom, vilket kan verka motsägelsefullt då dessa ofta 
är berikade med D-vitamin. Mjölkprodukter i relation till PMS har inte studerats tidigare, 
men en möjlig förklaring till att det upplevs förvärra symtom skulle kunna vara att 
mjölkprodukter på senare tid ifrågasatts gällande effekt på hälsa överlag (23). I 
översiktsartikeln från 2016 fanns inget stöd för att mjölkprodukter skulle vara dåligt för 
hälsan, men en möjlig placeboeffekt skulle kunna verka även här: att konsumera livsmedel 
som anses dåliga för hälsan är förknippat med negativa känslor och därför upplevs 
symtom förvärras.  
  
Placebo-effekten har visat sig ha stor påverkan på upplevelsen av premenstruella symtom. 
Dadhkah et al’s studie gällande D-vitamin visade att även deltagare i placebogruppen 
upplevde minskade symtom, om än inte i samma utsträckning som gruppen som fick 
tillskott av D-vitamin (20). I en annan studie visades att 20% av de som behandlats med 
placebo upplevde en stor förbättring av premenstruella symtom, och ytterligare 42% 
upplevde en delvis förbättring (24). Det är därför viktigt att komma ihåg vid tolkning av 
denna studies resultat att placeboeffekten kan ha spelat en roll gällande både kostfaktorer 
och kosttillskott, särskilt eftersom serumnivåer av de olika mikronutrienterna inte 
undersökts. Men, oavsett om effekten kan tillskrivas kosttillskottet i sig eller 
placeboeffekten, så har tillskott av främst magnesium, D-vitamin och omega 3 visat sig 
minska upplevelsen av symtom i både denna och tidigare studier. Ett tillräckligt intag av 
dessa mikronutrienter är nödvändiga för en god nutritionsstatus, och en kost rik på dessa 
är därför fördelaktigt för alla, oavsett premenstruella symtom (15). Vid ett lågt intag via 
kosten av dessa mikronutrienter och samtidiga besvär av PMS skulle det kunna finnas 
anledning att testa tillskott av dessa. Det kan dock vara svårt att beräkna intag av 
mikronutrienter utan tillgång till kostdataprogram, och ett överdrivet intag kan vara 
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förenat med dels magbesvär men också toxiska tillstånd. Tillskott bör därför tas med 
försiktighet, utifrån rekommenderade dagliga intag.  
 
Stress och dålig sömn/färre timmar än deltagaren vanligtvis brukar sova var något som i 
denna studie upplevdes förvärra symtom i hög grad. Att det finns ett samband mellan 
premenstruella symtom och stress stämmer överens med tidigare forskning (7, 25). Hög, 
långvarig stress är något som är skadligt för alla människor och leder till ökad risk för en 
rad olika hälsoproblem (26–28). Kvinnor med PMS verkar dock vara känsligare för, och 
påverkas mer negativt av, stress än kvinnor som inte lider av PMS (29). Detta skulle 
kunna förklara varför deltagarna upplevde att mindfulness var något som minskade 
premenstruella symtom, då det är ett verktyg som kan användas för att minska/hantera 
stress.  
 
Denna studie visade att fysisk aktivitet upplevdes minska premenstruella symtom. Det 
fanns också ett samband mellan en hög fysisk aktivitetsnivå och en lägre skattning av i hur 
hög grad PMS påverkar deltagarens vardag. Att fysisk aktivitet är bra för både den fysiska 
och psykiska hälsan är väl känt, och att det kan minska premenstruella symtom är också 
något som setts tidigare (7, 30). Men trots att nära 80% av deltagarna svarade att fysisk 
aktivitet minskade premenstruella symtom var det endast dryga 40% som var fysiskt 
aktiva mer än 60 minuter/vecka. En möjlig förklaring skulle kunna vara det som en 
deltagare svarade under övriga kommentarer: trots att fysisk aktivitet minskar symtom 
under och efter aktiviteten, gör de premenstruella symtomen att det blir svårare att ta sig ut 
och träna. Fysisk aktivitet verkar eventuellt kunna verka förebyggande mot premenstruella 
symtom, eftersom de deltagare som överlag var mer fysiskt aktiva skattade en lägre 
påverkan av PMS på deras vardag, något som också visats tidigare (6). Regelbunden 
fysisk aktivitet skulle därför kunna vara särskilt viktig för personer med PMS.  
 
Alkohol upplevdes av deltagarna förvärra symtom. Samband mellan alkohol och 
premenstruella symtom har undersökts i tidigare studier, där man både sett att alkohol har 
en negativ påverkan på symtom (31,32) och att det inte finns något samband mellan 
alkoholintag och PMS (33). Dålig sömn/få timmar var något som deltagarna upplevde 
förvärra symtom i hög grad. Alkohol har visats påverka sömnen negativt (34), vilket 
därför skulle kunna vara en förklaring till att det också upplevdes påverka symtom 
negativt.  
 
Solexponering var också något som upplevdes minska symtom. Eftersom att D-vitamin 
upplevdes minska symtom kan det vara möjligt att solens bidrag till bildandet av D-
vitamin från huden är en orsak till att solexponering också upplevdes minska symtom 
(15), vilket stöds av att det fanns ett samband mellan de deltagare som svarat att 
solexponering respektive D-vitamin minskar symtom. Solexponering har också setts öka 
hjärnans produktion av serotonin (35), vilket är en annan tänkbar förklaring till varför 
solexponering upplevs minska premenstruella symtom, särskilt med tanke på att nivåer av 
serotonin visat sig vara lägre hos kvinnor med PMS jämfört med dem utan (4). Det skulle 
därför vara intressant för framtida studier att undersöka om ljusbehandling har någon 
effekt på premenstruella symtom.   
 

5.3 Samhällsrelevans  
PMS påverkar livskvalitén negativt för den som är drabbad (36). Förutom att symtomen 
påverkar det faktiska måendet, så har kvinnor med PMS rapporterat att deras symtom 
påverkar sociala aktiviteter och relationer negativt (37). Det har också visats att kvinnor 
med PMS har högre jobbfrånvaro (relaterade till symtom) än kvinnor utan PMS. Detta har 



 

18 
 

inte bara en negativ påverkan på ekonomi för den drabbade, utan också för samhället i 
stort.  
 
Det har visats att kvinnor som lider av PMS upplever att det inte är deras röst som blir 
hörd, utan att det istället är det mannens upplevelse av en kvinnas PMS, eller medias 
porträttering av PMS, som hamnar i fokus (38). Det har också visats att vissa kvinnor 
väljer att inte berätta om sin PMS för sin partner, då de upplever att när PMS blir 
tillgängligt som en möjlig förklaring till hennes känslor/beteende, blir det den enda 
förklaringen (39). Detta kan resultera i att kvinnors känslor och upplevelser inte tas på 
allvar, och förstärker i sin tur den mediala bilden av kvinnan med PMS som oresonlig. Om 
det blir möjligt att så fort en kvinna visar missnöje använda frasen: ”har du PMS eller?” 
förminskas kvinnans position och röst i samhället. Samtidigt ska en kvinna inte behöva 
dölja sin PMS, särskilt inte då det kan leda till att hon går miste om hjälp från sjukvården. 
Det är därför en samhällsutmaning att låta kvinnor som lider av PMS göra sina röster 
hörda, utan att sedan använda det emot dem genom att förminska deras känslor och 
upplevelser.  
 
Trots att prevalensen av PMS är så hög finns det relativt lite forskning kring ämnet, något 
som kan tänkas bero på att det endast drabbar kvinnor. Kvinnor har historiskt sett inte 
inkluderats i samma omfattning som män i forskning och det har visats att skillnaderna 
ännu idag inte jämnats ut (40). Fortsatt forskning kring PMS är viktigt för att finna 
effektiva behandlingsmetoder, något som skulle vara fördelaktigt både på individ- och 
samhällsnivå. 

6 Slutsats  
 
Kost-och livsstilsfaktorer som förknippas med en hälsosam livsstil minskade upplevelsen 
av premenstruella symtom: en kost rik på frukt och grönsaker, med lågt innehåll av socker 
och alkohol, samt fysisk aktivitet, tillräckligt med sömn och låg stressnivå. För att 
ytterligare kunna påvisa effekten av dessa faktorer på PMS behövs det göras 
interventionsstudier, men då detta är kost-och livsstilsfaktorer som är hälsosamma för alla 
kan det också i nuläget finnas anledning att från vårdens sida inkludera samtal kring kost-
och livsstil i en behandlingsrutin vid PMS.  
 
Kvinnor och kvinnors sjukdomar behöver inkluderas i samma utsträckning som män i 
forskning och det är viktigt med fler studier kring PMS för att kunna fastställa 
diagnoskriterier, etiologi samt finna tillräckligt effektiva behandlingsmetoder. En ökad 
kunskap om PMS är också viktigt för att öka förståelsen gentemot den som är drabbad, 
därför är det inte bara viktigt med forskning kring ämnet utan också att bilden av PMS i 
exempelvis media nyanseras.  

7 Tack  
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla deltagare som tog sig tid att fylla i enkäten. Tack också 
till vänner och familj som deltagit i pilotstudien, korrekturläst, eller på annat sätt hjälpt 
mig i detta arbete.  
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Bilaga 2: Text som publicerades tillsammans med länk till enkäten  
 
Hej! 

Jag är legitimerad dietist och läser nu till en magisterexamen inom området kostvetenskap 
vid Umeå Universitet. Jag skriver min magisteruppsats om hur kost-och livsstilsfaktorer 
påverkar premenstruella symtom. För att kunna undersöka detta vore jag väldigt tacksam 
om du som är menstruerande och har/har haft besvär av PMS vill fylla i min webbenkät! 
Du som har PMDS är också välkommen att delta, men ingen skillnad mellan de två 
diagnoserna kommer att göras i enkäten. Enkäten tar ungefär 10 minuter att fylla i och 
dina svar är helt anonyma. Du hittar mer information om studien via länken nedan. Tack 
på förhand! 
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Bilaga 3: Informationsblad  
 
Hej!  
 
Vad roligt att du är intresserad av att delta i denna studie om PMS och kost- och 
livsstilsfaktorer! Jag heter Lina och är student vid Umeå Universitet. Jag är legitimerad 
dietist och läser just nu till en magisterexamen i kostvetenskap. Denna enkät är en del av 
min magisteruppsats. Syftet med enkäten är att undersöka hur kost- och 
livsstilsfaktorer påverkar upplevelsen av premenstruella symtom.  
 
För att kunna undersöka detta vore jag tacksam om du som lider av PMS vill fylla i denna 
enkät. Jag önskar att du som deltar är menstruerande och att du har/har haft besvär av 
PMS. Du som har PMDS är också välkommen att delta, men ingen skillnad mellan de två 
diagnoserna kommer att göras i enkäten.  
 
Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i. Inga personuppgifter kommer att efterfrågas i enkäten 
och dina svar är helt anonyma. Eftersom att det inte går att identifiera enskilda personer i 
enkäten kan du inte ångra din medverkan när enkäten är inlämnad. Resultaten kommer att 
redovisas vid Umeå Universitet i Januari 2018, samt publiceras i Umeå universitets 
databas DIVA.  
 
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till mig! 
 
Tack för din medverkan!  
 
Lina Skoog, 
Umeå Universitet  
Kontakt: lisk0036@student.umu.se 
 




