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Abstract

A graphic design project, a booklet that focuses on PMS and PMDD. The content of the 

booklet is objective and subjective with information and visualizations. Persons with PMS or 

PMDD has manifested through their stories and self-portraits. 

Ett grafiskt designprojekt, en booklet med fokus på PMS och PMDS. Innehållet i bookleten 

är objektivt och subjektivt i form av information samt visualiseringar. Personer med PMS eller 

PMDS har kommit till uttryck genom sina berättelser och självporträtt. 

Ledord
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Tack
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Stort tack till Solveig Hammarbäck som språkgranskat min text med givande feedback, samt 

till Eva Nilsson som granskat fakta. Största tack till er som medverkat och uttryckt er via 

självporträtt och berättelser: Elvira, Jennie, Anna och Linda. Även övriga klasskamrater har 

hjälpt mig igenom detta arbete. 
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1 Inledning

 1.1 Bakgrund

Trots kraftiga smärtor i magen och känslan av att jag kommer dö, försökte jag stå upp 

och se glad ut. När upprätthållandet av en fasad blir mer central än att berätta hur en 

mår för personer i ens närhet, är det något som inte stämmer. Nu är det som tur är 

längesen detta inträffade och jag har inte upplevt samma lamslående smärta igen. Men 

det finns personer som gör det, ofta, och dessutom finns det de som har det mycket 

värre. 

 Det som förvånar mig mest är att vi inte pratar mer om mens och besvären kopplade 

till den. Min upplevelse av smärtsam mensvärk ter sig liten i sammanhanget och därför 

är det inte min egen situation, utan vänner och andra kvinnors situation, som har fått 

mig att välja PMS och PMDS som område att utforska. Det är provocerande att vi inte 

pratar om detta till vardags eftersom en stor andel kvinnor känner besvär två veckor i 

månaden i kanske 25 år av deras liv. 

 Under arbetet kommer jag ta reda på vad det är som händer i kroppen under PMS 

och PMDS för att sedan skapa en design som uppmärksammar det. Enkla definitioner 

av dessa besvär hittas på Vårdguiden. Där står det att PMS (Premenstruellt Syndrom) 

innebär att man får humörförändringar och andra besvär dagarna före mens och att det 

är vanligt. Vilka besvär det kan ge varierar från person till person. Man kan också känna 

av det olika mycket från månad till månad. Om PMDS (Premenstruellt Dysforiskt 

Syndrom) står att det

“påverkar hela tillvaron mycket och kan bland annat göra att man hamnar i konflikter 

eller att man vill vara ifred och undviker att umgås med andra. Om man har PMDS 

kan symtomen vara så svåra ett de liknar en depression eller ångestsjukdom. Skillnaden 

är att vid PMDS försvinner besvären nästan genast när mensen kommer igång.”1

1 Vårdguiden, PMS och PMDS, 2014–06–02 http://www.1177.se/Kronoberg/Fak-
ta-och-rad/Sjukdomar/PMS-och-PMDS/ (Hämtad 2016–03–03)
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 1.2 Mål och syfte

Det huvudsakliga målet med projektet är att lyfta tabu från ett område som det inte 

pratas tillräckligt mycket om. Nämligen PMS (Premenstruellt Syndrom) och PMDS 

(Premenstruellt Dysforiskt Syndrom). Detta ska göras genom grafisk design i form av en 

booklet med information samt visualiseringar. 

 I förlängningen är också målet att det ska satsas mer på forskning kring detta. 

Syftet med denna booklet är att den ska fatta intresse hos betraktaren. För att sedan leda 

till en ökad medvetenhet och förståelse för vad PMS och PMDS är samt hur dessa 

påverkar kroppen både psykiskt och fysiskt. 

 1.3 Problemområde

Tills denna dag är det ovanligt att vi pratar med varandra om, inte bara mens, utan 

också om de besvär som den kan föra med sig. Tystnaden kan vara förödande. Detta 

gäller inte nödvändigtvis bara tystnaden utåt sett, i media eller offentligt, utan det är 

sällan vi pratar om det med våra familjer och vänner. Samtalet börjar dock lyftas en del 

nu. Tack vare vissa serietecknare, tv-program, konstnärer (se state of art s. 3). Dock är 

det främst själva menstuationen som berörs och det verkar inte finnas lika mycket konst, 

serier och tv-program om premenstruella besvär. Men detta är något som drabbar minst 

30% av alla kvinnor i form av “lättare besvär” samtidigt som 2–5% av alla kvinnor har 

kraftiga besvär.2 Siffrorna varierar dock en del beroende på var en läser. I artikeln 

Premenstrual Syndrome av bland andra Kimberly Ann Yonkers står det att:

“Most women of reproductive age have some physical discomfort or dysphoria in the 

weeks before menstruation. Symptoms are often mild, but can be severe enough to 

substantially aff ect daily activities. About 5–8% of women thus suffer from severe 

premenstrual syndrome (PMS); most of these women also meet criteria for premenstrual 

dysphoric disorder (PMDD).”3

2 Annika Lund, intervju med Marie Bixo. Karolinska Institutet, Gråtattacker och 
vredesutbrott hör till vardagen, 2013 http://ki.se/forskning/gratattacker-och-vredesut-
brott-hor-till-vardagen (Hämtad 2015–02–27)
3 Kimberly Ann Yonkers, P. M. Shaughn O’Brien & Elias Eriksson, "Premenstrual 
syndrome" Lancet 371, no. 9619 (April 5, 2008) s. 1200–1210
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 1.4 Problemområdets avgränsning

När jag först satte mig in i valt problemområde var tanken att, utöver PMS och PMDS, 

även behandla sjukdomen Endometrios i mitt designprojekt. Detta visade sig snabbt bli 

ett för stort problemområde eftersom problematiken kring de nu valda besvären räcker 

gott och är mer omfattande än jag kunde tänka mig från början. 

 Att ta del av information och upplevelser kring PMS skulle gynna alla människor men 

eftersom inte ens drabbade kvinnor själva vet vad som pågår i deras kroppar så kommer 

arbetet primärt vara ämnat för dem. 

 1.5 Frågeställning

På vilket sätt kan grafisk design med hjälp av information och visualiseringar öka 

kvinnors medvetenhet kring PMS och PMDS?

 1. 6 State of the art

Exempel på vad som gjorts inom området.

1
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Det finns en hel del att hitta om mens, framförallt inom konst. 1 Whatever är gjord 

2015 av Sarah Levy som är en konstnär från Oregon, hon attackerar direkt ett uttalande 

av Donald Trump om mens genom att måla honom med mens. 2 Red lady av Iwona 

Demko som är en polsk konstnär och har designat denna menstruerande textildocka. 

3 Red flag är ett fotografi från 1971 av Judy Chicago som är en konstnär och författare 

med mera. Hon ville med detta fotografi uppmärksamma ritualen att ta ut en tampong, 

den som kvinnor känner så väl. 4 Rupi Kaur som är en poet och fotograf från Indien 

och tog denna bilden 2015 och la upp på instagram där den sedan togs bort. 

 Alla dessa projekt har som syfte att på olika sätt lyfta diskussionen om mens. Det jag 

vill ta med i min design från dessa är just det rättframma sättet att framställa något som 

är mänskligt, men tabubelagt. 

6
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Bild 5 heter PMS och är en oljemålning av Diane L Keister, en öppen och tillgänglig 

målning, tycker jag, där en kan se och förstå känslan hos gestalten i bilden. 6 Parker 

Jones från Oklahoma har gjort det här konceptet för glassförpackningar som också heter 

PMS, med syfte att uppmärksamma kvinnors egentliga tankar och känslor vid PMS. 

Dock tycker jag att det blir lite kontraproduktivt att ha med citat som Don’t come near 

me. Det förstärker bilden av kvinnan som “PMS-monster” istället för att lyfta problemet. 

7 Kampanjen heter Everything I do is wrong och gjordes av California milk processor 

board 2011. De ville på ett humoristiskt sätt avväpna PMS. De valde att göra detta 

genom ett manligt perspektiv. Ett bra exempel på hur jag inte vill att min design ska se 

ut för att jag tycker de förlöjligar och förminskar problemet. 

2 Teori och metod

 2.1 Teori

  2.1.1 Mens

Menstruation har tidigare setts, av både män och kvinnor, som något magiskt och 

mysiskt. Ett flöde som kom och gick utan att någon mänsklig handling kunde ändra på 

det. Endast ett ännu större mysterium kunde ändra mensmönstret, nämligen skapandet 

av liv. Men senare, när lantbruket tog över jagandet och samlandet och en viss stabilitet 

infann sig, fick människan tillgång till konkreta sätt att isolera den menstruerande 

kvinnan. Så hon gjordes till tabu.4 Det finns många teorier om, men få bevis på, vem 

som införde detta tabu och varför. Flera av teorierna nämns i boken The Curse men med 

denna slutsats: 

“We believe, from the available evidence, that the taboos as taboos were probably 

enforced by men, who connected this mysterious phenomenon with the cycles of the 

moon, the seasons, the rythm of the tides, the disappearance of the sun in nightly 

darkness and who feared such cosmic power in the apparent control of a member of 

their own species.”5

4 Janice Delaney, Mary J Lupton, & Emily Toth, The Curse: A Cultural History of 
Menstruation, Champaign: Univ of Illinois Pr, 1988 s. 3
5 Delaney, Lupton, & Toth, The Curse: A Cultural History of Menstruation, 8
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Detta tabu är som sagt något som har hängt med sedan lång tid tillbaka. I boken ges 

också några exempel på hur man förr trodde att mens kunde påverka oss: om en fransk 

hemmafru fick besök av en menstruerande kvinna så kunde hon inte göra en lyckad 

majonnäs. I sydöstra Europa fick menstruerande kvinnor inte salta eller lägga in mat 

eftersom inläggningen då inte skulle ta sig. In på 1900-talet trodde bönder i Italien, 

Spanien, Tyskland och Holland att blommor och fruktträd vissnade om de kom i 

kontakt med en menstruerande kvinna. Det gjordes även olika försök att bevisa detta på 

ett vetenskapligt sätt. Bland annat av barnläkaren Bela Schick (1920) och av 

farmakologen David Macht (1924). 

“In one of Schick’s experiments, a servant girl was given a bouquet of roses during her 

period; by the next day, the plants had faded. Schick coined the term menotoxins to 

describe noxious plant-destroying substances exuded through the skin of 

menstruating women. He added that menotoxins prevent dough from rising and beer 

from fermenting. Macht discovered, he said, that menstrual blood had the power to 

inhibit the growth of plants.”6

  2.1.2 PMS och PMDS

Först år 1931 namngavs premenstruella syndrom även om de hade varit kända för 

forskare långt innan. Psykoanalytikern Karen Horney kallade det för 

Die Premenstruellen Verstimmungen, ungefär premenstruella störningar, och sa att de 

uppkom därför att kvinnor förnekade sin önskan att bli gravida. Gynekologen Robert 

Frank kallade det för premenstrual tension och sa att anledningen till dem är ökningen av 

hormonet östrogen.7 

 Idag är det fortfarande oklart vad PMS och PMDS beror på. Det man vet är att 

besvären är cykliska och uppkommer endast om kvinnan har haft ägglossning. 

Symtomen försvinner sedan vid menstruationens första dag eller kort därefter. 

Progesteronnivån (samma som gulkroppshormonnivån) ökar mycket efter ägglossning 

fram till menstruation. 

6 Delaney, Lupton, & Toth, The Curse: A Cultural History of Menstruation, 11–12
7 Delaney, Lupton, & Toth, The Curse: A Cultural History of Menstruation, 83
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Det bildas restprodukter vid nedbrytningen av progesteronet och en av de 

restprodukterna är allopregnanolon. Ett ämne som antas vara symtomprovocerande och 

utgår från gulkroppen (Corpus Luteum). Gulkroppen är det som blir över när äggblåsan 

i äggstocken förändras efter ovulation. Allopregnanolon verkar i vissa fall kunna påverka 

GABA-systemet i kroppen så att det inte fungerar normalt. GABA-systemet är ett 

hämmande signalsubstanssystem i centrala nervsystemet och verkar dämpande och 

lugnande. Det som då händer är att känslor som oro, ångest och aggressivitet kan  

dominera. Men även koncentration- och inlärningsförmågan kan försämras. 

 Känsligheten för allopregnanolon varierar och de som är väldigt känsliga kan få 

PMDS. Det är okänt varför vissa är mer känsliga än andra men det kan vara genetiskt, 

det är också okänt varför besvären ökar med åldern.8 9 De är som allra värst hos kvinnor 

mellan 30–45 år.10

 Det ska nämnas att det finns de studier som påstår att PMS och PMDS inte är 

existerande sjukdomar utan att det snarare handlar om något inlärt. Det står till 

exempel i en artikel ur Läkartidningen. “de psykiska besvären kan vara inlärda – som 

resultat av sociokulturella föreställningar om kvinnors avvikande biologi och negativa 

uppfattningar om menstruationen.”11 En annan undersökning betonar hur viktigt det är 

för att förstå PMS att en tittar på de fysologiska, psykologiska, sociologiska, historiska 

och kulturella kontexter som varje kvinna befinner sig i.12 Detta leder mig in på frågan 

varför måste en då inte göra detsamma när det gäller andra åkommor som en söker vård 

för? Av uppenbara anledningar tar jag i detta arbete en ståndpunkt i att PMS och PMDS 

borde anses vara sjukdomar och/eller fysiska och psykiska besvär. 

8 Annika Lund, Gråtattacker och vredesutbrott hör till vardagen
9 Per-Olof Janson & Britt-Marie Landgren, Gynekologi, 2 uppl. Lund: Författarna 
och Studentlitteratur 2010 s. 79
10 Vårdguiden, PMS och PMDS, 2014-06-02 http://www.1177.se/Kronoberg/Fak-
ta-och-rad/Sjukdomar/PMS-och-PMDS/ (Hämtad 2016–03–03)
11 Karin Festin & Birgitta Hovelius, Premenstruellt Dysforiskt Syndrom - Dold 
Sjukdom Eller Säljande Idé? Läkartidningen 2007–08–29 http://www.lakartidningen.se 
(Hämtad 2016–03–26)
12 Herdís Sveinsdóttir, Premenstrual syndrome: a myth or reality in women’s lives? 
Umeå universitet 2000 s. 78
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  2.1.3 Hållbarhet

Projektet har en inrikting mot social hållbarhet eftersom det belyser en problematik som 

drabbar kvinnor som samhällsgrupp. Gapet i jämlikhet mellan män och kvinnor är för 

stort då det inte borde finnas alls. Löneskillnader är ett fysiskt exempel.13 Majoritet av 

män i chefspositioner i Sverige ett annat.14 

 I det sociala samspelet finns det också skillnader som kanske inte är lika lätta att 

studera. Det är min åsikt att när ett ämne lyfts som varit och är tabu kanske vi kan 

börja ifrågasätta och observera de strukturer som omger oss. Projektet involverar, enligt 

mig, olika delar av de behov som är viktiga att tillgodose för att nå välbefinnande. Till 

exempel: känslor, förståelse, delaktighet, skapande och frihet.15 Genom att rikta in mig 

på ett specifikt område vill jag säga att ett försök som görs till att få samhällsgrupper mer 

jämlika är ett försök till en mer hållbar livssituation. 

 Det värsta som kan hända med en booklet är att den inte fattar något intresse alls och 

slängs på tippen direkt. Om så sker så är produktionen av den och dess miljöpåverkan ett 

fullständigt slöseri. I vilket fall som helst så vet vi att den någon gång kommer hamna 

där och återgå till den ekosfär som materialet togs ifrån.16 Här måste därför det psykiska 

värdet av bookleten överstiga det fysiska. 

 2.2 Praktisk utförande

Det första steget är research, att hitta så mycket information som möjligt om PMS och 

PMDS. Sedan skicka ut en enkät till specifika mottagare, nämligen de som är drab-

bade. Allt för att samla ihop information. Kontakt ska tas med personer som kan tänka 

sig samarbeta. Efter det måste beslut tas om vad bookleten ska innehålla i form av text 

och visualiseringar. Men också beslut om format, typsnitt och utformning. När texten 

är klar borde den språk- och fackgranskas av lämpliga personer, jag kommer ta kontakt 

med dessa under arbetets gång. 
13 Statistiska Centralbyrån, Kvinnor, män och lön, 2014–07–04 http://www.scb.se 
(Hämtad 2016–03–11)
14 Statistiska Centralbyrån, Andel kvinnor och män i chefsposition per kommun, 
2016–03–16 http://www.scb.se (Hämtad 2016–03–11)
15 Ann Thorpe & Marianne Wijkmark, Design För Hållbar Utveckling, Stockholm: 
Raster, 2008 s. 142
16 Thorpe & Wijkmark, Design För Hållbar Utveckling, 34
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3 Resultat

 3.1 Process

  3.1.1 Enkät

En enkät skickades ut till personer som har PMS eller PMDS (Se bilaga 1). Den bestod av tio 

olika frågor om ämnet. Sammanlagt 61 personer svarade, varav 30 uppgav att de har PMDS 

och 30 PMS. 21 st har fått diagnos av läkare och ungefär hälften tar läkemedel för sina 

besvär. Några frågor rörde information och där visade det sig att de flesta söker på nätet och 

över hälften tycker att de vill veta mer om besvären som de är drabbade av. De svarade att 

informationen borde finnas på många olika ställen. Mest respons fick fråga 5 Hur påverkar 

PMS eller PMDS dig i ditt vardagsliv? Här fick de skriva med sina egna ord och svaren var 

överväldigande och berörande. De beskrev hur det bland annat påverkar deras relationer med 

partners och vänner, att de hamnar i konflikter och att jobbet blir lidande. Svackor och 

mörker som tar över. Depression, ångest och att man gör sina barn ledsna. Detta ingav en 

känsla av maktlöshet hos mig som gjorde att jag tog beslutet att låta personer med PMS och 

PMDS själva uttrycka sina känslor, sina bilder av sig själva, under deras menscykel. Detta 

genom att göra ett självporträtt om dagen.

  3.1.2 Självporträtt

Självporträtt valdes som metod eftersom det enligt mig är ett spännande sätt att visa hur en 

ser sig själv från dag till dag men också för att se hur personens uttryck eventuellt förändras 

under cykelns gång. Såhär skriver författarna i Self-Portraits By Women Painters

“The self-portrait is a unique work of art, an intimate record of a sitter’s personality. It is an 

acknowledgement of worth, an exercise in technique, a denominator of era, style and likeness. 

It is a revelation and a confession. It can be a study in expression or a document in a history 

of aging. In sum, the self-portrait is far more than a likeness, although that aspect is clearly 

important.”17

17 Liana De Girolami Cheney, Alicia Craig Faxon & Kathleen Lucey Russo, Self-Portraits 
By Women Painters, Aldershot: Ashgate 2000 s. xxii
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För att använda självporträtt som metod vill jag undersöka hur kvinnliga självporträtt har 

sett ut tidigare. I Self-Portraits By Women Painters står att de första kvinnliga självporträtten 

som hittats är gjorda runt 400–350 f.K.18 Under den senare medeltiden (ca 1300–1500) sågs 

ett uppsving bland kvinnliga konstnärer då kvinnor flyttade sitt konstnärsskap från sina 

fäders verkstäder till kloster. En social förflyttning som bildade ett systerskap istället för en 

patriarkal allians. Under 1500-talet undersöktes kvinnans roll utanför ramarna för familj eller 

religion och porträtten som gjordes under denna period kan ses som tolkningar eller 

ställningstaganden av konstnärens karaktär, hennes definition av sig själv eller relationen till 

hennes omgivning.19 

 På 1600-talet målade de kvinnliga konstnärerna porträtt med självsäkerhet, spontanitet och 

direkthet men eftersom de nu arbetade med fler teman inom konsten än tidigare producerades 

inte jättemånga självporträtt.20 Senare på 1700-talet kunde fler kvinnor än någonsin tidigare 

satsa på sin karriär, speciellt inom konst. Rokokostil dominerade, vilket innebar glädje, frihet 

och ljus i konsten.21 På 1800 ökade antalet kvinnliga konstnärer mycket, bland annat på 

grund av fler möjligheter till utbildning. Konstskolor i Europa och Amerika öppnade dörren 

för kvinnor. Det verkade viktigt här att avbilda naturen så som den var utan att glamorisera 

eller generalisera.22 1900-talet var fullt av olika konststilar som utvecklades. Abstrakt konst 

verkar ha varit dominant och en del självporträttsserier producerades. De var personliga och 

som ett sökande efter självkännedom.23 (För bilder se bilaga 2)

 Det är tydligt att kvinnors sätt att porträttera sig själva alltid har påverkats av deras 

omgivning och politik med mera. I mitt arbete kommer självporträttsserier användas för att 

studera hur uttryck och känslor förändras hos kvinnor med PMS. Med tanke på det jag kom 

fram till i state of art och svaren på enkäten i åtanke blir värdighet ett starkt ledord. Jag vill 

med min design se upp för att hamna i det förlöjligande PMS-monsterträsket och istället visa 

upp självporträtt och upplevelser av PMS på ett värdefullt och rättframt sätt. Även enkelhet 

blir ett ledord i designen eftersom det inte är önskvärt att den ska konkurrera med innehållet. 

18 Cheney, Faxon & Russo, Self-Portraits By Women Painters, 1
19 Cheney, Faxon & Russo, Self-Portraits By Women Painters, 41–43
20 Cheney, Faxon & Russo, Self-Portraits By Women Painters, 69
21 Cheney, Faxon & Russo, Self-Portraits By Women Painters, 98
22 Cheney, Faxon & Russo, Self-Portraits By Women Painters, 145–146
23 Cheney, Faxon & Russo, Self-Portraits By Women Painters, 167
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Att avbilda känslor och uttryck på detta sätt påminner mycket om Expressionismen som på ett 

informellt sätt lät subjektivitet och mänskliga erfarenheter stå i fokus. Istället för att 

beskriva den fysiska världen genom formella medel så användes en känslighet som i vissa fall 

kan beskrivas neurotisk. Expressionismen grundar sig i en kulturell rörelse från Tyskland och 

Österrike under tidigt 1900-tal som omfattade befrielse av kroppen och utforskning av 

psyket.24 Edvard Munch ansågs vara en av dem som mest influerade Expressionismen och han 

gjorde även självporträtt.

 3.1.3 Gestaltning

Flera personer anmälde intresse som kunde tänka sig att samarbeta och vi blev 5 personer 

sammanlagt. Först gjordes ett snabbt test där två personer i min klass fick i uppgift att göra 

ett självporträtt om dagen i två dagar. De fick använda vilka färger de ville (se bilaga 3). Det 

blev tydligt från detta test att instruktioner är viktiga eftersom innan jag såg deras bilder 

tänkte jag att de skulle använda sig av mycket färg. Även att alla har samma papper är viktigt 

då det förhindrar olika storlek och bakgrundsfärg.  Jag gjorde själv ett test samtidigt där jag 

först testade med tre färger och sedan med flera. 

24 Ashley Bassie, Expressionism, New York: Parkstone International, 2008 s. 7
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Med tre färger kändes det genast begränsande för uttryck. Denna känslan vill jag unvika 

eftersom porträtten är som en uttrycksform och därför valde jag ett helt färgset. 

 Medverkande fick alla samma material att använda sig av. Ett skissblock A3, kapat för att 

passa en ansiktsform. 297 mm brett och 340 mm högt, rektangulärt då detta format är det 

som "bäst attraherar mottagarens öga" klargör Bo Bergström i Effektiv visuell kommunikation. 

En stående rektangel är också det format som kallas just portrait och skapar en dynamisk 

rörelse i höjdled.25 

 Utöver skissblocket fick de ett set med 6 akrylfärger: svart, vit, röd, grön, gul och blå. De 

fick också en blyertspenna och penslar i tre olika storlekar. Med följde även ett papper med 

instruktioner (Se bilaga 4).

  3.1.4 Utformning

Självporträtten som skapas kan platsa i en utställning om PMS. Därför kommer bookleten 

finnas att köpa i museibutiker och i konsthallar men den ska också gå att få tag på genom 

deras webbshopar. Med det bestämt är nästa steg att fastställa format och utseende på book-

leten. Till en början sattes måtten 200 mm bred och 225 mm hög men ganska snabbt märkte 

jag att, eftersom målet med bookleten är att bidra med information borde den därför vara 

mindre och behändig att till exempel ta med sig. Jag kollade på ett antal olika broschyrer och 

böcker och hittade en med måttsättning 180 mm bred och 210 mm hög. 

25 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 8 uppl.  Stockholm: Carlssons bokför-
lag 2012 s. 177
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Jag fattade tycke för denna storlek eftersom den kändes bra i handen, det gick lätt att bläddra, 

den var inte för liten och kunde ge värdighet åt både text och bild. 

 För placering av innehåll på sidorna testades Villard de Honnecourt's diagram, som på ett 

geometriskt sätt delar upp utrymmet. Marginalerna skapas i förhållande till måtten på hela 

sidan.26 

När texten kom på plats visade det sig att den blev kompakt och gav en känsla av för långa 

rader (bild 20). Det mest optimala för kontinuerlig läsning är 65 tecken per rad.27 Det 

går även bra med färre, men bör inte vara kortare än 35.28 Därför delades rutorna in i två 

kolumner och höjden förminskades för en trevligare läsupplevelse (bild 21). All text i book-

leten kommer börja på samma ställe, en bit ned på sidorna. 

26 Andrew Haslam, Bookdesign, London: Laurence King Publishing Ltd, 2006 s. 44
27 Haslam, Bookdesign, 78
28 Christer Hellmark, Typografisk handbok, 3 uppl. Värnamo: AB Fälths Tryckeri 1993 s. 
33
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För porträttserierna testades många olika placeringar. Det kommer bli en hel del självporträtt 

så en bra lösning måste hittas för att presentera dessa. Efter tester med olika utformingar och 

storlekar (se bilaga 5) togs beslut att dela upp varje persons porträtt på fem sidor. Tre sidor 

som presenterar en hel cykel och utgår från rader där bilderna ligger 3x3 per sida och två sidor 

där två utvalda porträtt visas i större format. 

 Min första idé var att ha med alla fem serier i slutprodukten, men vid testutskrift hade jag 

med tre porträttserier med placering som diagrammet tidigare och detta visade sig lite för 

upprepande så att betraktaren kan tappa intresset. Efter handledning tog jag beslutet att välja 

ut två serier som kommer visas i sin helhet i bookleten och av de andra bilderna kommer 

göras ett urval och dessa ska få ta stor plats.

Ovan är bilder från när storleken skulle bestämmas. Bild 15 visar placering vid testutskrift, 

bild 16 visar test med större bilder vilket blev för statiskt och opersonligt, dessutom blev det 

svårt att förstå hur man ska följa flödet. Det resulterade i att bilderna gjordes större än bild 15 

men marginalerna behölls.

14
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Övriga porträtt kommer väljas ut baserat på hur de förhåller sig till de andra i samma serie, de 

som är mest uttrycksfulla enligt mig kommer tas med. Bilderna kommer placeras på två olika 

sätt i bookleten, antingen på en helsida eller på ett helt uppslag för att ta stor plats och komma 

till sin rätt men också för att skapa kontrast till de uppslag som bara innehåller text. Helsidor-

na delas in i en grid där jag kommer sträva efter att ögonen ligger i kryssen. Detta sätt att dela 

in bilder kan till exempel användas av fotografer för att skapa dynamik i fotot, men då oftast 

genom att fylla rutorna med kontraster.29 Jag använder det för att placera det viktigaste i 

kryssen vilket ger en stark komposition. I vissa uppslag, som i bild 17, placerar jag bild brevid 

text eller citat vilket skapar kontrast och och dynamik som blir en ingång till det visuella för 

betraktaren.30

  3.1.5 Färgval

På grund av ledorden värdighet och enkelhet lämnas bakgrunden vit på de sidor som har 

självporträttsserier så att visualiseringarna kommer till sin rätt. På sidorna med text och på 

omslag testades olika färger, med ledorden i åtanke. Blå testades på grund av att det är en färg 

som ofta används för att symbolisera mens men eftersom bookleten ska vara rättfram och inte 

reproducera tabu valdes blå bort och ersattes med röd. Svart testades också och fick vara kvar 

då den fungerar dramatiskt tillsammans med rött men också för att det fungerar bra till första 

sidorna i inlagan och till omslagets insida. Med svart början och vita sidor till porträtten blev 

en gråskala aktuell. 

29 Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 182
30 Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 232
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Dels för att koppla ihop omslag med innehåll, men också för att den kan representera olika 

grader och styrkor, på samma sätt som PMS och PMDS kan variera. 

  3.1.6 Text

Det var lite svårt att hitta bra information först. På internet finns en del sidor som är 

inriktade på PMS.31 Dessvärre verkar dessa vara inaktiva eller med bristande information.32 

Tråkigt eftersom svar från enkäten visar att många söker just information på nätet. Men efter 

ett tag och med lite hjälp kunde några bra källor identifieras. De som kommer användas som 

underlag för texten i bookleten är böcker inom vårdvetenskap och olika vetenskapliga artiklar 

som är grundade på studier. Dessa är också vad som ligger bakom mina val av kapitel och 

innehåll. Kapitlena i bookleten är definition då detta är viktigt för att läsaren ska få ett sam-

manhang. Forskning för att detta är information som är svår att få tag på. Vad som händer 

därför att det finns ett sug efter att få veta vad som pågår i ens kropp, och diagnos för att få ett 

grepp om hur allvarliga besvären kan vara. Sammanlagt är texten ca fyra a4-sidor lång. 

 

31 H. Lundbeck AB, Allt om PMS, http://www.alltompms.se/ (Hämtad 2016–03–13)
32 Health care media, PMS.se, http://www.pms.se/ (Hämtad 2016–03–13)
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Utöver information om PMS och PMDS kommer även svar från enkäten att citeras och vara 

med i bookleten. Textstorleken kommer vara 10,5 pt med 13 pt radavstånd, Bo Bergström 

skriver i Effektiv visuell kommunikation att "De flesta formgivare anser att en, två eller tre 

punkters större kägel än teckengrad befrämjar läsbarheten."33 I boken Thinking with type 

redogör Ellen Lupton att de flesta layoutprogram har förinställt att kägelns storlek är 120 % 

av storleken på texten. I mitt fall skulle det bli 12,6 pt men hon skriver också att om rad- 

avståndet ökas än mer skapar man ett lättare och mer öppet textstycke och därför valde jag 13 

pt istället för 12,6 pt. 

 Typsnittet som används till den löpande texten är Adobe Garamond Pro, samma som 

denna text. Detta var det vanligaste typsnittet i svenska böcker under 1900-talet.34 Typsnittet 

är designat av Robert Slimbach 1988 och är en diagonalantikva som betonar läsriktningen 

med rundade seriffer och det har en hög läsbarhet.35 På så sätt är det ett enkelt och tydligt 

typsnitt som kommunicerar innehåll utan att konkurrera med det, därav valet. Den löpande 

texten kommer kombineras med ett annat typsnitt för rubrik och citat. 

 I boken Effektiv visuell kommunikation säger författaren att Garamond passar bra ihop med 

Gill som är en humanform, så denna kombination testades men valet föll sedan på Futura 

som är ett geometriskt konstruerat typsnitt från 1927, ritat av Paul Renner.36 Futura light är 

tunnare än Gill Sans och enligt mig lite mer tydligt och rakt på sak, ett typsnitt som kontras-

terar väl mot Adobe Garamond Pro. Återigen är kontrastrikedom något som, även i typografi, 

anses tala till betraktaren och jag använder det genom storlek och form i kombinationen.37

  

33 Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 132
34 Hellmark, Typografisk handbok, 30
35 Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 125
36 Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 126–127
37 Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 138
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 3.2 Resultat (Bilaga 6)

Resultatet av arbetet är en booklet med måtten 180 mm bred och 210 mm hög med 60 sidor 

inlaga och 4 sidor omslag. Den innehåller dels information om PMS och PMDS, uppdelat 

i kapitel med innehållsförteckning, och dels visualiseringar i form av utvalda porträtt och 

självporträttsserier. Två av dessa serier ligger 3x3 på tre sidor med ett uppslag där två bilder tar 

större plats. Omslaget består av en uppförstorad bild av ett av självporträtten för att ge en hint 

om innehållet, men också för att ge ett djup till omslaget. Den valda omslagsbilden har gråa, 

svarta och röda nyanser. Sidorna i inlagan har färgerna svart, grå, röd och vit. 

 3.3 Analys

Bookletens innehåll är både objektivt och subjektivt. Den speglar på så sätt ämnet i sig 

eftersom det inte finns någon direkt framstående forskning, men däremot finns det massor 

av upplevelser hos de som är drabbade. Bookleten i sig kanske inte lyfter tabu, som var målet, 

men den syftar verkligen till att vara rakt på sak och tydlig. För att lyfta tabu kanske arbetet 

skulle varit uppseendeväckande och ifrågasättande men under processens gång riktades det 

mer och mer in på den informativa och konstnärliga delen. 

 Resultatet möter sitt syfte i det avseende att det på ett öppet och tydligt sätt kommunicerar 

vad PMS och PMDS är samt hur det känns. Även om den primära målgruppen är kvinnor så 

kommer många olika människor stöta på bookleten eftersom kontexten är i museibutiker och 

konsthallar. Detta gynnar syftet att öka medvetenheten kring besvären. 

4 Diskussion

Den viktigaste delen av arbetet består av flera olika personers verk och kanske skulle ännu mer 

fokus ha lagts på detta. En workshop hade kanske kunnat vara på sin plats, innan själv- 

porträtten påbörjades där en skulle kunna se vilka faktorer som spelar in vid skapandet av sitt 

eget porträtt. Men eftersom serierna tar ca 30 dagar att göra och beror på menscykeln hade 

detta inte varit möjligt ur ett tidsperspektiv. När beslutet tagits om porträtt gällde det att få ut 

materialet så fort som möjligt så att de medverkande kunde sätta igång sin självporträttsserie. 

Att använda självporträttering för att gestalta PMS och PMDS har både haft fördelar och 

nackdelar. 
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Fördelar därför att självporträtt kan vara starka och uttrycksfulla vilket ger möjlighet för 

skaparen att fundera på självbild och självkänsla och gestalta hur dessa eventuellt förändras 

från dag till dag. Två av personerna som gjort självporträtt har sagt att de funderade över hur 

dagen har varit innan de målade, så det blev som en summering av dagen. 

 Nackdelarna med att använda självporträttering är att det är många faktorer som spelar in, 

givetvis inte bara om en har PMS eller PMDS. Utan det påverkas också av om en till exempel 

är förkyld, stressad eller ledsen. Men det behöver dock inte bara vara negativt eftersom dessa 

dagar då kan jämföras med "PMSdagarna". En annan nackdel är att vi som målat kanske inte 

annars målar till vardags och det kan då märkas en utveckling av de konstnärliga metoderna 

efter hand. Något som kan påverka uttrycket till exempel från dag 1 till dag 25 men 

personligen tycker jag inte det påverkar den generella känslan. 

 Självporträttsserierna som kommit in är väldigt olika och i vissa syns PMS-perioden 

tydligare än i de andra, till exempel har någon målat tårar och argt ansiktsuttryck medan en 

annan istället har använt sig av olika färger. I fler än en serie syns det att måleriet blivit lite 

otydligt eller suddigt under PMS-perioden, något som jag tycker är väldigt intressant eftersom 

i en studie om PMS framgår det att personer har svårare att filtrera sinnesintryck just under 

den fasen. Detta har jag haft i åtanke när jag gjorde urvalet av bilder. Självklart syns också 

olika personers olika erfarenhet av att jobba med bild och måleri, något som jag enbart ser 

som intressant och dynamiskt. Självporträtten ger betraktaren en bild av hur kvinnor med 

PMS eller PMDS ser på sig själva under en menscykel. Tillsammans går de att följa från dag 

till dag och de går att jämföra i uttryck och känsla. 

 Min roll som designer har varit att i bookleten och i framtida utställning synliggöra des-

sa kvinnors porträtt på ett värdigt och tydligt sätt. Vid utformningen av bookleten var det 

viktigt för mig att hitta en grafisk form som på ett bra sätt gav utrymme både till informa-

tion och till visualiseringar. Att utgå ifrån Villard de Honnecourt's diagram för placering av 

innehåll kändes bra och jag hade hela tiden det att stötta mig emot. Storleken på bookleten är 

passande med tanke på kontexten då det gör att den inte är för stor och otymplig, samtidigt 

som den inte är för liten och på så sätt ger värdighet åt bilderna. När jag ser på arbetet nu i 

efterhand förstår jag att serierna hade platsat mycket bra i en utställning där alla fem hade 

kunnat vara upphängda. 
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I examensutställningen på Vandalorum kommer en del av porträtten finnas med tillsammans 

med bookleten. 

 Detta sätt att samarbeta med personer ur målgruppen har varit enormt givande, positivt 

och spännande. Att låta de själva få uttrycka sig i min design är ett sätt att inte tala i deras 

ställe. Även om informationen är tolkad och skriven av mig själv, så samspelar den med 

visualiseringarna och betraktaren av bookleten kan skapa sin egen upplevelse. 
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Bilaga 1

Enkät

Designstudent frågar om PMS och PMDS 

Öppnad 2016-03-01 Stängd 2016-03-03 

Totalt antal svar: 61

F1: Lider du av PMS eller PMDS? (61 svar)

PMS: 31 st 50,82%

PMDS: 30 st 49.18%

F2: Har du fått en diagnos av en läkare? (61 svar)

Ja: 21 st 34,43%

Nej: 40 st 65,57%

F3: Om ja, vilken typ av läkare? (22 svar)

Läkare på kvinnoklinik: 4

Gynekolog: 12

Allmänläkare: 3

Flera: 1

Doktor: 1

Självdiagnostiserad med hjälp av psykiatriker: 1

F4: Om nej, är du självdiagnostiserad? (47 svar)

Ja: 38 st 80,85%

Nej: 9 st 19,15%

F5: Hur påverkar PMS eller PMDS dig i ditt vardagsliv? (60 svar)

1. Humörsvängningar, nedstämdhet/mini depression en gång i veckan.

2. Är arg och extremt känslosam veckan innan och under mens.

3. Lätt irriterad. Nära till tårar och ihållande magsmärtor under “den veckan”.
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4. fysiskt: svullen mage, ömma bröst, dålig kondition, trött. Psykiskt: omotiverad, skarpare i 

tonen, irriterad (bra månader) noll motivation, känsla av fullkomlig meningslöshet, extremt 

irriterad (dåliga månader)

5. Har framförallt påverkar mig i relationer med vänner samt familj och pojkvän. Varje månad 

går man in i ett svart mörker som tar över.

6. Sover dåligt, lättirriterad, har inget tålamod, har ingen stresstålighet, ångest, aggresiv, ledsen 

etc. Beror på var i cykeln jag är..

7. nedsatt ork, konflikter, tvivel, trötthet, ångest, aggressivitet

8. Gråter helt utan anledning, överäter, är otroligt otrevlig, och ibland kan jag känna mig 

väldigt deprimerad

9. Blir deppig några dagar i månaden, humöret går upp och ned en hel del!

10. Deppig, arg, ledsen. Utbrott på barnen. Sjukfrånvaro.

11. Relationer, jobbet, planering kring de olika faserna

12. Blir såå ledsen av ongen uåpenbar anledning, börja härja och bearbeta jobbiga saker, allt 

känns hopplöst, allt ställs på sin spets , jag kan få för mog att göra saker jag annars inte hade 

gjort. Detta alltså de fem dagarna inna. Jag får min mens. Mycket energi går åt att avleda mig 

själv från avgrundsledsamheten som pms ligger bakom

13. Trött, irriterad, koncentrationsproblem, mm

14. Jag kan inte kontrollera mitt humör som svänger från glad till arg/deprimerad/ledsen lite 

när som helst. Det mesta går ut över familjen. Jag har inget tålamod och blir otroligt arg ofta. 

Oftast är det från ägglossning fram till några dagar in på mens min värsta period är.

15. Ilska, nedstämdhet, nästan depression, sötsug, hungrig innan mens. Skriker, grälar och är 

allmänt sur på mina närmaste. Efter mens går det över.

16. Jag tror att jag har pms, eller kanske pmds, brukar bli ledsen och ev. problem känns ännu 

större före mensen.

17. Det gör att jag och min partner får köra anpassningar för min skull ungefär 10-14 dagar i 

månaden, dvs mindre hushållssysslor, mindre barnansvar, mer sömn, för att det inte ska bli för 

jobbigt. Symtom är framför allt trötthet, irritation, huvudvärk och känslighet som resulterar i 

att jag lätt känner mig gråtfärdig.

18. Mycket. Svår irritation och deppighet ca 1,5 v innan mens.
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19. Lågfungerande perioder med tex ångestattacker, migrän, värk, tvångstankar mm. Svårt 

med min relation, svårt prestera på jobbet (forskarstuderande), svårt hålla igång regelbunden 

träning mm

20. Vissa stunder extremt svårt med relationer, familj.

21. Svårt att sköta jobb relationer och så får jag panikångest

22. Mycket negativt. Har svårt att fungera normalt veckan innan menstruation.

23. Negativt, jag kan bli apatisk och får inget gjort. Jag gör inte mitt bästa på jobbet och är 

inte social med mina vänner.

24. påverkar mitt humör,energi, orken för barnen och motivationen till att studera, koncen-

trationsförmågan

25. Tappar all ork, energi & livslust under en vecka varje månad samt blir irriterad och gråt-

färdig över minsta småsak.

26. Jättemycket. Jag får självmordstankar och vill/orkar ej göra något.

27. Jag blir deprimerad, oföretagsam, gråter överanalyserar och blir arg.

28. Jag blir arg, sur och lättirreterad. Ja, och så on i magen, tung i huvudet och svullen, men 

det är mindre jobbigt.

29. jag drar mig undan och eftersom jag annars är väldigt social så märker andra väldigt stor 

skillnad.

30. Påverkar nära relationer negativt, svårt jobba, låg energi, en del konflikter mm

31. Humörsvängningar som påverkar mitt sociala liv. Svårt att fokusera på jobbet. Ångest och 

gråtattacker i vissa situationer. Självmordstankar och hopplöshet gör att jag isolerar mig. Ork-

ar ibland inte ta mig för något. Får avboka roliga planer för att jag mår dåligt.

32. Jag känner av det i hela min kropp och mår dåligt. Är nere.

33. Känslomässigt, stressmässigt.

34. Två veckor innan mens styr den hela min vardag och sabbar ALLT

35. sjukskriver mig från jobbet, stressig, trött, mår illa, magkatarr, feber, arg, bråk i relationer

36. Får ont, blir mer emotionell än vanligt

37. Kan inte jobba två veckor i månaden

38. Blir fysiskt sjuk med huvudvärk, ont i bihålorna, utslag i ansikte o på överkroppen, blir 

ledsen, ont i bäckenet, kräks ibland, illamående, extremt trött
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39. Otroligt mycket. 2 veckor innan mens förändras jag. Blir lättstressad, får ångest, irriterad, 

arg, känslig, trött.

40. Mest mitt förhållande som tar skada. Jag blir oftast helt likgiltig gentemot min partner.

41. Svårt att styra känslor vilket påverkar mig psykiskt och öm i kroppen vilket påverkar mig 

fysiskt.

42. Allt. Sociala, jobbet och hitta förstående partner

43. Jag blir lätt arg och ledsen dagarna före mens

44. Koncentrationssvårigheter, sömnproblem, depression

45. Negativt, krånglar till. Konsekvenserna är många

46. Mycket. Jag tappar drivet, depression, ångest och arg. Gör mina barn ledsna, får mindre 

gjort privat som på jobbet för självkänslan är på noll.

47. Humörsvängningar, nedstämdhet, trötthet och ökad april

48. Jag får en rejäl svacka en vecka/period då jag ser allt svart, hopplöst, gråter åt allt och 

inget, är riktigt retlig, arg, har ångest/katastroftankar och migrän.

49. Klarar inte av att jobba pga stark ångest. Klarar knappt att ta barnen till fsk pga katastro-

ftankar och matthet. Ifrågasätter min relation och min psykiska hälsa varje cykel och bokar 

läkarbesök då jag mår som om jag led av depression / utmattningssyndrom. Detta mående 

blandas med maniska episoder där allt ska hända NU! Typ renoveringar och ommöbleringar 

etc.

50. Värk

51. Påverkar 2-3 veckor av mitt liv. Sjukskriven 1-2 dagar/mån

52. Sliter på mitt förhållande och barnen mår dåligt vilket gör att jag mår ännu sämre

53. Det påverkar mitt sociala liv och mina relationer. det ger social ångest och ovilja att gå 

ut. Jag får självskadetankar som jag Tack och lov inte agerar på. Jag blir ointresserad av andra 

människor. arg och otålig. oförmögen att ta initiativ. noll stresstålig. osv.

54. Det går upp och ner känslomässigt hela tiden. Det har sista stunder både positiva och 

negativa. Klart alla påverkas.

55. Jag blir neggo, känslorna svallar.

56. Nedstämdhet och blir vissa månader oerhört känslosam. Kan bli förvirrad, ha svårt att 

hålla koll på enkla saker. Det påverkar såklart allt jag gör, minsta sak kan vara jobbig som att 
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bestiga ett berg. Och påverkar även min partner och omgivning.

57. Ångestattacker, stress, sömnsvårigheter, trötthet, depression

58. Humör, magont, ryggont, ont i brösten. (ca 10 dagar i månaden minst)

59. Har lätt för att börja gråta och mina känslor går snabbt upp och ner!

60. blir lättretlig men också effektiv.

F6: Tar du något läkemedel för dina besvär? (61 svar)

Ja: 31 st 50,82%

Nej: 30 st 49,18%

F7: Var hittade du information om PMS eller PMDS när du visste att du hade det? (60 svar)

Internet: 42 st (Vårdguiden, pms.se, google, facebookgrupper, bloggar, appar, 

Vänner: 7 st

Hos gyn- och ungdomsmottagning: 2 st

Övrigt: 9 st

F8: Är det någonting du skulle vilja veta om PMS och PMDS som du inte hittar information 

om? (61 svar)

Ja: 34 st 55,74%

Nej: 7 st 11,48 %

Kanske: 20 st 32,79 %

F9: Var tycker du i så fall sådan information skulle finnas? (52 svar)

Internet: 11 st

I skolan: 8 st

Sjukvården: 11 st

Överallt: 8 st

Landstinget: 1 st

Socialstyrelsen: 1 st

Apoteket: 1 st
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Övrigt: 11 st

F10: Vet du vad som pågår i din kropp under menstruationscykeln? Om ja, vad? Hormoner 

m.m. (55 svar)

Ja: 23 st

Nej: 13 st

Inte riktigt: 19 st
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Bilaga 2         

Marcia Marcia Painting 

Her Self-Portrait in her 

Atelier 1470 ur Self-Portraits 

by Women Painters s. 88

Lavinia Fontana Self-Portrait

1579 ur Self-Portraits by 

Women Painters s. 62

Mary Cassatt Self-Portrait 

1880 ur Self-Portraits by 

Women Painters s. 153
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Frida Kahlo Self-Portrait 

with Cropped Hair 1940 

ur Self-Portraits by 

Women Painters s. 157

Alice Neel Self-Portrait 

1980 ur Self-Portraits by 

Women Painters s. 150
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Bilaga 3 Skisstest
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Bilaga 4 Instruktioner

Instruktioner för självporträtt 

Börja med det första porträttet dag 1 i din menstruationscykel, det vill säga 

dagen då mensen kommer. Gör sedan ett porträtt om dagen fram tills dagen 

innan din nästa mens börjar. Låt porträttet ta ca 5 minuter att göra. Använd de 

färger du fått och minst 3 färger per dag men blanda precis så som du själv vill 

och känner för. Du får gärna använda andra penslar än de du fått. 

Ha skissblockets limning eller kant uppåt när du ritar/målar. Tänk på att ha med 

ditt ansikte framifrån. Markera varje bild med en siffra från dag 1 och fram till 

(till exempel) 28 i det nedersta högra hörnet. Ringa in siffran de dagar du har 

mens. Utöver detta så är det upp till dig att skapa hur du vill med, text, färg och 

uttryck. 

 Om du tycker det är svårt att komma igång, fundera på hur du känner dig 

och försök att uttrycka det.
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Bilaga 5 Utformning skiss
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Bilaga 6 Utkast resultat. Utvalda uppslag
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