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Sammanfattning 
Kvinnor världen över menstruerar och sjuksköterskor möter dagligen menstruerande 
kvinnor i sitt arbete. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors 
upplevelser av menstruation. Studien var utformad som en allmän litteraturstudie 
baserad på kvinnors berättelser kring menstruation. Genom analys av datamaterialet 
kunde olika nyckelord identifieras för att sedan skapa två huvudteman: 
Menstruationens hälsa och Menstruationens ohälsa. Utifrån dessa två huvudteman 
kunde sex subteman utformas: Kvinnlighet, Samhörighet, Acceptans, Fysiska besvär, 
Den dömda kvinnokroppen och Att känna sig smutsig. Menstruation som hälsa var ett 
bevis på en fungerande och fertil kropp samt ett attribut till kvinnlighet. Menstruation 
som ohälsa präglades av negativa erfarenheter. Detta var ofta baserat på okunskap 
kring den kvinnliga kroppen samt upplevelsen av menstruation som skamfull. Kopplat 
till menstruation har sjuksköterskan en viktig roll i att ge stöd och utbildning. Då 
forskning gällande kvinnors upplevelser av menstruation i Sverige är begränsad, 
behövs vidare forskning inom ämnet i denna del av världen. 

Titel Det månatliga blödandet - kvinnors upplevelser av 
menstruation 

Författare Hana Johansson & Ebba Lövstedt  

Sektion Akademin för Hälsa och Välfärd  

Handledare Åsa Krusebrant, Universitetsadjunkt inom omvårdnad, Fil. 
mag. 

Examinator Elenita Forsberg, Universitetslektor inom omvårdnad, Med. 
Dr.  

Tid Våren 2018 

Sidantal 18 

Nyckelord global hälsa, kvinnor, menstruation, sexuell och reproduktiv 
hälsa, upplevelser 



 

 

Title The monthly bleeding - womens' experiences of 
menstruation 

Author Hana Johansson & Ebba Lövstedt  

Department School of Health and Welfare  

Supervisor Åsa Krusebrant, Lecturer in nursing, MNSc  

Examiner Elenita Forsberg, Senior lecturer in nursing, PhD  

Period Spring 2018 

Pages 18 

Key words experience, global health, menstruation, sexual and 
reproductive health, women   

 

Abstract 
Women all over the world menstruate and nurses meet menstruating women in their 
daily work. The purpose of this literature study was to describe womens' experiences 
of menstruation. The design of this study was a general literature study based on 
womens' stories about menstruation. By analyzing data, different key words were 
identified to create two main themes, The Menstrual Health and The Menstrual 
Illness. Of these two main themes, six different subthemes could be formulated: 
Femininity, Cohabitation, Acceptance, Physical discomfort, The condemned female 
body and Feeling dirty. Menstruation was a proof of health and evidence of a 
functioning and fertile body and as an attribute to femininity. Menstruation like ill 
health was characterized by negative experiences. This was often based on ignorance 
of the female body as well as the perception of menstruation as shameful. Linked to 
menstruation, nurses have an important role in providing support and education. As 
research on womens' experiences of menstruation in Sweden is limited, therefore 
further research is required regarding the subject in this part of the world. 
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Inledning 
Hälsa relaterat till könsskillnader varierar mellan olika länder och samhällsgrupper 
(Gisselmann, Hemström & Toivanen, 2012). Könsskillnader är ett exempel på en 
social faktor som kan leda till ökad exponering och sårbarhet för kvinnor, vilket i sin 
tur riskerar att begränsa deras tillgång till hälso- och sjukvård (World Health 
Organization [WHO], 2013). Forskning beskriver att det är vanligare att kvinnor inte 
upplever sina hälsobehov tillfredsställda jämfört med män (Socías, Koehoorn & 
Shoveller, 2016). I världen idag år 2018 finns det kvinnor som lär sig om 
menstruation först vid första mensen (menarche) enligt biträdande generaldirektör för 
familjers, kvinnors och barns hälsa vid WHO (Bustreo, 2015). Samhället behöver 
stödja utbildning och förändra kulturella normer gällande menstruation (Bustreo, 
2015). Ovisshet angående vad som är normalt och onormalt i samband med 
menstruation är ofta förekommande. Detta kan göra det svårt för kvinnor att våga 
ställa frågor om problem relaterat till menstruation (Grundström, Kjølhede, Berterö & 
Alehagen, 2016). Hälso- och sjukvård i alla länder behöver aktivt sprida kunskap om 
sexuell och reproduktiv hälsa (Bustreo, 2015). En sjuksköterskas uppgift är att arbeta 
hälsofrämjande (ICN, 2018). Som sjuksköterska finns möjlighet att träffa patienter 
och utföra hälsorelaterade insatser överallt i samhället exempelvis på sjukhus, i det 
egna hemmet, på arbetsplatser och på skolor (ICN, 2017). Genom utbildning främjar 
sjuksköterskan hälsokunskap hos patient och allmänhet (ICN, 2017).  
 

Bakgrund 
Hälsa 
Hälsa definieras som ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande där 
hälsa inte enbart är frånvaro av sjukdom (WHO, 2013). Definitionen utgår från att 
flera olika faktorer bidrar till upplevelsen av ett fullständigt välbefinnande (Toivanen, 
2012). Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1990) definierar också hälsa som mer 
än frånvaro av sjukdom. Eriksson beskriver hälsa i olika dimensioner: den objektiva 
och den subjektiva. Den fysiska och psykiska hälsan hör till den objektiva 
dimensionen medan upplevd hälsa syftar till den subjektiva dimensionen (Eriksson, 
1990). Eriksson menar att människan kan befinna sig i olika hälsopositioner. Dessa 
positioner kan således vara att uppleva hälsa trots sjukdom, att vara fysiskt frisk men 
ändå känna ohälsa, att vara fysiskt sjuk och uppleva ohälsa samt att vara fysiskt frisk 
och känna välbefinnande (Eriksson, 1990).  

Kvinnors hälsa  
För den fertila kvinnan är menstruationscykeln en biologisk process som varar i cirka 
28 dagar och regleras med hjälp av hormonerna östrogen och progesteron. Processen 
innebär att kroppen i slutet av cykeln stöter ut ytskiktet av livmoderslemhinnan som 
ett svar på att göra sig av med ett obefruktat ägg (Christensen, 2012). Menstruation är 
en del av kvinnors hälsa och rätten att upprätthålla hälsa är en mänsklig rättighet. 
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Mänskliga rättigheter och kopplingen till hälsa har utvecklats mycket under de senaste 
åren (WHO, 2013). Idag omfattar mänskliga rättigheter politiska, ekonomiska, 
kulturella och sociala rättigheter. Vidare fungerar de mänskliga rättigheterna som 
hjälp för hälso- och sjukvårdspersonal att uppnå mål för att erbjuda hälso- och 
sjukvård till alla som behöver det (WHO, 2013). 

Globalt sett utsätts kvinnor idag för diskriminering och har färre möjligheter än män 
att utöva sina mänskliga rättigheter och bidra till samhället (United Nations, 2014). 
United Nations Population Fund (UNFPA) är ett av FN:s organ som arbetar världen 
över för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa (UNFPA, 2017). UNFPA (2012) 
förklarar att de två vanligaste orsakerna till diskriminering är kulturella värderingar 
och traditioner. Bland världens fattigaste länder är det vanligt att familjer upplever det 
omotiverat att investera i sina döttrar, detta för att de ändå skall giftas bort till andra 
familjer (UNFPA, 2012). Vidare förklaras det att extrem diskriminering förekommer i 
länder som exempelvis Indien och Kina där föräldrarna har möjlighet att beroende på 
barnets kön välja att göra abort om barnet är av det kvinnliga könet (UNFPA, 2012). I 
vissa samhällen förekommer det också tvärgående diskriminering inom vården där 
kvinnor från bland annat etniska minoriteter och ursprungsbefolkningar har mindre 
tillgång till sjukvård och även en mindre andel lättillgänglig hälsoinformation (United 
Nations, 2014). Dessa kvinnor har oftare högre dödlighet än den allmänna 
befolkningen (United Nations, 2014).  
 
Befolkningsgrupper som utsätts för diskriminering upplever ojämlik hälsa (Park, 
2016). I en kanadensisk studie visade Denton, Prus och Walters (2004) att kvinnor 
oftare rapporterade lägre nivåer av självupplevd hälsa när de upplevde högre nivåer 
av svårigheter i livet. Vidare beskrevs att kvinnors svagare hälsa delvis berodde på en 
reducerad tillgång av materiella och sociala förhållandena i livet som främjar hälsa. 
Hälsa bestäms av komplexa faktorer där beteendemässiga och psykosociala aspekter 
baseras på människors olika sammanhang i livet (Denton et al., 2004). Mellan könen 
fanns en betydande skillnad i sårbarhet vad gäller strukturella, beteendemässiga och 
psykosociala faktorer. Enligt Denton et al. (2014) kan stress i familjerelationer leda 
till negativa hälsofaktorer hos kvinnor. Vidare förklarades att socioekonomiska 
faktorer har en betydande roll där yrkesmässig klass är den mest avgörande faktorn 
för hälsa bland kvinnor, detta för att lägre inkomst associeras med stress och sämre 
hälsa (Denton et al., 2004). 

Attityder till menstruation  
I en studie med studenter från USA och Mexico framkom det skillnader i attityder om 
menstruation och könsdiskriminering (sexism). Amerikanska studenter bedömde att 
det finns ett samband mellan sexism och negativa attityder mot en fertil kvinna, något 
som inte uppgavs av de mexikanska studenterna (Chrisler, Gorman, Marván, & 
Johnston-Robledo, 2013). Vidare beskrev studenterna attityder gentemot kvinnor i 
olika reproduktiva stadier genom att undersöka stereotypiska karaktärsdrag hos till 
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exempel en menstruerande kvinna. De mexikanska och amerikanska studenterna 
beskrev den menstruerande kvinnan som skärpt, modig, ung, värdefull, kvinnlig och 
känslosam, men även som spänd, arg, bitter och föränderlig (Chrisler et al., 2013). I 
en indisk studie undersökte Shailesh Yagnik (2012) hur attityder till menstruation 
framfördes i mediareklam. En majoritet av reklamfilmerna i Indien skildrade en bild 
av menstruation som något negativt eller nedsättande. Menstruation framställdes 
vidare som oanständig och oönskad (Shailesh Yagnik, 2012). Likvärdig inställning 
framkom i en studie med kvinnliga studenter i Kina (Wong et al., 2013). Studenterna 
ansåg att den allmänna attityden till menstruation var att det var irriterande. Deras 
attityder gällande menstruation var främst negativa och ansågs enligt Wong et al. 
(2013) bero på den kinesiska kulturella bakgrunden. 

Omvårdnadsteoretisk referensram  
Livsvärldsperspektivet 
Den levda kroppen beskrivs av Dahlberg och Segesten (2013) som fylld av minnen, 
erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor. Livsvärlden består av två delar, en som 
utgår från världen som delas med andra människor och en del som är mer personlig 
och unik för varje individ (Dahlberg & Segesten, 2013). Vårdandet måste handla om 
patientens livsvärld, att förstå hur patienten påverkas av just sitt livssammanhang 
(Dahlberg & Segesten, 2013). Dahlberg och Segesten (2013) refererar till Merleau-
Ponty (1995) som menar att människan är sin kropp. Den mänskliga kroppen existerar 
här och nu, har fysisk karaktär men den är också mer än så (Dahlberg & Segesten, 
2013). Vidare beskrivs kroppen som en levd kropp med massor av olika aspekter av 
livet som påverkas av hela dess existens. Dahlberg och Segesten (2013) förklarar att 
genom att ha livsvärlden som utgångspunkt i vårdandet av människor kommer den 
vardagliga tillvaron i fokus. Merleau-Ponty (1999) beskriver även att det inte är 
tillräckligt att säga att kroppen är en kropp. Kroppen har sina speciella delar som 
tillsammans bildar en helhet. Enligt Merleau-Ponty (1999) är människan en medveten 
varelse som kommunicerar med världen, kroppen och allt runtomkring. Kroppen är en 
helhet av upplevda betydelser som måste tas hänsyn till (Merleau-Ponty, 1999). 
Människan har sitt helt unika sätt att se på världen och livsvärlden förklarar hur en 
person förstår andra, sig själv och världen runtomkring (Ekeberg, 2015). Det är i 
relation med medmänniskor och världen som individen både förstår sig själv och 
andra. Livsvärlden är inte en värld för sig, utan utgörs av den egna människan 
(Ekeberg, 2015).  
 

Kulturell omvårdnad  
Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Madeleine M. Leininger presenterade under 
1980-talet en transkulturell omvårdnadsteori (McFarland, 2010). Enligt McFarland 
(2010) menar Leninger att kultur spelar en viktig roll för hur människor upplever 
hälsa och sjukdom, därtill vilka val av behandlingar som har betydelse för bot och 
återhämtning. Under sina studier i antropologi inspirerades Leninger till teorins 
utveckling i det mångkulturella USA (McFarland, 2010). Kultur definieras i teorin 
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som människans vanor och levnadsmönster utifrån tro, normer och värderingar, vilka 
bestämmer hur livet ska levas (McFarland, 2010). Med patientens kulturella 
värderingar i beaktande behöver vården förhandlas med familjer och patienter för att 
skapa en omvårdnadsplan som är förenlig med patientens övertygelser (McFarland, 
2010). Leininger har blivit känd för sin "Sunrise model" där hon försöker 
åskådliggöra ett samhälles komplexa uppbyggnad, vilken kan användas för att med ett 
kulturellt perspektiv analysera olika hälsotillstånd, både för grupper och individer 
(McFarland, 2010). Leininger förklarar genom denna modell att hälsan påverkas av 
olika faktorer. Dessa faktorer är teknologi; religion och filosofi; relationer och sociala 
faktorer; kulturella värderingar, tro och levnadsmönster; politik och lagar; ekonomi 
och utbildning (McFarland, 2010).  
 
 

Problemformulering 
Menstruation påverkar livet för kvinnor i olika grad under de fertila åren och synen på 
menstruation har betydelse. FN arbetar aktivt med att förbättra tillgången på stöd för 
sexuell och reproduktiv hälsa. I ett globaliserat samhälle med etniska minoriteter kan 
sjuksköterskan möta kvinnor från olika delar av världen. Genom att ha kunskap om 
kvinnornas olika livsvärldar och kulturer ökar möjligheterna för hälsobefrämjande 
insatser.  
 

Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av menstruation.  
 

Metod 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2015). 
Litteraturstudien syftar till att skapa översikt över valt område för att stärka 
sjuksköterskans kompetens. Studien genomfördes därför med ett systematiskt 
arbetssätt (Friberg, 2012). I litteraturstudien ingick det att söka vetenskapliga artiklar i 
databaser, göra kvalitetsgranskningar, urval och analys av insamlat material.  
  
Inklusionskriterier var artiklar om kvinnors upplevelser i samband med menarche och 
menstruation, att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2008 och 2018 samt 
att artiklarna skulle vara peer reviewed. Exklusionskriterier var artiklar med fokus på 
menstruation i relation till ett specifikt patologiskt tillstånd eller annan gynekologisk 
sjukdom. I denna litteraturstudie benämns alla deltagarna som kvinnor efter menarche 
oberoende av ålder.  
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Datainsamling   
Datainsamlingen utfördes i två steg, den påbörjades med en inledande 
informationssökning som gav en överblick över valt ämnesområde. Sedan utfördes 
den egentliga informationssökningen för att finna resultatartiklar (Östlundh, 
2017). Sökningarna genomfördes i databaser med forskning som främst fokuserar på 
omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). Databaserna som användes var 
CINAHL, PsycINFO, PubMed och Sociological Abstracts (Östlundh, 2017). 
För att få ett mer begränsat antal träffar användes sökorden kombinerat med den 
booleska operatorn AND (Forsberg & Wengström, 2015). Fritextsökning och 
ämnesordlistor användes vid alla sökningar i samtliga databaser (Östlundh, 2017). 
Sökorden som användes var: Menstruation, Womens experience och Experience (se 
bilaga A). Trunkering (*) användes på womens experience samt experience för att 
inkludera olika varianter av begreppen (Forsberg & Wengström, 2015). Under 
datainsamlingen lästes alla titlar och abstract på de artiklar som ansågs kunna svara på 
syftet. Artiklar som ansågs svara på syftet valdes att skrivas ut i pappersform.  
  

Artikelsökning i CINAHL   
Den egentliga litteratursökningen startade i databasen CINAHL (Comulated Index of 
Nursing and Allied Health). CINAHL är en databas som fokuserar på omvårdnad och 
speciellt omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden (Östlundh, 
2017) som användes vid sökningen var menstruation och womens experience (se 
bilaga A). Cinahl headings användes för ordet menstruation och fritext användes för 
womens experience där den booleska operatorn AND användes för att begränsa 
resultatet. Vidare användes även trunkering (Forsberg & Wengström, 2015) för ordet 
experienc* för att få med alla ändelser av ordet. Artiklarna i sökningen begränsades 
till att inte vara äldre än tio år och de skulle även vara peer reviewed. Sökningen i 
databasen genererade i 38 träffar där samtliga titlar och abstract lästes. Av dessa 38 
träffar valdes tre artiklar ut då de ansågs svara på studiens syfte.  
 
I efterhand gjordes även en fritextsökning med sökorden menstruation AND womens 
experienc*. Detta för att undersöka om relevanta artiklar missats. Sökningen  
genererade i 71 träffar. Då många av artiklarna blivit granskade tidigare lästes bara ett 
abstract och ytterligare en resultatartikel valdes ut (se bilaga B). Vidare granskning av 
artiklarna från båda sökningarna gjordes sedan enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall.   
 
Artikelsökning i PsycINFO  
I datainsamlingen ingick också en sökning i PsycINFO, en databas med fokus på 
psykologisk forskning inom omvårdnad samt omvårdnad överlag ur ett internationellt 
perspektiv (Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden (Östlundh, 2017) som användes 
vid sökningen var menstruation och womens experience (se bilaga A). 
Ämnesordlistan Thesaurus (Forsberg & Wengström, 2015) användes för sökordet 
menstruation och fritext användes för sökordet womens experience där den booleska 
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operatorn AND användes för att begränsa resultatet. Vidare användes även trunkering 
(Forsberg & Wengström, 2015) av ordet experienc* för att få med alla ändelser av 
ordet. Artiklarna i sökningen begränsades till att inte vara äldre än tio år och de skulle 
även vara peer reviewed. Sökningen i databasen genererade i 33 träffar där samtliga 
titlar och abstract lästes. Av dessa 33 träffar valdes fem resultatartiklar ut varav två 
var dubbletter från tidigare sökning i CINAHL.  
 
I efterhand gjordes även en fritextsökning för att kontrollera om eventuella 
resultatartiklar missats. Sökningen gjordes med sökorden menstruation AND womens 
experienc*. Sökningen resulterade i 65 träffar. Då sökningen enbart genererade 
artiklar som tidigare granskats samt andra artiklar som inte ansågs svara på syftet 
lästes endast ett abstract. Denna artikel valdes sedan ut som resultatartikel (se bilaga 
B). Vidare granskning av artiklarna gjordes enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall.  
  
Artikelsökning i PubMed  
En sökning utfördes även i databasen PubMed (Public Medline). PubMed är en 
gratisversion av databasen Medline och inkluderar material från olika 
tidskriftsförlag inom omvårdnad, medicin samt odontologi (Forsberg & Wengström, 
2015). Informationssökningen gjordes med sökorden (Östlundh, 2017) menstruation 
och experience (se bilaga A). Sökordet womens experience användes inte då det erhöll 
enbart åtta träffar. Menstruation söktes som en MeSH-term för att precisera 
sökresultatet (Östlundh, 2017). Trunkering (*) (Östlundh, 2017) användes på 
experienc* för att inkludera olika ändelser på sökordet. Sökorden kombinerades med 
den booleska operatorn AND (Östlundh, 2017). Artiklarna i sökningen begränsades 
till att inte vara äldre än tio år. Sökningen kunde inte begränsas med enbart artiklar 
som var peer reviewed då funktionen ej fanns. Sökningen resulterade i 195 träffar där 
samtliga titlar och 27 abstract lästes. Artiklar valdes bort som ej ansågs svara på syftet 
och som innehöll angivna exklusionskriterier. Av de abstract som lästes valdes två 
artiklar ut som resultatartiklar varav en artikel var dubblett från CINAHL (se bilaga 
B). Dessa granskades sedan enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.  
  

Artikelsökning i Sociological Abstracts 
Avslutningsvis gjordes en sökning i databasen Sociological abstracts. Detta är en 
databas för ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap med källor från den 
internationella sociologiska litteraturen (Halmstad Högskola, 2018). 
Informationssökningen kompletterades i denna databas för att utforska 
samhällsgrundade artiklar och inte enbart medicinska eller omvårdnadsteoretiska. 
Sökningen gjordes med sökorden (Östlundh, 2017) menstruation och womens 
experience. Ämnesordlistan Thesaurus användes på sökordet menstruation och 
trunkering (*) (Östlundh, 2017) användes på womens experienc*. Den booleska 
operatorn AND användes för att kombinera sökorden (Östlundh, 2017). Artiklarna i 
sökningen begränsades till att inte vara äldre än tio år samt att artiklarna skulle vara 
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peer reviewed. Antal träffar blev 52 artiklar men sökningen genererade inga nya 
resultatartiklar utan endast fyra dubbletter från tidigare sökningar.   
 
Databearbetning 
De nio resultatartiklar som valdes ut granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall för kvalitativ metod. Detta för att bedöma artiklarnas vetenskapliga 
kvalitét. Den vetenskapliga kvalitén mäts i procent baserat på att artiklarna uppfyller 
ett antal kriterier. Samtliga artiklar granskades kritiskt och erhöll antingen grad I 
(>80%) eller II (>70%) enligt granskningsmallen. Resultatartiklarna bearbetades och 
analyserades systematiskt enligt Forsberg och Wengströms (2015) olika steg för 
innehållsanalys. Första steget innebar att artiklarna lästes i sin helhet och varje artikel 
sammanfattades i en artikelöversikt (se bilaga D). I steg två bearbetades texten för att 
identifiera nyckelord av upplevelser. I steg tre sammankopplades de olika 
nyckelorden i två huvudteman Menstruationens hälsa och Menstruationens ohälsa. 
Steg fyra innebar att med hjälp av nyckelorden finna subteman under respektive 
huvudteman. De olika subteman blev tillslut: Kvinnlighet, Samhörighet, Acceptans, 
Fysiska besvär, Den dömda kvinnokroppen och Att känna sig smutsig (se bilaga C). 
Till sist i steg fem diskuterades resultatet ytterligare för att fastställa relevansen i den 
tematiska indelningen.  
 

Forskningsetiska övervägande   
I alla studier som involverar människor är det viktig att tillämpa forskningsetik enligt 
olika lagar och regler (Kjellström, 2012). Etisk forskning är av betydelse för att värna 
om människans självbestämmande, integritet samt värde och rättigheter. Deltagare i 
studier ska aldrig känna sig tvungna att medverka samt har rätt att när som helst under 
studien avbryta sin medverkan (Kjellström, 2012). Belmontrapporten från 1978 är en 
etisk plattform som beskriver att forskning skall utföras med tre övergripande etiska 
principer: respekt för människor, göra gott samt rättviseprincipen (Kjellström, 2012). 
Respekt för människor handlar om respekt för autonomi, att alla har rätt att ha egna 
åsikter, bestämma över sina egna liv samt själva fatta beslut. Göra gott handlar om 
människans välbefinnande samt att inte skada deltagarna. Rättviseprincipen förklarar 
hur fördelningen av fördelar och nackdelar ska ske, samt att alla ska behandlas lika 
(Kjellström, 2012). 

Helsingforsdeklarationen är en välkänd riktlinje gällande forskningsetik som 
publicerades för första gången 1964 av World Medical Association (Kjellström, 
2012). Deklarationens centrala innehåll baseras på en strävan efter balans mellan 
behov av ny kunskap och deltagarnas intresse och hälsa. Helsingforsdeklarationen var 
även först med att presentera idén om att oberoende personer bör granska studier ur 
ett etiskt perspektiv (Kjellström, 2012). Andra punkter som tas upp i 
Helsingforsdeklarationen är till exempel risk och nytta, definitionen av klinisk 
forskning, rättviseprincipen samt behovet av ett informerat samtycke (Kjellström, 
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2012). Samtliga resultatartiklar som använts i litteraturstudien har granskats av etiska 
kommittéer samt att deltagarna lämnat informerat alternativt skriftligt samtycke. I en 
av artiklarna har även föräldrarna till kvinnorna lämnat sitt samtycke (Kjellström, 
2012). Det är betydelsefullt att resonera kring nyttan med studier. Nyttan med denna 
studie var att beskriva kvinnors upplevelser av menstruation globalt. Genom 
litteraturstudien kan kulturella och geografiska aspekter angående kvinnors hälsa, 
deras olika sätt att se på kroppen och menstruation belysas. Det är av betydelse för 
sjuksköterskan att ha kunskap om kvinnors upplevelser av menstruation, detta då 
sjuksköterskan möter menstruerande kvinnor i det dagliga arbetet.  

Resultat  
Utifrån datamaterialet i de nio resultatartiklarna skapades två huvudteman och sex 
subteman: Menstruationens hälsa och Menstruationens ohälsa. Menstruationens hälsa 
består av: Kvinnlighet, Samhörighet och Acceptans medan Menstruationens ohälsa 
består av: Fysiska besvär, Den dömda kvinnokroppen och Att känna sig smutsig. 

Menstruationens hälsa  
Kvinnlighet  
Menstruation beskrevs som övergången från flicka till kvinna (Donmall, 2013; 
Hawkey, Ussher, Pers & Metusela, 2017; Jackson & Falmagne, 2013; Mason et al., 
2013; Sommer, 2010). De svenska kvinnorna förklarade enligt Brantelid, Nilvér och 
Alehagen, (2014) att menstruation gav upphov till en känsla av kvinnlighet. Hälsa 
definierades genom en fungerande och fertil kropp, att ha en regelbunden 
menstruationscykel som bevis på ett fysiskt välbefinnande och en fulländad kvinnlig 
identitet (Brantelid et al., 2014). De kanadensiska kvinnorna såg menstruationen som 
en normal process i den kvinnliga kroppen (Kulig, Babcock, Wall & Hill, 2009). 
 
I Mason et al. (2013) och Sommer (2010) framhölls menarche som en process av 
utveckling och mognad. Vidare beskrev samtliga kvinnor en känsla av att uppleva sig 
vara attraktiv och vacker (Mason et al., 2013; Sommer, 2010). En majoritet av 
kvinnorna från Somalia, Irak och Afghanistan förklarade att menstruationen var något 
de väntat på och beskrev lycka vid menarche (Hawkey et al., 2017). I Jackson och 
Falmagne (2013) var det enbart en amerikansk kvinna som presenterade sin menarche 
genom positiva känslor av lycka och iver. En annan amerikansk kvinna upplevde 
övergången till kvinna som att förändras både fysiskt och psykiskt samt en känsla av 
att bli sedd av omgivningen på ett annat sätt (Jackson & Falmagne, 2013). En kvinna 
från Tanzania beskrev att menstruationen förde med sig en respekt från de yngre i 
samhället, då de såg upp till henne (Sommer, 2010). En återkommande positiv aspekt 
av menstruation enligt en del kvinnor var möjligheten att skaffa barn (Donmall, 2013; 
Hawkey et al., 2017; Jackson & Falmagne, 2013; Kulig et al., 2009; Mason et al., 
2013; Sommer, 2010). En kvinna från Somalia menade att en sten föll från hennes 
axlar när hon upplevde menarche och förklarade det som en bekräftelse från kroppen 
som genererade i en möjlighet att skaffa barn (Hawkey et al., 2017). Majoriteten av 
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kvinnorna i Hawkey et al. (2017) och Jackson och Falmagne (2013) upplevde 
bristfällig kunskap om menstruation innan menarche, en del kvinnor å andra sidan 
som erhållit kunskap upplevde en mer positiv relation till sin menstruation. Kvinnorna 
visste vad som skulle hända och upplevde ingen rädsla vid menarche (Hawkey et al., 
2017; Jackson & Falmagne, 2013). 

Samhörighet 
Kvinnors upplevelse av samhörighet med andra beskrevs av de svenska kvinnorna 
som speciella band mellan alla kvinnor som menstruerar (Brantelid et al., 2014). 
Banden symboliserade en upplevd förståelse för varandra vilket utgjorde en inre 
cirkel för utbyte av upplevelser och kunskap (Brantelid et al., 2014). Att känna stöd 
från omgivningen både emotionellt och genom att erhålla kunskap stärkte kvinnors 
positiva upplevelse av menstruationen, att bli hjälpt att hitta sin inre styrka (Brantelid 
et al., 2014). De svenska kvinnorna ansåg sina mödrar som viktiga för vetskap om 
menstruation och att kunna diskutera menstruationen ingav känslan av självförtroende 
(Brantelid et al., 2014). En del kenyanska kvinnor i Mason et al. (2013) upplevde sig 
kunna diskutera menstruationen med sin mamma, moster, mormor eller sina kvinnliga 
skolkamrater. Oftast var det i relation till att de upplevde liknande problematik 
(Mason et al., 2013). Samtliga amerikanska kvinnor i Jackson & Falmagne, (2013) 
upplevde en gemenskap med andra kvinnor i sin närhet där möjligheterna fanns att 
diskutera menstruationen tillsammans. En amerikansk kvinna beskrev även en längtan 
till menarche då hon var en av de sista av sina kompisar att börja menstruera (Jackson 
& Falmagne, 2013). Kvinnan kände sig annorlunda och ville känna gemenskapen med 
de andra kvinnorna i sin omgivning (Jackson & Falmagne, 2013). Majoriteten av 
kvinnorna från Nepal poängterade betydelsen av att utbilda sina döttrar och 
framtidens kvinnor om menstruation (Crawford, Menger & Kaufman, 2014). En del 
kvinnor var övertygade om att inte låta sina döttrar genomgå samma process som de 
själva hade gjort och ville därför utbilda sina döttrar gällande vad menstruation är, 
varför kvinnan har det samt hur det kan hanteras (Crawford et al., 2014). Kvinnorna 
ville även arbeta för att utveckla en öppenhet att kunna kommunicera om 
menstruation så att deras döttrar inte ska behöva uppleva samma skam som de själva 
känt över sin menstruation (Crawford et al., 2014). 

Acceptans 
Enligt Brantelid et al. (2014) skapade de svenska kvinnorna en acceptans till 
menstruationen under livets gång. Menstruationen förklarades även som en naturlig 
del av livet (Brantelid et al., 2014; Crawford et al., 2014; Hawkey et al., 2017; Santer, 
Wyke & Warner, 2008) och något som alla kvinnor genomgår (Hawkey et al., 2017). 
Enligt Santer et al. (2008) lärde sig kvinnor att hantera menstruella symtom under 
livets gång samt genom diskussion med andra kvinnor med liknande besvär. 
Mennonitkvinnor från Kanada beskrev menstruationens process som en del av 
fortplantningen vilket ansågs vara vad kvinnan är menad för och därför bör accepteras 
(Kulig et al., 2009).  
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Menstruationens ohälsa 
Fysiska besvär 
I Mason et al. (2013) beskrev de kenyanska kvinnorna att menstruera i viss mån 
upplevdes som att vara sjuk. Rygg- och buksmärtor, huvudvärk och trötthet var 
fysiska symptom som utgjorde upplevelsen av menstruation som en sjukdom (Mason 
et al., 2013). Kvinnor menade att menstruationen skapade känslomässiga förändringar 
i form av humörsvängningar, ensamhet och en vilja att distansera sig från 
omgivningen (Mason et al., 2013). Att inte kunna byta menstruationsskydd vid behov 
beskrevs av några svenska kvinnor som en situation som skapade ohälsa i form av 
stress (Brantelid et al., 2014). Brittiska kvinnor förklarade i Donmall (2013) att den 
centrala känslan i relation till menstruation var irritation vilket var sammankopplat 
med att ha en oregelbunden menstruationscykel. De svenska kvinnorna belyste 
koncentrationssvårigheter och minskat tålamod samt försämrad produktivitet i skolan 
vid menstruation (Brantelid et al., 2014). En likartad upplevelse beskrevs av en 
kvinna från Tanzania (Sommer, 2010). Kvinnan ansåg att under menstruation 
minskade kvinnors prestation relaterat till trötthet och kvinnor deltog därför inte på 
samma sätt i skolundervisningen (Sommer, 2010).  

Kvinnorna i Tanzania uppgav frustration över hanteringen av menstruation i skolmiljö 
på grund av bristfälliga toaletter samt bristande tillgång till vatten (Sommer, 2010). I 
en studie från Skottland undersöktes kvinnors hantering av menstruella besvär som 
svår menstruationssmärta och rikliga blödningar (Santer et al., 2008). Detta skapade 
sådan ohälsa att en del kvinnor begränsades i sin vardag genom att exempelvis behöva 
lämna arbetet tidigare än vanligt eller stanna hemma de dagar då besvären var 
outhärdliga (Santer et al., 2008). Kvinnorna från Tanzania beskrev enligt Sommer 
(2010) negativa faktorer av att menstruera, där menstruation förknippades med bland 
annat smärta och kramper. Mennonitkvinnorna i Kulig et al. (2009) förklarade 
upplevelser av svår smärta i samband med menstruation. Bland mennonitkvinnorna 
fanns det delade meningar om att kvinnor ska stå ut med menstruationssmärta 
gentemot att vissa upplevde det acceptabelt att använda sig av smärtstillande 
läkemedel (Kulig et al., 2009). I Mason et al. (2013) framkom en annan typ av smärta. 
Kvinnorna i Nepal som använde sig av alternativa menstruationsskydd, exempelvis 
bitar av tyg eller madrasser, beskrev nämligen olika typer av obehag i samband med 
användning (Mason et al., 2013). De alternativa menstruationsskydden kunde 
resultera i smärta, hudirritation och blåmärken. En kvinna beskrev svårigheter att gå 
på grund av irritation mellan låren i samband med användning av avslitna bitar från 
en madrass som menstruationsskydd (Mason et al., 2013).  

Den dömda kvinnokroppen  
Under detta subtema framkommer upplevelser av stigma, skam, rädsla, okunskap och 
isolering i relation till menstruation.  
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Kvinnorna i Nepal framhävde en rådande stigmatisering som menstruerande kvinna 
(Crawford et al., 2014). Kvinnor begränsades i sin vardag och fick inte utföra 
matlagning, hushållssysslor eller delta i religiösa sammankomster då de ansågs som 
orena vid menstruation. Kvinnor ansågs även vara skyldiga att tvätta alla de föremål 
de vidrör under menstruation. Religiösa ting och byggnader uppfattades som rena och 
fick inte vidröras av kvinnorna, de var inte heller tillåtna att be eller röra sina män 
(Crawford et al., 2014). Dessa begräsningar varierade från familj till familj och 
mellan olika klasser. Kvinnor betonade att de som var mest bestämda angående dessa 
restriktioner var andra kvinnor, speciellt kvinnliga släktingar. Begränsningar av detta 
slag resulterade ofta i att kvinnor ofrivilligt blev isolerade från sin vardag (Crawford 
et al., 2014). En del kvinnor accepterade begränsningarna i vardagen och ritualer i 
samband med menstruation. Acceptansen användes som en form av copingstrategi för 
att hantera vardagen som menstruerande kvinna. Kvinnorna ansåg att det var 
nödvändigt att följa de kulturella normer som existerade då de såg sig själva som en 
del av kulturen och samhället (Crawford et al., 2014).  

I en studie från Skottland framkom en annan form av stigmatisering som innefattar 
hur kvinnor påverkas av menstruella besvär i vardagen (Santer et al., 2008). Kvinnor 
beskrev vidare menstruationsproblematik som något som drabbade alla och upplevdes 
därför inte vara vedertaget att klaga på. Enligt Santer et al. (2008) framkom det att 
kvinnorna som rapporterade att de drabbats av svår dysmenorré 
(menstruationssmärta) inte upplevde sig bli tagna på allvar vid till exempel frånvaro 
från arbete. Kvinnor upplevde att det var oacceptabelt att ta på sig ett sjukligt 
beteende vid menstruationsproblematik då menstruation inte är en sjukdom eller 
diagnos (Santer et al., 2008). Kvinnor beskrev vidare en större chans att sjukskriva sig 
om arbetskollegor eller arbetsgivare bekräftade deras lidande (Santer et al., 2008).  

Att uppleva skam relaterat till menstruation var återkommande. Hawkey et al. (2017) 
intervjuade kvinnliga immigranter i Kanada och Australien och fann att enligt de 
australienska och kanadensiska immigranterna började känslan av skam oftast vid 
menarche. Problematiken utvecklades i relation till avsaknad av kunskap då 
menstruation inte ansågs vara diskuterbar (Hawkey et al., 2017). Vid första mötet med 
menstruationen fick en afgansk kvinna veta från sin mor att hon inte hade anledning 
till att oroa sig och att ämnet aldrig skulle tas upp igen. Ytterligare en iransk kvinna i 
studien uppgav att det var vedertaget att gå till ett annat rum om ämnen som graviditet 
och menstruation skulle diskuteras (Hawkey et al., 2017). Andra kvinnor vågade 
aldrig berätta om sin första menstruation för sina mödrar (Hawkey et al., 2017; Mason 
et al., 2013). En annan form av skam upplevdes på grund av den sociala normen som 
ansåg det viktigt att dölja menstruationen från allmänheten (Brantelid et al., 2014; 
Donmall, 2013; Hawkey et al., 2017; Kulig et al., 2009; Mason et al., 2013; Sommer, 
2010). I Brantelid et al. (2014) beskrev en kvinna att hon gömde använda 
sanitetsartiklar under arbetsdagen i sin väska istället för att slänga dem i toalettens 
papperskorg. En likartad upplevelse rapporterades enligt studien av Jackson och 
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Falmagne (2013) där en amerikansk kvinna menade att skammen gjorde att hon inte 
kände sig bekväm att slänga sina sanitetsartiklar i papperskorgen på skoltoaletten. 
Detta då risken fanns att de skulle upptäckas (Jackson & Falmagne, 2013). Kvinnorna 
gjorde allt för att dölja menstruationen för de manliga kollegorna (Brantelid et al., 
2014) alternativt klasskamraterna (Jackson & Falmagne, 2013).  

I två studier förklarades menstruation som något en kvinna ska ha men utan att det 
märks (Brantelid et al., 2014; Hawkey et al., 2017). Menstruation diskuterades enbart 
med nära familjemedlemmar och vänner (Brantelid et al., 2014) eller inte 
överhuvudtaget (Hawkey et al., 2017). Att prata om menstruation ansågs som onödigt 
skvaller och kvinnor upplevdes vara respektlösa av vänner och familj om det 
diskuterades (Hawkey et al., 2017). Några amerikanska kvinnor i studien av Jackson 
och Falmagne (2013) påverkades kraftigt av de normer och den sociala diskurs de 
lever i. Samhällets negativa syn på menstruation gjorde att de distanserade sig från 
menstruationen genom att kalla den för det i samtal med intervjuaren och även i 
samtal med kvinnornas närmsta vänner eller familj (Jackson & Falmagne, 2013). 
Kvinnors skam gjorde det svårt för dem att prata om ämnet då menstruation sågs som 
privat (Jackson & Falmagne, 2013).  

Olika upplevelser av rädsla framkom hos de menstruerande kvinnorna i de 
vetenskapliga studierna. Kvinnorna upplevde ofta rädsla i samband med menarche 
(Brantelid et al., 2014; Crawford et al., 2014; Donmall, 2013; Hawkey et al., 2017; 
Jackson & Falmagne, 2013). I den amerikanska studien av Jackson och Falmagne 
(2013) berättade en kvinna om rädslan över att omgivningen skulle se på henne med 
andra ögon, nu när hon börjat menstruera. För de kenyanska kvinnorna kunde rädslan 
bero på att adekvat sanitetsmaterial inte fanns tillgängligt och att de tvingades 
använda gamla kläder som skydd (Mason et al., 2013). Bland kvinnor fanns det även 
en rädsla att byta skydd i skolan då använda klädbitar eventuellt kunde tappas och 
uppmärksammas av andra (Mason et al., 2013). Denna rädsla resulterade ofta i 
koncentrationssvårigheter i skolan då det fanns stor risk för läckage. Läckage var en 
återkommande rädsla som poängterades av flera kvinnor (Brantelid et al. 2014; 
Donmall, 2013; Hawkey et al. 2017; Jackson & Falmagne, 2013; Mason et al. 2013; 
Santer et al. 2008). Vidare beskrev kvinnorna rädsla över att läcka igenom kläderna så 
att menstruationen blir märkbar för andra i omgivningen. I Santer et al. (2008) 
beskrev kvinnor att de ofta gick till toaletten för att försäkra sig om och förebygga 
läckage från att inträffa. Rädslan för läckage väckte även rädsla över att lukta illa 
(Brantelid et al., 2014) samt gjorde att kvinnor undvek att sitta bredvid killarna i 
skolan (Hawkey et al., 2017). Enligt Jackson och Falmagne (2013) uppgav de 
amerikanska kvinnorna i studien att det fanns en rädsla över att bära vita kläder 
relaterat till risken för läckage. Andra exempel på rädsla var att känna sig utpekad 
(Brantelid et al., 2014; Hawkey et al., 2017), att bli förlöjligad (Hawkey et al., 2017), 
att killarna i skolan skulle uppmärksamma menstruationen och håna, göra narr av och 
kränka ens värdighet (Jackson & Falmagne, 2013) samt att bli utskrattad (Mason et 
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al., 2013). Att blöda mycket upplevdes också generera i känslor av rädsla (Donmall, 
2013; Santer et al., 2008; Sommer, 2010). En kvinna från Sudan beskrev i studien av 
Hawkey et al. (2017) att hon var rädd att bli tvingad till bortgifte och att skaffa barn 
för att hon börjat menstruera.  

Okunskap kring menstruation är något som kunde påverka kvinnors liv på olika sätt. 
En majoritet av studierna visade på att kvinnorna upplevde okunskap angående vad 
som händer i kroppen vid menstruation (Crawford et al., 2014; Hawkey et al., 2017; 
Kulig et al., 2009; Mason et al., 2013; Santer et al., 2008; Sommer, 2010). Kvinnorna 
uppgav även att de fått för lite eller ingen utbildning angående menstruation innan 
menarche (Crawford et al., 2014; Hawkey et al., 2017; Kulig et al., 2009; Mason et 
al., 2013). De svenska kvinnorna beskrev otillräcklig information som en orsak till att 
menstruationen blev mer svårhanterlig (Brantelid et al., 2014). Vidare beskrev en 
svensk kvinna upplevelsen av okunskap kring användning av sanitetsartiklar vid 
menarche, vilket resulterade i läckage under skoltid (Brantelid et al., 2014). De 
kvinnliga immigranterna i Hawkey et al. (2017) berättade om känslor av besvikelse 
relaterat till den inadekvata information de fått angående menstruation. Den 
bristfälliga informationen hade de fått i skolan eller av sina mödrar där menstruation 
enbart förklarats som månatlig och naturlig (Hawkey et al., (2017). Kvinnorna 
framhävde i olika utsträckning att okunskapen ofta genererade i negativa känslor som 
rädsla, uppgivenhet, sorg, chock, förvåning och förvirring (Crawford et al., 2014; 
Hawkey et al., 2017; Mason et al., 2013; Sommer, 2010). Kvinnliga immigranter i 
Australien och Kanada förklarade att de vid menarche trodde att menstruationen var 
en skada, sjukdom, avföring eller urin (Hawkey et al., 2017). Även kvinnor i Nepal 
uppgav känslor som rädsla relaterat till okunskap då de var övertygade om att något 
skadats i kroppen eller att det var något direkt allvarligt som inträffat dem (Crawford 
et al., 2014). I Mason et al. (2013) beskrev de kenyanska kvinnorna var de trodde att 
blodet härstammade ifrån, svaret beskrevs med olika teorier om att blodet eventuellt 
kommer från äggstockarna där de sedan transporteras till livmodern. Enligt Santer et 
al. (2008) menade en skotsk kvinna att okunskap resulterade i ovisshet om vad som är 
normalt och onormalt vid menstruation. Vidare berättade kvinnor att de sällan tog upp 
frågor angående menstruation med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. 
Om frågorna framhävdes gjordes detta enbart i samband med läkarbesök av annan 
orsak (Santer et al., 2008). 

I Kulig et al. (2009) betonade kanadensiska kvinnor tillhörande menonniterna att 
familjer avsiktligt kunde undvika att informera sina döttrar angående menstruation. 
Enligt kulturen ansågs information kunna resultera i dåligt beteende, exempelvis 
sexuellt umgänge innan giftermål, vilket vanhedrar familjen (Kulig et al., 2009). 
Bortsett från kulturen ansåg kvinnorna å andra sidan att information hade kunnat leda 
till det motsatta och istället hindra att liknande händelser inträffar (Kulig et al., 2009).   
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I Crawford et al. (2014) och Hawkey et al. (2017) framhöll kvinnorna från Nepal och 
immigrerade kvinnor i Australien och Kanada kulturella aspekter som isolering i 
samband med menstruation och främst vid menarche. De immigrerade kvinnorna 
intervjuade av Hawkey et al., (2017) i Australien och Kanada berättade om sina 
upplevelser av isolering. Flera kvinnor emigrerade från Indien uppgav sig blivit 
isolerade vid menarche, där en kvinna framhöll sig blivit förbjuden av sina föräldrar 
att gå till skolan på fyra månader. Andra kvinnor berättade om självisolering (Hawkey 
et al., 2017). En kvinna från Afghanistan berättade att hon gömde sig i ett litet mörkt 
rum för att hon inte vågade berätta för någon om vad som inträffat. Även en somalisk 
kvinna i studien grät och gömde sig vid menarche (Hawkey et al., 2017). En stor del 
av kvinnorna beskrev enligt Hawkey et al., (2017) menarche som en ensam tid. I 
Nepal beskrevs det inom hinduismen finnas ritualer som innebär isolering och 
avskildhet för kvinnor vid menarche (Crawford et al., 2014). Kvinnorna beskrev sig 
bland annat ha blivit skickade till fastrar där de blivit inlåsta i små rum under en 
veckas tid eller blivit tvingade att stanna hemma instängda i huset i upp till 12 dagar 
(Crawford et al., 2014). En av kvinnorna hade ett stort prov i skolan som hon missade 
på grund av isoleringen vilket orsakade henne stor stress (Crawford et al., 2014). 
Ritualerna i Nepal och hos de australienska och kanadensiska immigranterna 
upplevdes som stressande och förvirrande (Crawford et al., 2014; Hawkey et al., 
2017). Kvinnorna upplevde ritualerna som att något var fel med dem och att de blivit 
bestraffade (Crawford et al., 2014; Hawkey et al., 2017). Enligt Crawford et al. (2014) 
beskrevs upplevelserna av ritualerna i efterhand ha orsakat känslor av bland annat 
förtryck och obarmhärtighet. Upplevelsen av ritualerna beskrevs med känslan av att 
kvinnor inte blir behandlade som människor och en kvinna beskrev sin upplevelse 
som att ha blivit behandlad som ett djur (Crawford et al., 2014).  

Att känna sig smutsig 
Att menstruera skapade olika negativa känslor, där den centrala faktorn var 
menstruationsblodet (Donmall, 2013; Brantelid et al., 2014; Hawkey et al., 2017). De 
svenska kvinnorna upplevde att menstruationen väckte avsmak över deras egna 
kroppar, de upplevde sig som smutsiga (Jackson & Falmagne, 2013; Brantelid et al., 
2014) och ofräscha samt kände större behov av att hantera sin personliga hygien 
(Brantelid et al., 2014). I utvecklingsländer som exempelvis Kenya försvårades 
kvinnors möjlighet till att hantera den personliga hygienen (Mason et al., 2013). För 
att upprätthålla hygienen badade kvinnor oftare under menstruation vilket kolliderade 
med den begränsade tillgången på vatten och tvål (Mason et al., 2013). 
Menstruationen beskrevs även som hemsk och äcklig (Donmall, 2013; Hawkey et al., 
2017) där lukten av blod samt känslan av att menstruera var exempel som skapade 
avsmak (Donmall, 2013). Menstruationen väckte så starka känslor för en av de 
brittiska kvinnorna att hon upplevde avsky mot sin menstruation, och refererade 
känslan av att bära menstruationsskydd till att känna sig som ett barn som inte kan 
hålla tätt (Donmall, 2013). Vidare förklarade kvinnor i Donmall (2013) att avsmaken 
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även byggde på en koppling till den kvinnliga sexualiteten, som upplevdes skändas av 
menstruationen.  

 

Diskussion 
Metoddiskussion   
Det är viktigt att forskning har god kvalitet (Henricson & Wallengren, 2012). För att 
styrka detta ska forskning innehålla fyra olika kvalitetsindikatorer: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och bekräftelsebarhet (Henricson & Wallengren, 2012).  

För att stärka trovärdigheten användes enbart sökord som återfinns i syftets 
formulering. Dessa sökord preciserades med den booleska operatorn AND (Forsberg 
& Wengström, 2015) för att finna artiklar med möjlighet att besvara litteraturstudiens 
syfte. Sökningar i fyra olika databaser utfördes för att undersöka ett brett sökfält där 
både medicinska, omvårdnadsteoretiska och samhällsförankrade databaser användes. 
Åtta kvalitativa artiklar valdes för att beskriva kvinnors upplevelser. En artikel var 
mixed method där endast det kvalitativa resultatet användes till litteraturstudien. 
Denna studies avgränsning att välja bort kvantitativa data kan i viss mån ha begränsat 
resultatet. Dock var inte syftet att finna generella svar utan individuella berättelser 
vilket påverkar överförbarheten som en generell kunskap. Trovärdighet handlar om att 
det resultat som studien kommit fram till ska vara rimligt och giltigt för den kontext 
det avser (Henricson & Wallengren, 2012). Överförbarhet bör diskuteras i studien 
beroende på om det finns möjlighet för resultatet att överföras på andra grupper, 
situationer och/eller kontexter (Henricson & Wallengren, 2012). I denna 
litteraturstudie finns flera olika kulturella kontexter representerade därför kan det vara 
relativt svårt att överföra studiens resultat från andra länder till svensk hälso- och 
sjukvård. En styrka i relation till detta är dock att studien kan bidra till 
kulturkompetens som är viktig för sjuksköterskor i ett mångkulturellt samhälle. 
Pålitlighet i en studie kan enligt Henricson och Wallengren (2012) påverkas av 
förförståelse. Förutfattade meningar kan ha påverkat litteraturstudiens resultat 
oavsiktligt på grund av personliga erfarenheter som kvinna med egna erfarenheter av 
menstruation. För att optimera pålitligheten har författarna till studien både läst, 
bearbetat och skrivit allt material först enskilt och sedan tillsammans. Detta för att 
reducera förförståelsens inverkan på tolkningar av texten. Bekräftelsebarhet innehåller 
delar från både trovärdighet och pålitlighet till exempel angående författarens 
förförståelse samt vikten av peer debriefing (Henricson & Wallengren, 2012). Peer 
debriefing handlar om att låta kritiska vänner få ta del av resultatet och tycka till 
(Henricson & Wallengren, 2012). Genom manusseminarier har peer debriefing skett 
genom konstruktiv kritik och synpunkter från lärare och klasskamrater. Studiens 
bekräftelsebarhet kan påverkas av att bortfall av vetenskapliga studier ej finns 
beskrivna.  
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Resultatdiskussion  
Menstruationen är en komplex upplevelse förenad med både hälsa och ohälsa. När 
menstruation sågs som ett tecken på hälsa ökade kvinnans känsla av acceptans, 
samhörighet och upplevelsen av en fungerande kropp (Brantelid et al., 2014; 
Donmall, 2013; Hawkey et al., 2017; Jackson & Falmagne, 2013; Kulig et al., 2009; 
Mason et al., 2013; Sommer, 2010). Detta resultat överensstämmer med tidigare 
forskning där menstruation upplevdes som en del av kvinnans natur, ett tecken på god 
hälsa och kroppsligt välbefinnande (Johnston-Robledo, Ball, Lauta & Zekoll, 2003). 
Sammantaget är menstruation en del av en kvinnas livsvärld. Upplevelsen av 
menstruation är unik för varje individ baserat på den sociala struktur och miljö som 
kvinnan lever i (Brantelid et al., 2014). Livsvärlden består av två delar, där en del 
delas med andra människor och en är personlig för individen (Dahlberg & Segesten, 
2013). Resultatet i denna litteraturstudie speglar detta förhållande tydligt i 
menstruationens hälsa. Kvinnor uttryckte samhörighet med andra kvinnor vilket var 
den positiva aspekten. Dock kunde delandet med andra vara förenligt med ett 
dömande av kvinnokroppen. Detta handlade för vissa kvinnor om skam och rädsla. 
Livsvärldsperspektivet gör att sjuksköterskan lättare kan tillgodose kvinnans 
individuella behov och bör därför finnas i beaktande vid omvårdnad av patienten.  

Den personliga livsvärlden vid menstruation handlade om att hantera fysiska besvär 
det vill säga menstruationens ohälsa. Symtom som smärta, trötthet och mental 
påverkan kunde skildra upplevelsen av menstruation som en sjukdom (Mason et al., 
2013). Även i tidigare forskning har menstruation beskrivits som upplevelsen av en 
sjukdom baserat på magsmärtor och huvudvärk (Burrows & Johnson, 2005). 
Menstruation är en del av den kvinnliga fysiologin och en naturlig process som 
samtidigt kan ge upphov till ohälsa. Litteraturstudiens resultat belyser att 
menstruation skapar ohälsa, en position i Erikssons (1990) hälsoposition av upplevd 
ohälsa trots frånvaro av sjukdom. Detta innebär att det är viktigt för sjuksköterskor att 
vara lyhörda för ohälsa vid samtal angående kvinnors upplevda hälsa, samt att inte 
nedvärdera eller ifrågasätta kvinnors upplevelser.  

I litteraturstudiens subtema den dömda kvinnokroppen återfinns kvinnors upplevelse 
av stigmatisering. I vissa kulturer tillämpades en ritual i samband med menarche 
genom att kvinnor isolerades (Crawford et al., 2014; Hawkey et al., 2017). Detta 
begränsade kvinnorna i deras vardag och fråntog deras rätt till frihet och utbildning 
(Crawford et al. 2014; Hawkey et al. 2017). Stigmatisering av menstruerande kvinnor 
bekräftas även i tidigare forskning (Burrows & Johnson, 2005; Johnston-Robledo & 
Chrisler, 2013). Enligt Förenta Nationerna (FN) diskrimineras kvinnor världen över 
(United Nations, 2014) och FN poängterar att diskriminering utifrån kulturella 
värderingar och traditioner är vanligt (UNFPA, 2013). Diskriminering av kvinnor gör 
att de fråntas sina mänskliga rättigheter (United Nations, 2014). Resultatet i denna 
litteraturstudie bekräftar diskrimineringen av kvinnor samt speglar kulturens inverkan 
på människan. Detta belyses i menstruationens ohälsa då det framkom att isolering av 
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kvinnor vid menarche är en form av diskriminering, då kvinnor upplevde sina 
rättigheter berövade. Leininger (1988) skildrar en "Sunrise Model" bestående av olika 
faktorer som påverkar hälsan. I litteraturstudiens resultat framkommer fyra av dessa 
faktorer. Religiösa och filosofiska faktorer; relationer och sociala faktorer; kulturella 
värderingar, tro och levnadsmönster samt utbildning (Leininger, 1988). Att som 
sjuksköterska arbeta med ett synsätt som tar del av Leiningers "Sunrise Model" 
skapar förståelse för kulturella perspektivs inverkan på patientens upplevelse av hälsa. 
Modellen fungerar som ett verktyg för sjuksköterskor att arbeta närmre patienten och 
förenligt med dess övertygelser. I dagens mångkulturella samhälle möter 
sjuksköterskan människor med olika kulturella bakgrunder. Med kulturen i beaktande 
kan sjuksköterskan skapa förståelse för patientens önskningar.   

Ytterligare ett viktigt resultat framkommer i subtemat den dömda kvinnokroppen, 
vilket är skam. Majoriteten av kvinnorna i litteraturstudien upplevde att 
menstruationen var till för att döljas och inte uppmärksammas av andra (Brantelid et 
al., 2014; Donmall, 2013; Hawkey et al., 2017; Jackson & Falmagne, 2013; Kulig et 
al., 2009; Mason et al., 2013; Sommer, 2010). Då menstruation kan upplevas olika 
mellan individer och vara präglad av olika upplevelser är det som Merleau-Ponty 
(1999) menar viktigt att se kroppen som en helhet av upplevda betydelser som måste 
tas hänsyn till. Menstruationen kan upplevas som skamfull vilket kan göra det svårt 
att samtala kring. Sjuksköterskan har en viktig roll i kommunikationen med patienten 
och genom att bygga upp ett förtroende kan patienten uppleva tillit. Detta kan vidare 
underlätta för patienten att samtala kring sin menstruation. 

Menstruationens hälsa och ohälsa är beroende av kunskap. I denna litteraturstudie 
framkom det i huvudtemat menstruationens hälsa att positiva upplevelser av 
menarche och menstruation grundade sig i att kvinnorna erhållit goda kunskaper 
(Hawkey et al., 2017; Jackson & Falmagne, 2013). Kunskapen gjorde upplevelsen fri 
från rädsla (Hawkey et al., 2017; Jackson & Falmagne, 2013). Detta resultat bekräftas 
genom tidigare forskning enligt Amaral et al. (2011) där det presenterades att kvinnor 
som hade goda kunskaper om menstruation innan menarche hade en mer positiv syn 
på menstruationen. Däremot belyses det i litteraturstudiens resultat under huvudtemat 
menstruationens ohälsa att en del kvinnor hade bristfällig eller ingen kunskap om 
menstruation inför menarche (Crawford et al., 2014; Hawkey et al., 2017; Kulig et al., 
2009; Mason et al., 2013; Brantelid et al., 2014). Okunskapen genererade ofta i 
negativa upplevelser hos kvinnorna i form av bland annat rädsla, uppgivenhet, sorg, 
chock, förvåning och förvirring (Crawford et al., 2014; Hawkey et al. 2017; Sommer, 
2010; Mason et al., 2013). Okunskapen låg även till grund för att vissa kvinnor enligt 
Santer et al. (2008) i sällsynta fall tog upp menstruationsbesvär med hälso- och 
sjukvårdpersonalen. En tidigare studie från Brasilien presenterade liknande resultat 
med brist på eller total frånvaro av kunskap hos kvinnor om menstruation vid 
menarche (Amaral et al., 2011). Forskning enligt Parker, Sneddon och Arbon (2009) 
poängterade att hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig roll genom att ställa frågor 
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relaterat till menstruation. Frågor kan öppna upp till diskussion som ger information 
om symtom och smärta vilket kan indikera på om kvinnan i fråga behöver stöd från 
sjukvården (Parker et al., 2009). Enligt Bustreo (2015) måste samhället stödja 
utbildning angående menstruation och genom hälso- och sjukvården kan kunskap om 
sexuell och reproduktiv hälsa överföras till allmänheten. Enligt ICN har 
sjuksköterskan en betydande roll gällande utbildning i hälsokunskaper för 
allmänheten (ICN, 2017). Sammantaget belyses det i denna litteraturstudie att 
kunskap om menstruation har stor betydelse för kvinnor. Resultatet i denna 
litteraturstudie påvisar även vikten av att sjuksköterskor utbildar och informerar om 
menstruation. Detta för att öka förståelsen för kvinnor om vad som händer i kroppen 
och ge möjlighet till en mer positiv upplevelse. En standard för hur informationen 
skall nå kvinnorna och allmänheten bör utvecklas världen över.  

Konklusion och implikation  
Kvinnors upplevelser av menstruation präglas av den sociala kontext och miljö som 
kvinnan befinner sig i. Menstruation kan komma att påverka kvinnors dagliga liv och 
livsvärlden som helhet. Menstruation kan upplevas som ett tecken på en fungerande 
kropp och en fysiologisk hälsa. Även en gemenskap och samhörighet kan upplevas 
mellan kvinnor som menstruerar. Däremot kan menstruationen ge upphov till ohälsa i 
olika utsträckning. Skam är en återkommande känsla förenad med kvinnors 
upplevelse av menstruation. Ohälsa skapas även på grund av okunskap om 
menstruation vilket genererade i en negativ upplevelse av menstruationen. Genom 
förståelse och kunskap om kvinnors olika upplevelser och erfarenheter kan vi som 
sjuksköterskor lättare ge adekvat omvårdnad utifrån patientens individuella behov.  

Mer forskning behövs angående kvinnors upplevelser av menstruation. Detta för att 
skapa förståelse för vilket stöd kvinnor upplever sig vilja ha. Genom att belysa ett 
sådant skambelagt ämne som menstruation kan detta göra att fler vågar söka vård och 
konsultation angående menstruation. Att lyfta menstruation kan även göra ämnet mer 
acceptabelt att prata om samt minska stigmatiseringen. Vi förespråkar även forskning 
gällande kvinnors upplevelser av erhållen kunskap om menstruation i Sverige. Detta 
för att undersöka om det finns ett eventuellt kunskapsbehov för att säkerhetsställa om 
undervisning och utbildning gällande menstruation behöver utvecklas.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sökord 

 
Cinahl 

 
PubMed 

 
Sociological Abstracts  

 
PsycINFO 

Menstruation "Menstruation" [Cinahl 
hea-dings] Menstruation [MeSH] 

Menstruation 
[Thesaurus] 

"Menstruation" 
[Thesaurus] 

Erfarenhet/upplevelse  Experienc* [Fritext] Experienc* [Fritext]  Experienc* [Fritext] 

Kvinnors upplevelse  
Womens 
experienc*[Fritext] 

 
Womens experienc* 
[Thesaurus] 

Womens experienc* 
[Fritext] 
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Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

20180304 Cinahl 

(MH "Menstruation") AND 
womens experienc*  

Limits: Peer reviewed, 10 years 

38 38 12 3 

20180304 PsycINFO  

MAINSUBJECT.EXACT 
("Menstruation") AND (womens 
experienc*)  
Limits: Peer reviewed, 2008–2018 33 33 10(2) 3 

20180304 PubMed 

Menstruation [MeSH] AND 
experienc*  
Limits: 10 years  195 27 11(1) 1 

20180305 Cinahl 
Fritext: Menstruation AND 
womens experienc* 71 1 1 1 

20180305 PsycINFO 
Fritext: Menstruation AND 
womens experienc* 65 1 1 1 

Totalt: 402 100 35 9 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artiklarnas representativitet i resultatet  

 Menstruationens hälsa Menstruationens ohälsa 

Artiklar 
Författare 
År/Land 

Kvinnlighet Samhörighet Acceptans  Fysiska 
besvär  

Den dömda 
kvinnokroppen 

 

Att känna 
sig smutsig 

Brantelid et al. 
2013/Sverige 

X X X X X X 

Crawford et al. 
2014/Nepal 

    X  

Donmall 
2013/England 

X   X X X 

Hawkey et al. 
2017/ 
Immigranter i 
Australien och 
Kanada 

X  X  X X 

Jackson & 
Falmagne 
2013/USA 

X X   X X 

Kulig et al. 
2009/Kanada 

X  X X X  

Mason et al. 
2013/Kenya 

X X  X X X 

Santer et al. 
2008/Skottland 

  X X X  

Sommer 
2010/Tanzania 

X   X X  



BILAGA D  

 

Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Brantelid, E. I., Nilvér, H. & Alehagen, S. (2014) Menstruation during a lifespan: A qualitative 
study of women`s experiences. Health care for women international, 35, 600–616. Doi: 
10.1080/07399332.2013.868465  

Land 
Databas 

Sverige. 
Cinahl. 

Syfte Var att beskriva kvinnors levda upplevelser av menstruation under hela livet med fokus på 
påverkan i arbetslivet, samhällslivet, familj, partner och i kroppen.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ.  
Tematisk innehållsanalys. 

Urval Snöbollsurval användes där 12 svenska kvinnor i åldrarna 18–48 blev intervjuade. Kvinnorna var i 
blandade åldrar för att studien skulle kunna representera tidsperioden när kvinnor menstruerar. 
Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle kunna beskriva upplevelsen av menstruation och 
vara svensktalande.  

Datainsamling 12 intervjuer genomfördes antingen i privata rum på bibliotek, i hemmamiljö, på arbetsplats eller 
på universitet. Intervjuerna varade i cirka 39 minuter och utfördes under fyra månader. 
Intervjuerna var strukturerade samt ostrukturerade med visuellt stimulusmaterial föreställande en 
bild av en kvinna med tillhörande diskussionsmaterial.   

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades av intervjuaren. Tematisk innehållsanalys användes 
där innehållet kodades och utvecklades till teman och subteman. Teman analyserades vidare för att 
säkerställa validitet och se till att innehållet bevarade det narrativa från intervjuerna. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Menstruation är ett komplext fenomen och upplevelserna är unika för varje enskild kvinna. 
Sociala normer spelade en stor roll i upplevelsen av menstruation. Kvinnor ansåg sig vara skyldiga 
att dölja menstruation från allmänheten. Kvinnor upplevde menstruation som en naturlig del av 
livet och som ett resultat av en välfungerande kropp. Stöd kan leda till en mer positiv upplevelse 
av menstruation. Dock kunde menstruationen även bidra till koncentrationssvårigheter och 
minskat tålamod. Även okunskap gällande sanitetsartiklar i relation till menarche upplevdes av 
kvinnor. Rädsla för läckage samt upplevelsen av att vara smutsig och äcklad av sin egen kropp 
återfanns bland kvinnor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA D  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Crawford, M., Menger M. L. & Kaufman R. M. (2014). "This is a natural process": managing 
menstrual stigma in Nepal. Culture. Health & Sexuality, 16:4, 426–439. Doi: 
10.1080/13691058.2014.887147  

Land  
Databas 

Nepal. 
Cinahl. 

Syfte Var att skapa förståelse för kvinnors upplevelse av menstruationsdebut och stigmatisering av 
menstruation i Nepal.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ. 
Tematisk innehållsanalys. 

Urval Deltagarna var kvinnor över 18 års ålder, som talade flytande engelska och var bosatta i 
Katmandus stadsområde. 

Datainsamling Data samlades in genom två inledande fokusgrupper och därefter genomfördes semistrukturerade 
intervjuer. Fokusgrupp ett bestod utav universitetsstudenter och fokusgrupp två bestod utav 
medlemmar från en icke-statlig organisation som arbetar med kvinnofrågor. Semistrukturerade 
intervjuer gjordes med deltagare som forskarna själva valt ut bland vänner och bekanta. Alla 
diskussionerna ljudinspelades.  

Dataanalys Data från fokusgrupperna och intervjuerna transkriberades. Transkriptet analyserades med en 
inledande innehållsanalys och senare en tematisk analys. Transkriptet kodades och delades upp i 
olika kategorier. Dessa kategorier användes för att tillslut identifiera teman.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Kvinnor i Nepal upplevde stor stigmatisering av menstruation. Stigmatiseringen började vid 
menarche då kvinnorna fick för lite eller ingen information om vad menstruation är och hur det 
hanteras. Stigmatiseringen följde kvinnorna i livet genom religions- och traditionsbaserade förbud 
och restriktioner vid menstruation. Kvinnor rapporterade olika strategier för att hantera 
stigmatiseringen, beroende på i vilken grad de ansåg sig påverkas.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA D  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Donmall, K. (2013). What it means to bleed: An exploration of young women's experiences of 
menarche and menstruation. British Journal of Psychotherapy, 29 (2), 202–216. Doi: 
10.1111/bjp.12016 

Land  
Databas 

England. 
PsycINFO. 

Syfte Var att undersöka kvinnors upplevelser av menstruation ur ett psykoanalytiskt perspektiv. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ.  
Tematisk innehållsanalys. 

Urval Deltagarna var sex brittiska kvinnor mellan 21 och 25 år. Kvinnorna var okända för författaren 
och hade rekryterats av vänner och anhöriga till vederbörande.  

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna pågick mellan 42 till 50 
minuter och ljudinspelades.  

Dataanalys Data transkriberades ordagrant och analyserades först med narrativ analys. Efteråt genomfördes en 
tematisk analys där transkriptet kodades för att analysera teman. Transcriptet analyserades utifrån 
en psykologisk diskurs.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Menarche och menstruation är komplexa psykologiska processer som påverkade kvinnors vardag. 
Det centrala resultatet var betydelsen av oförståelse och rädsla samt upplevelser av menstruation 
som smutsigt och skamfullt. Att menstruera skapade olika negativa känslor exempelvis avsmak 
och irritation. Menstruation kunde även ses som något positivt i form av mognad och möjligheten 
att skaffa barn.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA D  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Hawkey, J.A., Ussher, M, J., Perz, J. & Metusela, C. (2017). Experiences and constructions of 
menarche and menstruation among migrant and Refugee women. Qualitative health reserch, 
27(10), 1473–1490. Doi: 10.1177/1049732316672639  

Land  
Databas 

Australien och Kanada.   
Cinahl. 

Syfte Var att fylla gapet i forskningen genom att granska upplevelser av första mensen och menstruation 
bland kvinnor som nyligen migrerat eller ankommit som flyktingar till Australien och Kanada.    

Metod:  
Design 

Kvalitativ.  
Tematisk innehållsanalys.  

Urval Deltagarna rekryterades genom strategiskt urval samt snöbollsurval. Deltagarna var 82 kvinnor 
från Afganistan, Irak, Somalia, Sydsudan, Sudan, Sri Lanka och sydamerikanska länder. 
Kvinnorna hade emigrerat de senaste tio åren och tillhörde olika religioner exempelvis 
kristendomen, hinduismen och islam. Kvinnorna var mellan åldrarna 18–70 år.  

Datainsamling Datainsamlingen innehöll 78 individuella intervjuer och 15 fokusgrupper. Författarna tog hjälp av 
samhällsintervjuare som hade fått träning i hur de skulle utföra intervjuerna och 
fokusgruppsintervjuerna. Samhällsintervjuarna ansvarade för intervjuerna på andra språk än 
engelska och forskarna ansvarade för intervjuerna som utfördes på engelska. Alla intervjuer var 
semistrukturerade och varade i cirka 90 minuter. Samtliga intervjuer förutom en blev inspelade 
och transkriberades.   

Dataanalys Intervjuer gjorda på engelska transkriberades direkt medan intervjuer på andra språk först 
översattes för att sedan transkriberas. Författarna använde sig av induktiv analysmetod för att 
komma fram till olika teman. Allt material kodades även och författarna tog hjälp av 
datorprogrammet NVivo för att kunna gruppera koderna. Koderna utvecklades sedan till färgkoder 
för att urskilja kulturen kvinnorna tillhörde. Likheter i kvinnornas upplevelser kunde urskiljas.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Menstruation upplevdes som något skamfullt och stigmatiserat av alla kvinnor i studien, detta trots 
att de alla kom från olika kulturella och religiösa bakgrunder. Andra upplevelser som återkom i 
studien var rädsla och avsmak. Vissa kvinnor upplevde isolering vid menarche alternativt 
självvald isolering. Menstruationen kunde även förknippas med glädje, en möjlighet att skaffa 
barn och som en naturlig del av livet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA D  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Jackson, T. & Falmagne J. R. (2013). Women wearing white: Discourses of menstruation and the 
experience of menarche. Feminism & Psychology, 23(3), 379–398. Doi: 
10.1177/0959353512473812 

Land  
Databas 

USA. 
PsycINFO. 

Syfte Var att undersöka kvinnors betydelsefulla upplevelser av menstruation samt hanteringen av 
negativa diskurser gällande menstruation och kvinnlighet.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ.  
Tematisk innehållsanalys. 

Urval Deltagarna var 13 amerikanska kvinnliga universitetsstudenter mellan 18 och 22 år. Kvinnorna 
rekryterades av den första författaren från flera olika grundkurser.  

Datainsamling Datainsamlingen utgjordes genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna ljudinspelades och 
transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Dataanalysen utgjordes av en flerstegs process där författarna granskade intervjuerna fyra till fem 
gånger. Detta gjordes för att vid vardera granskning finna olika attribut i transcriptet. Transkriptets 
olika delar bröts sedan ner i teman och likheter mellan kvinnornas upplevelser. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Negativa upplevelser existerade mot hanteringen av menstruation och en uppfattning av att behöva 
dölja menstruationen från omgivningen. Kvinnor upplevde sig själva som smutsiga vid 
menstruation. Menstruationen sågs som något som enbart diskuterades med kvinnliga vänner eller 
familjemedlemmar vilket skapade en samhörighet mellan kvinnor. Menstruationen sågs också som 
övergången från flicka till kvinna. Kvinnor i studien beskrev att kunskap gav en mer positiv 
upplevelse av menstruation.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA D  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Kulig, C. J., Babcock, R., Wall, M. & Hill, S. (2009). Being a woman: perspectives of low-
german-speaking mennonite women. Health care for women international, 30, 324–338. Doi: 
10.1080/07399330802694989 

Land  
Databas 

Kanada. 
PsycINFO 

Syfte Var att diskutera Mennonitkvinnors kunskap och tro i relation till menstruation, ägglossning och 
preventivmedel.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ.  
Utforskande, deskriptiv design. 

Urval Deltagarna var 38 kanadensiska kvinnor tillhörande Mennoniterna som rekryterats genom både ett 
medvetet tillvägagångssätt och snöbollsurval. Kvinnorna var mellan 18–60 år gamla.   

Datainsamling Intervjuerna gjordes ämnesfokuserade med öppna frågor där en guide utvecklad av författarna 
användes för struktur. Intervjuerna tog mellan 45 minuter till 1,5 timme. Noteringar togs under 
intervjun och direkt efteråt gjordes en ljudinspelad sammanfattning som sedan transkriberades. 
Intervjuerna gjordes av tre tysktalande kvinnor som hyrts in som forskningsassistenter för att 
utföra intervjuerna, dessa kvinnorna blev tränade i intervjuteknik av den första författaren.  

Dataanalys Dataanalysen utfördes samtidigt som datainsamlingen, kategorier sorterades ut och jämfördes. 
Deltagarnas terminologi behölls för att illustrera resultatet. Regelbundna möten mellan författarna 
och assistenterna hölls för att säkerställa att analysen följde de deltagande kvinnornas tro. 
Trovärdigheten ökar genom att hela forskningsteamet inkluderades i analysen av 
transkriberingarna.  

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Informationen angående menstruation var enligt kvinnor bristfällig, ett antal deltagare i studien 
hade inte fått någon information gällande menstruation innan dess debut. Kvinnor beskrev att de i 
vissa familjer fanns en baktanke med att inte informera, kunskapen ansågs kunna leda till dåligt 
beteende som exempelvis sexuellt umgänge innan giftermål. Vidare förklarade kvinnor 
menstruation som en naturlig process nödvändig för att kunna få barn. Det uppkom även att 
deltagarna upplevde svår smärta i samband med menstruation.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 7 

 

 

Referens Mason, L., Nyothach, E., Alexander, K., O. Odhiambo, F., Eleveld, A., Vuluve, J., … A. Phillips- 
Howard, P. (2013). ‘We Keep It Secret So No One Should Know’ – A Qualitative Study to 
Explore Young Schoolgirls Attitudes and Experiences with Menstruation in Rural Western Kenya. 
PLoS ONE 8 (11). Doi: 10.1371/journal.pone.0079132   

Land  
Databas 

Kenya. 
PubMed.  

Syfte Var att undersöka menstruationsupplevelser hos kvinnor i skolorna på landsbygden i Kenya.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ. 
Tematisk innehållsanalys.  

Urval 30 skolor valdes ut och därefter randomiserades sex skolor för deltagande. Kvinnorna valdes ut av 
lärarna, men kravet från forskarna var att kvinnorna skulle ha fått mens och haft det minst tre 
gånger. 120 kvinnor mellan 14–16 år rekryterades genom möten med lärare, chefer, medicinska 
och pedagogiska tjänstemän i skolorna.  

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes genom 11 fokusgrupper. Intervjuerna i fokusgrupperna 
genomfördes av en samtalsledare och en person som förde anteckningar under tiden samt att en av 
författarna agerade observatör. Mötena pågick i genomsnitt en timme och 45 minuter. En 
fokusgruppsguide användes för standardisering. Den semistrukturerade guiden hade givna rubriker 
som samtalet skulle kretsa kring. Allt ljudinspelades med noteringar för att finna konsensus.  

Dataanalys Datamaterialet transkriberades och översattes till engelska. Transkripten lästes ett flertal gånger 
för att sedan kodas och bilda teman. Varje transskript kodades av den första författaren, vid behov 
lades koder till om ett framväxande tema uppmärksammades, även underteman användes. En av 
de andra forskarna studerade sedan den kompletta kodningen för att försäkra att allt tolkats rätt 
och eventuellt lägga till teman och undertema. Ytterligare analys gjordes genom att belysa 
känslor.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Menstruation upplevdes av kvinnor som emotionellt och psykiskt omtumlande. Det fanns en 
bristande förståelse för vad som händer i kroppen under menstruation och många känslor väcktes 
under processen. Några av upplevelserna och känslorna som togs upp i studien var huvudvärk, 
magont, ryggont och att inte vilja prata med någon. Det beskrevs även en rädsla och skam över att 
läcka i skolan och att inte kunna hålla sig ren. En del kvinnor förknippade menarche med att bli 
mogen och att bli sedd som kvinna. Samhörighet upplevdes genom att kunna samtala om 
menstruation med kvinnliga släktingar och skolkamrater.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 8 

 

 

Referens Santer, M., Wyke, S. & Warner P. (2008). Women's management of menstrual symptoms: 
Findings from a postal survey and qualitative interviews. Social Science & Medicine, 66, 276–
288. Doi: 10.1016/j.socscimed.2007.08.018  

Land  
Databas 

Skottland.  
Cinahl. 

Syfte Var att undersöka kvinnors upplevelser och hantering av symptom vid menstruation.  

Metod:  
Design 

Mixed method. 
Tematisk innehållsanalys. 

Urval I de kvalitativa intervjuerna deltog 35 kvinnor bosatta i Skottland. 

Datainsamling I den inledande datainsamlingen skickades en enkät ut till 4610 kvinnor. Deltagarna som uppgav 
rikliga menstruationsblödningar, 787 stycken, deltog senare i en andra enkätundersökning. Från 
dessa enkätundersökningar valdes sedan 35 kvinnor ut för intervjuer. Under intervjun användes en 
intervjuguide. Intervjuerna pågick under 35 till 60 minuter och genomfördes i kvinnornas hem. 
Alla intervjuer ljudinspelades förutom en, där deltagaren ej gav samtycke.   

Dataanalys Alla intervjuer transkriberades och jämfördes med det inspelades ljudmaterialet. Dataanalysen 
baserades på jämförelser mellan de narrativa upplevelserna. Flera transskript lästes av samtliga 
författare för att identifiera större teman. När ett tema identifierats i en intervju, granskades de 
andra transkripten för att eventuellt finna samma tema igen.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Kvinnor utvecklade olika strategier för att hantera menstruationssymptom. En del kvinnor ansåg 
att symptom vid menstruation var en del av livet. Det ansågs inte legitimt att använda 
menstruationssymptom som ursäkt vid till exempel frånvaro från arbete eller utbildning, trots att 
det kunde orsaka stort lidande och ett behov av att stanna hemma.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003).  



 

 

Artikel 9 

Referens Sommer, M. (2010) Where the education system and women's bodies collide: the social and health 
impact of girl's experiences of menstruation and schooling in Tanzania. Journal of adolescence, 
33, 521–529. Doi: 10.1016/j.adolescence.2009.03.008 

Land  
Databas 

Tanzania.  
PsycINFO. 

Syfte Var att undersöka kvinnors erfarenheter av menstruation, pubertet och påverkan på skolgång med 
jämförelser att bo i städerna och på landsbygden i norra Tanzania.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ.  
Grounded theory. 

Urval Deltagarna valdes efter samråd med skolor och genom centrumadministration, detta med en 
begäran från forskarna att identifiera kvinnor som representerade olika bakgrunder. Deltagarna för 
enskilda intervjuer var 16 kvinnor i åldrarna 16–19 vissa kvinnor gick i skolan medan andra hade 
hoppat av. Deltagarna för fokusgruppsmöten var fyra grupper av kvinnor med 20 deltagare i varje 
grupp från stadsorter och två grupper med 20 deltagare i varje grupp från landsbygden. Totalt 
antal deltagare var 136 stycken.  

Datainsamling Sexton semistrukturerade djupgående intervjuer med förbestämda ämnen. Under och efter 
intervjun togs omfattande anteckningar samt extra tid lades till för att säkerställa att kvinnors 
åsikter hade fångats på korrekt sätt. Fokusgrupperna bestod av tre grupper som innehöll kvinnor 
som gick i skolan samt en grupp med kvinnor som hoppat av skolan bosatta i stadsorter. Två 
fokusgrupper bestod av kvinnor som gick i skolan bosatta på landsbygden. Gruppmöten hölls med 
grupperna en gång i veckan under fyra veckors tid.  

Dataanalys Grounded theory användes för att analysera all data inklusive fältanteckningar, narrativa 
anteckningar, muntliga som skriftliga aktiviteter. En systematisk analys gjordes genom att läsa 
igenom allt material ett flertal gånger för att hitta teman och hypoteser, därefter kodades 
berättelserna och transkripten genom öppen kodning för att identifiera kategorier och teman.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Kvinnor relaterade menarche till mognad och som ett attribut som ingav respekt från de yngre 
kvinnorna i samhället. Kvinnor uppgav även känslor av oro, förvirring, skam och frustration 
relaterat till menstruation. Menstruationen förknippades ofta med smärtor. För kvinnor i studien 
upplevdes hanteringen av menstruation i skolmiljön vara problematisk. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 
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