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1. Introduktion 
Denna studie handlar om en individ som lider av störningen Body Dysmorphic Disorder eller 
BDD. Anledningen till varför jag ville skriva om detta område var dels därför jag har ett stort 
intresse för kroppsbildsstörningar men också därför jag vill lyfta fram individens upplevelse 
av att leva med en störning som BDD. Det jag främst vill lyfta fram i denna studie är de 
känslor och konsekvenser som det blir av att leva med BDD.  

Enligt Katherine Philips är BDD inte ovanligt men då hemlighetsmakeri och skam är en 
del av störningen blir det svårt att diagnostera och förstå individers problem. Philips (2005) 
skriver att forskare har funnit att cirka 1% av människor i den allmänna populationen har 
BDD men det finns andra studier, vars population bestod av studenter, som rapporterar 
mycket högre resultat (så högt som 13%). Studierna indikerar att BDD påverkar miljoner av 
människor i enbart USA och att det åtminstone är lika vanligt som andra välkända 
psykiatriska störningar såsom depressiva störningar, anorexia nervosa, obsessive compulsive 
disorder med flera. BDD påverkar människor av alla åldrar, ekonomiska situationer och 
nationalitet. De bekymmer som finns inom BDD är ett eko av de normala bekymmer som 
människor kan ha när det gäller sitt utseende men skillnaden är att bekymren inom BDD är 
extrema. Individer med BDD tycker inte bara illa om en del av sitt utseende utan de är 
upptagna av det. De oroar sig för mycket och skulle vilja oroa sig mindre men de kan inte. 
Många av de som lider av BDD säger sig vara besatta och att de lider samt att oron över deras 
utseende orsakar dem känslomässig smärta och hindrar dem i deras liv (Philips, K. 2005). 
 

1.1 Body Dysmorphic Disorder 
Body Dysmorphic Disorder, eller BDD, karaktäriseras av en fixering vid en inbillad defekt i 
en individs utseende eller av en mindre fysisk avvikelse vilken individen uppvisar extremt 
intresse för (Veale, D. 2003). Denna fixering tar överdrivet mycket tid och skapar signifikant 
stress eller hinder i individens liv (Cororve, MB., & Gleaves, DH. 2001). Det som 
karaktäriserar BDD är även tidskrävande beteenden såsom spegeltittande, jämförande av 
specifika drag med andra, överdrivet kamouflage, ”skin-picking” och sökandet efter 
bekräftelse.  Individen handikappas i sin sysselsättning och sociala funktioner och de undviker 
oftast sociala situationer och intimitet, men sådana situationer kan alternativt uthärdas med 
hjälp av alkohol, droger eller kontrollbeteenden. De mest förekommande fixeringarna inom 
BDD handlar om huden, håret, näsan, ögonen, ögonlocken, munnen, läpparna, käken och 
kinderna. Dock kan vilken kroppsdel som helst involveras och fixeringen är ofta fokuserad på 
flera kroppsdelar samtidigt. Klagomålen innefattar oftast inbillade eller mindre brister i 
ansiktet, asymmetriska eller oproportionerliga drag, tunnande hår, acne, rynkor, ärr, synliga 
ådror samt blekhet eller rödhet i ansiktet.  

Trots att BDD oftast uppstår  i tonåren brukar patienten inte diagnosteras förrän 10-15 år 
senare. Skälet till detta är att patienterna ofta kan vara hemlighetsfulla hos terapeuten, 
kuratorn eller psykologen då de är rädda för att de kommer att betraktas som fåfänga eller 
narcissistiska.  De kan därför vara mer benägna att uppvisa symptom på depression eller 
social ångest om de inte tillfrågas specifikt om symptom på BDD (Veale, D. 2003). 

Många kliniska psykologer argumenterar för att ett kognitivt huvudkännetecken på BDD 
är en överdriven fixering på utseendet samman med övertygelsen att den inbillade defekten 
avslöjar en personlig brist. Cororve & Gleaves (2001) tar upp Rosens (1996) exempel på ett 
typiskt tankemönster hos BDD patienter vilket är: ”Jag är defekt, andra människor märker det 
och är intresserade av min defekt, de ser mig som en oattraktiv (ful, deformerad, avvikande et 
cetera), och värderar mig negativt som en person, och mitt utseende bevisar därför något 
negativt om min karaktär och värde för andra människor” (s. 152).  Tillsammans med 
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föreställningen tros utseendefixeringen öka i sociala situationer då individen känner sig 
”undersökt” av andra. Ett alternativt perspektiv är att den överdrivna utseendefixeringen är 
relaterat till en intern motvilja för sitt utseende snarare än en oro över att bli dömd av andra. 
Nivån av funktionellt liv varierar mycket inom BDD och de flesta individer är kapabla till 
åtminstone begränsade sociala funktioner och utnyttjar olika metoder för att undvika full 
exponering av utseendet ibland allmänheten. Vissa av dessa strategier inkluderar 
kamouflering (använda döljande kläder eller smink) eller uppfinnande av kroppsposer för att 
dölja defekten. För vissa individer leder skamkänslorna och rädslan för att bli avvisad till 
social isolering och tillbakadragning och en liten del av BDD patienter lämnar inte sitt hem 
överhuvudtaget (Cororve, MB., & Gleaves, DH. 2001).  

Ett annat dominerande symptom på BDD är de tvångsbeteenden vilka utvecklas för att 
undersöka, förbättra eller dölja den upplevda defekten. Sådana beteenden kan ta formen av ett 
överdrivet spegeltittande, rakning och trimning, fixande med frisyren eller tvättande av håret, 
jämförande av sig själv med andra, bekräftelsesökande eller försök att övertyga andra om 
defektens fulhet samt ”skin-picking”. Dessa beteenden är svåra att motstå och blir ofta 
repetitiva och tidsödslande. Personer med BDD lider av låg självkänsla och de är övertygade 
om att det enda sättet att förbättra detta är att förbättra sitt utseende samt att de ofta upplever 
känslor av depression, ångest, skuld och självmedvetenhet (Cororve, MB., & Gleaves, DH. 
2001). Fixeringar inom BDD har upptäckts att likna besattheter då de verkar stressande och 
ångestproducerande, de är ihärdiga, återkommande och svåra att kontrollera. Specifika 
symptom som är nästan identiska i både BDD och OCD inkluderar en fixering med 
perfektion, symmetri och en oro över att ”något är fel” samt repetitiva kontrollbeteenden och 
sökande efter bekräftelse. OCD, obsessive compulsive disorder, karaktäriseras av ihärdiga 
påträngande tankar, idéer eller bilder (besattheter) och efterföljande beteenden eller ritualer 
som individen känner sig tvungen till att utföra (Eisen, JL., Philips, KA., Coles, ME., & 
Rasmussen, SA. 2003). Individer med dessa störningar uppvisar ofta ett beteende som går ut 
på att titta eller fixa med något tills de upplever en känsla av inre tillfredsställelse eller tills de 
känner sig ”bekväma” (Cororve, MB., & Gleaves, DH. 2001).  

BDD associeras med större psykopatologi än OCD samt att BDD patienter rapporteras ha 
sämre insikt, lider oftare av djupa depressioner, social fobi och diagnoser på psykotiska 
störningar samt en högre grad av självmordsförsök på grund av sin störning. BDD patienter 
har även högre nivåer av överskattade idéer. Dessa resultat har lett till möjliga slutsatser som 
är att, a) BDD kan förstås som en mer socialt fobisk, depressiv, psykotisk variant av OCD, b) 
BDD är närmre relaterat till svår depression än till OCD och c) trots de överensstämmande 
dragen mellan BDD och OCD och andra sjukdomar så är det väsentligt att BDD ses som en 
unik störning vilken är olik OCD i både kliniska och forskningsmiljöer (Cororve, MB., & 
Gleaves, DH. 2001).  

1.2 Utveckling av BDD 
Cororve & Gleaves (2001) skriver att det inte finns någon klar teoretisk modell över 
utvecklingen av BDD men det finns olika utvecklingsmodeller vilka införlivar biologiska, 
psykologiska och kulturella faktorer.  

Enligt Cororve & Gleaves (2001) föreslår de flesta forskare att BDD är troligt att börja i 
tonåren när bekymmer gällande fysisk och social utveckling är som högst. För flickor kopplas 
början av menstruationen till BDD och då båda könen ofta upplever acne och hudförändringar 
antas det att tonåringar med ett redan ömtåligt ego kommer att uppleva ångest över mindre 
fel. Självmedvetenhet över utseendet kan vara mer intensivt för tonåringar som börjar 
utveckla distinkta fysiska drag. 
Cororve & Gleaves (2001) tar upp två utvecklingsmodeller som är skapade av Veale, 
Gournay et al (1996) och Rosen (1996) vilka menar att upplevelser i den tidiga barndomen 
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samt biologiska anlag och psykologisk sårbarhet påverkar utvecklingen av BDD. Veale, 
Gournay et al (1996) fokuserar på biologiska faktorer som kan vara anlag som en individ har 
gentemot låg självkänsla vilka kan spela en roll i utvecklingen av BDD. I denna modell ses 
rädsla för avvisning, och särskilt under tonåren, att vara biologiskt influerat. Veale och 
Gournay et al argumenterar också för att rigida övertygelser om utseendet är svåra att separera 
från en ökad biologisk drift efter symmetri eller perfektion. Rosen (1996) å andra sidan 
fokuserar på psykologisk sårbarhet såsom negativ självkänsla och blyghet, som kan öka 
självmedvetenheten hos vissa tonåringar. Gemensamma drag för modellerna är kognitiva - 
och beteendefaktorer som kan bevara störningen enligt Veale, Gournay et al (1996) och 
Rosen (1996). Vad de menar är att när BDD har utvecklats väljer individen sedan selektivt ut 
att uppmärksamma den uppfattade defekten ihop med information som överensstämmer med 
att vara defekt och värderas på ett negativt sätt. BDD patienter blir sedan extremt 
uppmärksamma på små förändringar i utseendet och genom att ignorera eller förvränga 
information som inte stämmer överens med deras övertygelser förstärker de dysfunktionella 
övertygelserna om deras utseende. Båda modellerna anser att risken för att utveckla BDD är 
ännu större när kritiska händelser eller trauman som involverar utseendet inträffar. Det 
vanligaste exemplet är att individen blir retad för sitt utseende men det finns även BDD 
patienter vars familj har kritiserat deras utseende. Cororve & Gleaves (2001) refererar också 
till Philips (1991) förslag att en oharmonisk familjebakgrund och dåliga upplevelser i 
barndomen som producerade känslor av att vara oälskad, osäker och avvisad kan vara 
bidragande faktorer till utvecklingen av BDD (Cororve, MB., & Gleaves, DH. 2001).  

Veale (2003) tar upp riskfaktorer som anses kan påverka utvecklingen av BDD och 
särskilt under barndomen och tonåren. En indirekt riskfaktor för att utveckla BDD är 
individens temperament och särskilt då om individen är blyg, perfektionist eller har ett oroligt 
temperament. Om temperamentfaktorer är relevanta för utvecklingen av BDD så är de 
antagligen icke-specifika till BDD. Motgångar i barndomen såsom att bli retad eller mobbad 
(antingen för sitt utseende eller sin kompetens), dåliga relationer till sina jämnåriga, social 
isolering, brist på stöd från familjen eller sexuella övergrepp kan alla vara icke-specifika 
faktorer för utvecklande av BDD enligt Veale (Veale, D. 2003). Många BDD patienter har 
haft en kort historia av dermatologisk störning, exempelvis acne, eller andra fysiska stigmata 
som tonåringar. Sådana stigmata kan antingen vara mindre eller synlig och kan ha uppmuntrat 
till retning. I vilket fall har dessa stigmata försvunnit sedan länge som vuxen men bilden av 
patientens tidigare utseende och associationen med mobbningen lever kvar hos individen och 
självbilden. Veale (2003) skriver även att det har upptäckts att unga homosexuella män har 
lite större benägenhet till att utveckla BDD och att forskningen tror att detta kan bero på den 
starka sociala pressen att se bra ut i det homosexuella samhället. Slutligen föreslår Veale att 
BDD patienter kan vara mer estetiskt känsliga än andra. Detta resulterar i större känslomässig 
respons till mer attraktiva individer och ett större värde läggs vid vikten av utseende i deras 
identitet. Vissa BDD patienter har större estetiska perceptuella förmågor och detta 
manifesteras i deras val av utbildning då de ofta väljer konst eller design. Individer med BDD 
kan ha högre estetiska standard än resten av populationen vilket är en faktor i jämförandet av 
utseende. De kan också vara särskilt medvetna om subtila skillnader i ansiktssymmetri eller 
storleken på sekundära sexuella ansiktsdrag samt att BDD patienter kan vara bättre på att 
utvärdera om harmoni i utseenden. Vad gäller känslokomponenter av estetik kan BDD 
patienter ha större känslomässiga respons på skönhet och fulhet. Om så är fallet kan det enligt 
Veale vara relaterat till idealiserade värderingar om graden av vikt som en individ lägger på 
attraktivitet (Veale, D. 2003). Veale, Ennis & Lambrou (2002) anser också att det finns en 
koppling mellan BDD och intresse för estetiska yrken eller intresse. De upptäckte att av deras 
urval var det 20% av individer med BDD som arbetade med eller hade en utbildning inom 
konst och design jämfört med 4% av deprimerade patienter, 3% av patienter med OCD eller 
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0% av patienter som led av PTS (post traumatisk stress). Enligt författarna finns det en möjlig 
koppling mellan BDD och intresse för konst och design men på grund av urvalets storlek går 
det enligt dem inte att säga med säkerhet att det finns ett samband. En möjlig förklaring till 
det samband de dock fann kan vara att patienterna utvecklar en mer kritisk syn på och 
uppskattning av estetik under tonåren då BDD oftast utvecklas och att de sedan applicerar 
denna syn på sitt eget utseende. Det kan också vara så att individer med BDD tenderar att ha 
ett större intresse för estetik (Veale, D., Ennis, M., & Lambrou, C. 2002).  

 

2. Teoretiska perspektiv 
Avsnittet som följer behandlar emotioner och uppmärksamhet, självbild och 
självförverkligande samt social – kognitiv teori vilka är de teoretiska perspektiv som framkom 
vid tolkning av studiens resultat. På grund av studiens design, vilken är konstant utvecklande, 
lades dessa perspektiv till i efterhand och relationen mellan tolkningen och teorin kommer att 
behandlas i avsnitt 6 (Diskussion av resultat). 

2.1  Emotioner och uppmärksamhet 
Neisser (1976, i Frijda, NH., Manstead, ASR., & Bem, S. 2002) har i sin diskussion av det 
som han kallade ”den perceptuella cykeln” bildat användbara begrepp för föreställningarnas, 
uppmärksamhetens och upplevelsernas roll vid varseblivningen. Kognitiva förklaringar 
uppifrån och ner av varseblivningen blir inom hans referensramar förenliga med empiriskt 
grundade synsätt nerifrån och upp. Neisser menade att varseblivning är en process som 
omfattar ett ständigt samspel mellan schemastyrd och datastyrd bearbetning. I typfallet 
omfattar varseblivningsprocessen ett schema för en situation, vilket styr utforskandet och 
påverkar hur urvalet ur den tillgängliga informationen görs, något som i sin tur förändrar 
schemat. Frijda, Manstead & Bem (2002) skriver att i den mån vi är beredda att likställa 
”schema” med ”föreställning” och ”utforskande” med ”uppmärksamhet” kan Neissers tankar 
berika den aktuella diskussionen. De föreställer sig en kontinuerlig tredelad cykel som består 
av föreställningar som styr uppmärksamheten, av uppmärksamheten som styr 
informationsurvalet samt av informationen som förändrar föreställningarna och så vidare 
(Frijda, NH,.Manstead, ASR., & Bem, S. 2002). 

Ett pågående schema har i Neisser modell samma funktion som en hypotes har för ett 
experiment, det vill säga det vägleder (eller inför begränsningar på) ett aktivt letande efter 
relevanta bevis från omgivningen. Utöver sådan aktivitet uppifrån och ner får individens 
schema eller hypoteser information nerifrån och upp genom dataurvalets oförutsägbara 
innehåll. Då individerna rör sig genom tiden, engageras sinnesförnimmelser och kognitioner i 
en sorts perceptuell dans, där vars och ens riktning beror på förändringar hos den andra. I 
Neissers redogörelse för den perceptuella processen styr ett aktivt schema insamlandet av data 
från omgivningen på samma sätt som hypoteser styr en försöksledares datainsamlande. Men 
istället för att ge en opartisk interaktion mellan olika scheman och förnimmelser kan en 
föreställning som är förbunden med starka känslor fungera mer som en dogm än som en 
hypotes. När en individ har börjat uppleva en emotion fungerar systemet inte längre som en 
forskare som omsorgsfullt väger fakta som talar för och emot en föreställning. Istället handlar 
den person som upplever emotionen som en åklagare eller försvarsadvokat som på alla sätt 
försöker hitta bevis för sin sak. Förmodligen är det emotionens empiriska aspekt som i sig ger 
upphov till denna process av flödesavbrott, informationsgivande och uppmärksamhet som 
vägleds av associerade föreställningar. Frijda, Manstead & Bem (2002) skriver att 
forskningen (Gallagher & Clore 1985, Keltner, Ellsworth & Edwards, 1993) har visat att 
tillstånd av ilska leder till ett fokuserande på sådant som är klandervärt och att rädsla leder till 
fokusering på risker. Då emotionell intensitet är ett tecken på angelägenhetsgrad, styr 
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intensiteten uppmärksamhetens inriktning och gör uppmärksamhetsfältet brett eller snävt 
(Easterbrook 1959, i Frijda, NH.,  Manstead, ASR., & Bem, S. 2002). Dessutom styrs 
uppmärksamhetens inriktning av kvaliteten i upplevelsen då den har formen av en 
föreställning. När förekomsten av känslor indirekt ökar engagemanget för en föreställning 
därför att känslorna tycks vara bevis för föreställningen eller därför att känslorna direkt 
uppfattas som ett engagemang, kan den perceptuella cykeln förskjutas mot en bearbetning 
uppifrån och ner. Dessa processer kan skapa överensstämmelse mellan emotioner och 
föreställningar genom att rikta in uppmärksamheten mot iakttagbara data som den som hyser 
föreställningen kan peka på (Frijda, NH., Manstead, ASR., & Bem, S. 2002). 

2.2  Självbild och självförverkligande 
Rogers kliniska erfarenheter övertygade honom om en central grundtes i hans 
personlighetsteori; att kärnan av vår natur är huvudsakligen positiv. Målet med människors 
liv är självförverkligande. Enligt Rogers kan människor ibland agera irrationellt, ociviliserat 
och destruktivt för både sig själv och andra, men vid sådana tillfällen är människor neurotisk 
och fungerar inte som helt utvecklade människor. När människor fungerar fritt är de fria att 
uppleva och uppnå vår grundläggande natur som positiva och sociala djur. Huvudkärnan i 
Rogers strukturella koncept i hans personlighetsteori är självet. Enligt honom upplever och 
förstår individen externa objekt och erfarenheter vilka de sedan tillskriver mening. Det är hela 
systemet av perceptioner och innebörder som sedan utgör individens enastående fält och de 
delar av det unika fältet som ses av individen som själv, mig och jag är det som utgör självet.  
Självet eller själv - konceptet representerar ett organiserat och konsekvent mönster av 
perceptioner. Trots att självet förändras så behålls alltid denna mönstrade, integrerade och 
organiserade kvalitet. Eftersom den organiserade kvaliteten håller sig över tiden och 
karaktäriserar individen är självet en personlighetsstruktur enligt Rogers. Han menar att 
självet inte gör någonting samt att självet inte är en liten person inom oss. Individerna har inte 
ett själv som kontrollerar beteenden utan självet representerar ett organiserat mönster av 
perceptioner. Mönstret av erfarenheter och perceptioner som kallas självet är, generellt, 
tillgängligt för medvetenhet, det vill säga det kan göras medvetet. Trots att individer har 
omedvetna upplevelser så är själv - konceptet främst medvetet (Pervin, LA., Cervone, D., & 
John, OP. 2005). 

Ett relaterat strukturellt koncept är idealsjälvet vilket är det självkoncept som en individ 
helst vill uppnå. Det inkluderar de perceptioner och innebörder som potentiellt är relevanta för 
självet och som värderas högt av individen. Rogers identifierade att människors syn på sig 
själva består av två distinkta komponenter; självet som vi tror vi är nu och självet som vi 
idealiskt ser oss själva bli i framtiden (Pervin, LA., Cervone, D., & John, OP. 2005). 
Rogers syn på personlighet betonade som sagt var förändring. Han ser på människor som 
rörande framåt och därför avsåg han att tona ner spänningsreducerings aspekterna av 
beteenden för att istället betona självförverkligande, det vill säga uppnåendet av ens naturliga 
potentialer. Människans grundläggande tendenser är mot självförverkligande; ”Organismen 
har en grundläggande tendens och strävan efter att förverkliga, behålla och förstärka den 
upplevande organismen” (Rogers, 1951 s. 487, i Pervin, AL., Cervone, D., & John, OP. 
2005). Konceptet av förverkligande involverar en organisms tendens att växa från en enkel 
varelse till en komplex, att gå från beroende till oberoende, från fixering och rigiditet till en 
process av förändring och frihet att uttrycka sig. Rogers menar att organismen fungerar för att 
behålla följdriktighet (brist på konflikt) i sina självperceptioner och kongruens mellan 
perceptioner om självet och erfarenheter.  Pervin, Cervone & John tar upp Lecky (1945) som 
var den som utvecklade begreppet själv - konsekvent och enligt honom försöker organismen 
behålla sin egen självstruktur. Individerna utvecklar ett värdesystem; centret som är 
individens värdering av självet och de organiserar sina värderingar och funktioner för att 
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bevara självsystemet. De beter sig på sätt som är konsekvent med deras självkoncept även om 
detta beteende annars är otacksamt för dem. Ihop med själv – konsekvens betonade sedan 
Rogers vikten av kongruens mellan självet och erfarenhet. Han föreslår att människor försöker 
att få samman, eller göra kongruent, vad de känner med hur de ser sig själva. Enligt Rogers 
upplever människor ett tillstånd av inkongruens när det är diskrepans mellan det uppfattade 
självet och faktiskt upplevelse. Tillståndet av inkongruens är ett av spänning och intern 
förvirring. När det existerar och individen är omedveten om det så är han/hon potentiellt 
sårbar/känslig för ångest. Ångest är resultatet av en diskrepans mellan upplevelse och 
perceptionen av självet (Pervin, LA., Cervone, D., & John, OP. 2005). 

2.3  Social – kognitiv teori 
Pervin, Cervone & John (2005) tar upp tre olika sätt som människor kan betrakta världen på. 
Det första sättet involverar övertygelser om hur världen verkligen är och hur saker och ting 
antagligen kommer att vara i framtiden. Dessa tankar kallas övertygelser och – när 
övertygelser riktas mot framtiden – förväntningar. Det andra sättet att tänka involverar tankar 
om hur saker borde vara. Dessa tankar är bedömningsstandards det vill säga mental kriteria 
(eller standard) för att utvärdera godheten eller värdet av händelser. Den tredje klassen av 
tänkande involverar tankar om vad en individ vill uppnå i framtiden. Dessa tankar kallas 
personliga mål. Pervin, Cervone & John refererar till beliefs och expectancies som 
expectancies på grund av att social – kognitiva teorier starkt betonar rollen i personlighets 
funktion av människans övertygelser om eventuella framtida händelser (Pervin, LA., Cervone, 
D., & John, OP. 2005). 
Social – kognitiva teorier hävdar att en primär bestämmelse av våra handlingar och känslor är 
våra förväntningar inför framtiden. Människor har förväntningar rörande ämnen såsom andra 
människors troliga beteende, belöning eller straff som kan följa ett typiskt beteende, eller 
straff som kan följa ett typiskt beteende eller deras egna förmåga att hantera stress och 
utmaningar. Det är detta system av tankar om framtiden som utgör en persons förväntningar. 
En människas förväntningar kan variera mycket från en situation till en annan. Pervin, 
Cervone & John (2005) anser att alla förväntar sig att samma handling kan framkalla olika 
reaktioner i olika situationer. Människor väljer naturligt mellan situationer, förväntar sig olika 
möjligheter, belöningar och begränsningar i olika miljöer. Social – kognitiva teoretiker 
identifierar att förmågan till att variera förväntningar och beteenden från en situation till en 
annan är grund för överlevande. En viktig poäng med social – kognitiv teorin är att när 
människor formar förväntningar kan de gruppera situationer på ett sätt som är mycket 
egensinnigt. Människor delar naturligt upp situationer i deras liv på olika sätt och därför kan 
de uppvisa egensinniga mönster av förväntningar och sociala beteenden. Social – kognitiva 
teorier förklarar beteenden i termer av människors förväntningar på belöning och straff i 
miljön (Bandura 1969, 1986; Mischel 1973, i Pervin, LA., Cervone, D, & John, OP. 2005). 
Detta synsätt gör det möjligt för social – kognitiva teoretiker att förklara varför två olika 
individer kan reagera olika på samma miljö. De två individerna kan erfara liknande händelser 
i miljön och ändå utveckla olika förväntningar om vad som ska hända i framtiden (Pervin, 
LA., Cervone, D., & John, OP. 2005). 

3.  Syfte 
Studiens syfte är att öka förståelsen för och kunskapen om upplevelsen av att leva med Body 
Dysmorphic Disorder (BDD). Fokus i upplevelsen ligger på känslor och konsekvenser i livet 
men också för individen själv. Vad jag menar med konsekvenser för individen också är 
exempelvis konsekvenser för självuppfattningen, rädslor och framtidstron.  



 7 

4. Metod 

4.1 Forskningsdesign 
Studiens intresseområde förstods bäst genom en kvalitativ forskningsansats. Enligt Maykut 
och Morehouse (2004) är målet med en kvalitativ undersökning att undersöka och förklara ett 
fenomen med hjälp av ett urval som består av individer vilka har erfarenhet och kunskap om 
ämnet samt att data samlas in en naturlig miljö. De förespråkar användning av en konstant 
utvecklande forskningsdesign vilket innebär att studien påbörjas med ett initialt intressefokus 
och urval vilka förfinas under tiden som data samlas in och analyseras. Datainsamling och 
analys pågår samtidigt vilket tillåter viktiga aspekter att upptäckas och undersökas på vägen 
genom ytterligare datainsamling. Vid en konstant utvecklande forskningsdesign kan inte alla 
aspekter med studien förutsägas utan de framkommer istället allt eftersom. Urvalet i en sådan 
studie studeras på djupet och beskrivs i detalj i resultatet (Maykut, P., & Morehouse, R. 
2004).  

Denna studie använde en konstant utvecklande forskningsdesign då det var mest passande 
för att öka förståelsen för intresseområdet. Det utvecklades hela tiden nya intresseområden 
under studiens gång då ju mer information som erhölls från deltagaren desto fler intressanta 
aspekter uppstod. Från början var det inte möjligt att förutsäga dessa olika aspekter då BDD 
är en subjektiv störning som påverkar olika människor olika. De gemensamma drag som finns 
är inte tillräckliga för att kunna förutsäga vilka aspekter som är intressanta hos olika personer 
med denna störning. Vid tolkning av resultatet uppstod ett antal intressanta psykologiska 
aspekter vilka kunde kopplas till redan existerande psykologiska teorier såsom Rogers, 
Bandura & Mischel samt emotionspsykologi. Då studien har använt en konstant utvecklande 
forskningsdesign innebar det att dessa teorier lades till i introduktionen och att tolkningen av 
resultatet i relation till teorierna kommer att tas upp i avsnittet Diskussion.  

4.1.1 Tillförlitlighet 
Maykut och Morehouse anser att kärnfrågorna i en studies tillförlitlighet är ”Till vilken grad 
kan vi placera förtroende i studiens utkomst?” och ” Tror vi på det som rapporteras?”. För att 
öka en studies tillförlitlighet bör arbetet innehålla tydlig och detaljerad information om a) 
studiens syfte, b) hur deltagare och/eller miljöer kom att bli en del av urvalet, c) de specifika 
människor och/eller miljöer som studerats, d) vilka datainsamlings- och analysmetoder som 
använts och e) resultatet. Maykut och Morehouse tar upp fyra aspekter skapade av Lincoln 
och Guba 1985 som är särskilt bra för tillförlitligheten. Den första aspekten är multipla 
metoder för insamling av data vilket innebär att forskaren använder sig av flera olika metoder, 
exempelvis intervjuer, observationer och dokumentstudering, för att öka kunskapen om ett 
område. Genom att använda flera olika metoder ökar chansen till att ett fenomen förstås från 
olika vinklar samt att om samma mönster återfinns i de olika metodernas data ökar 
trovärdigheten att det verkligen finns något där. Nästa aspekt är att skapa ett forskningsspår 
vilket kan bestå av exempelvis original från intervjuer och fältanteckningar. Olika dokument 
som skapats under studiens gång ger läsare möjlighet att följa de olika faserna vilket gör att de 
kan förstå vilka vägval forskaren tagit och på så sätt bedöma tillförlitligheten i resultatet. 
Något som ytterliga ökar tillförlitligheten är att arbeta med ett forskningsteam. En forskare 
som arbetar ensam får ofta sitt arbete anklagat för att vara partiskt. Detta kan dock avhjälpas 
genom att skapa ett forskningsspår samt använda multipla metoder men tillförlitligheten kan 
ökas ytterliga genom att forskaren arbetar med andra. Den sista aspekten är kontrollera med 
deltagarna. Vad som menas är att forskaren under studiens gång kontrollerar med sina 
deltagare att han/hon har beskrivit deras erfarenheter korrekt (Maykut,P. & Morehouse,R. 
2004). 
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När det gäller denna studies tillförlitlighet bör den vara hög då studiens syfte, hur 
deltagaren kom att bli en del av urvalet, en specifik beskrivning av deltagaren, vilka 
datainsamlingsmetoder som har använts samt resultatet redovisas i detalj. Tillförlitligheten 
ökar även av det faktum att deltagaren under studiens gång har tagit del av materialet och på 
så vis hjälpt till att kontrollera att det som redovisas stämmer överens med hans verklighet. 
Det som kan sänka tillförlitligheten är att enbart en metod har använts för att samla in data 
men jag anser att detta har avhjälpts till en viss grad då det inte var enbart en intervju. Det 
genomfördes fler uppföljningsintervjuer på områden som uppstod vid genomläsning av 
tidigare intervjuer samt att jag ville att deltagaren skulle utveckla vissa områden. Jag har även 
försökt avhjälpa det faktum att jag arbetat ensam genom att kontinuerligt bett studiens 
deltagare att läsa det material som skulle kunna vara partiskt från min sida. 

4.2 Urval 
I en kvalitativ undersökning väljs deltagarna ut på grund av sin möjlighet till att öka 
variationen eller bredden på urvalet. Vid användning en konstant utvecklande 
forskningsdesign utvecklas urvalets sammansättning under studiens gång (Maykut, P., & 
Morehouse, R. 2004).  
Urvalet i denna studies bestod av enbart en deltagare då det var en fallstudie som 
genomfördes. Deltagaren kallas Johan för att han ska vara anonym och anledningen till varför 
just han valdes ut var dels på grund av att vi har haft kontakt sedan den tidigare genomförda 
B-uppsatsen i psykologi samt att han lider av BDD. Tack vare vår långvariga kontakt har det 
skapats ett förtroendeband mellan oss vilket underlättade studien. Det är inte lätt att få kontakt 
med individer som lider av BDD på grund av det hemlighetsmakeri som är vanligt inom 
störningen vilket också påverkar hur mycket en individ vill öppna sig för en intervjuare och 
det är på grund av detta som det blev en fallstudie då deltagaren och jag redan hade etablerat 
en kontakt och utvecklat ett förtroende. Tillgång till deltagaren erhölls initial via en svensk 
sida, www.bdd-sverige.net, på vilken jag la ut en förfrågan om någon var intresserad av att 
ställa upp som deltagare i min B-uppsats. Johan svarade för sent att han ville det men han var 
även villig på att ställa upp som deltagare i denna studie vilket han också blev. Vår kontakt 
har skett via chattservicen MSN och e-mail sedan höstterminen 2005 och det var även på så 
vis som intervjuerna genomfördes. Det har varit effektivast att ha kontakt via dessa  kanaler 
då det går snabbt att samtala, ställa frågor och samtidigt ha kontroll över vad som har sagts 
tidigare då det finns ”pappersspår” av samtalen. 

4.2.1 Fallpresentation 
Individen som utgör studiens ”fall” är en man på 22 år som bor i en större stad i östra Sverige 
som jag har valt att kalla för Johan. Anledningen till varför Johan är utvald till att vara 
deltagare i min studie är att han har störningen Body Dysmorphic Disorder, BDD, sedan ca 7-
8 år tillbaka och han tror att störningen uppstod någon gång runt puberteten. Johan är i 
dagsläget nästan helt isolerad i sin lägenhet men går i terapi så han kommer ut med jämna 
mellanrum. Hans fixeringar rör eksem i ansiktet, konstig mun (ser onaturlig/sammanbiten ut), 
fult formad näsa och hår som inte ligger ”rätt” på huvudet. Han oroar sig också över att hela 
han ser ”dum” eller ”knäpp” ut i profil, särskilt när han går och folk ser honom från sidan. 
Sedan två år tillbaka har Johan även mycket tankar om bristningar i huden. Han säger att det 
kan variera vad han tycker är värst men det handlar alltid om någon detalj i hans utseende som 
”står ut” eller ”är avvikande” och på så sätt förstör helhetsbilden. Det Johan gör för att hantera 
BDDn är undvikande i olika former, exempelvis dra på sig mössa för att slippa visa håret, 
sätta sig längst bak i bussen för att ”gömma” sig eller gå på tomma bakgator när han är på 
stan. Johan har också tidigare testat en hel rad olika krämer och mediciner då en del av hans 
BDD har med hans hy i ansiktet att göra men det har han slutat med helt. Johan äter även 
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medicinen Zyprexa vilken används bland annat för depression och vanföreställningar då 
läkemedlet stabiliserar dessa stämningslägen. 

Enligt Veale (2003) karaktäriseras BDD av en fixering vid en inbillad defekt i en individs 
utseende eller av en mindre fysisk avvikelse vilken individen uppvisar extremt intresse för. 
Individen handikappas även i sin sysselsättning och sociala funktioner och de undviker oftast 
sociala situationer och intimitet. De mest förekommande fixeringarna inom BDD handlar om 
huden, håret, näsan, ögonen, ögonlocken, munnen, läpparna, käken och kinderna. Dock kan 
vilken kroppsdel som helst involveras och fixeringen är ofta fokuserad på flera kroppsdelar 
samtidigt. Klagomålen innefattar oftast inbillade eller mindre brister i ansiktet, asymmetriska 
eller oproportionerliga drag, tunnande hår, acne, rynkor, ärr, synliga ådror samt blekhet eller 
rödhet i ansiktet. Klagomålen är ibland extremt vaga eller leder inte till mer än en generell 
uppfattning av fulhet (Veale, D. 2003). BDD uppstår oftast i tonåren men patienten brukar 
inte diagnosteras förrän 10-15 år senare och nivån av funktionellt liv varierar mycket inom 
BDD. De flesta individer är kapabla till åtminstone begränsade sociala funktioner och 
utnyttjar olika metoder för att undvika full exponering av utseendet ibland allmänheten. Vissa 
av dessa strategier inkluderar kamouflering (använda döljande kläder eller smink) eller 
uppfinnande av kroppsposer för att dölja defekten. För vissa individer leder skamkänslorna 
och rädslan för att bli avvisad till social isolering och tillbakadragning och en liten del av 
BDD patienter lämnar inte sitt hem överhuvudtaget (Cororve, MB., & Gleaves, DH. 2001).  

Johan stämmer väl överens med Veale, Cororve och Gleaves definition av vad som 
karaktäriserar BDD, när det uppstår, vilka konsekvenser det kan bli och vilka strategier 
individer med BDD använder för att undvika exponering av deras utseende. Detta gör att jag 
anser att Johan kan representera individer som lider av BDD i min fallstudie om upplevelsen 
av att leva med BDD. 

4.3 Fallstudie 
Denscombe (2000) anser att det som utmärker fallstudien och som är utgångspunkten är 
inriktningen på en enda undersökningsenhet. Logiken bakom att koncentrera ansträngningen 
på ett fall istället för på många är att forskaren genom att studera det enskilda fallet kan skaffa 
sig insikter som kan få vidare konsekvenser och, vilket är det väsentliga, att dessa inte skulle 
ha framkommit om en undersökningsstrategi som försökte täcka ett stort antal enheter hade 
använts. Målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det enskilda. Det ger en 
möjlighet till att gå på djupet och upptäcka saker som kanske inte skulle ha blivit synliga vid 
en mer ytlig undersökning. En bra fallstudie anstränger sig till det yttersta. Forskaren har ett 
intresse av slutprodukter och resultat men om uppmärksamheten inte riktades mot de 
processer som ledde fram till detta skulle värdet av fallstudier gå förlorat. Fallstudiers 
verkliga värde är att den erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå – 
mer än att bara ta reda på vilka dessa resultat är. ”Fallet” som utgör undersökningens 
utgångspunkt är vanligtvis något som redan existerar. Det är inte en konstlad situation i 
forskningssyfte utan en naturlig miljö. Fallet är ett ”naturligt” förekommande fenomen. Det 
existerar före forskningsprojektet och fortsätter, förhoppningsvis, att existera när 
undersökningen väl är avslutad. Fallstudiens värde som tillvägagångssätt är att den kan 
hantera subtiliteter och vanskligheter i komplicerade sociala situationer. Möjligheten härrör 
från det strategiska beslutet att begränsa studiens omfång till just ett eller ett fåtal fall. 
Fallstudier inriktar sig på en (eller några få) undersökningsenheter i syfte att erhålla en 
djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i 
denna speciella undersökningsenhet. En bra fallstudie kräver att forskaren försvarar sitt beslut 
genom att argumentera för att det valda fallet är ändamålsenligt för forskningssyftet. Den 
vanligaste motiveringen för att välja ett speciellt fall är att det är typiskt, med andra ord den 
typiska undersökningsenheten. Den logik som åberopas här är att det valda fallet i viktiga 
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hänseenden liknar de andra som skulle ha kunnat ha valts och att resultatet av fallstudien 
därför sannolikt kan tillämpas på andra fall. Eftersom fallstudien liknar de flesta andra fall så 
kan resultatet generaliseras till hela gruppen.  

När forskaren redovisar resultaten av fallstudier måste han/hon ta med tillräckliga detaljer 
om hur fallet klarar en jämförelse med andra i samma kategori så att läsaren kan göra en 
initierad bedömning av i vilken mån resultaten är relevanta för andra enheter. Forskare som 
använder fallstudier som tillvägagångssätt måste klara av att skilja ut en viss aspekt av det 
sociala livet, så att den kan särskiljas från andra saker av samma sort och särskiljas från dess 
sociala kontext. Om det inte finns någon föreställning om en gräns blir det omöjligt att 
fastställa vad fallet är. Föreställningen om ett fall måste inrymma en idé om en gräns som är 
tillräckligt tydlig och omisskännlig, så att forskaren kan se vad som befinner sig utanför fallet 
och därför inte ska ingå i studiens fokus. I princip måste fallet 1. vara en ganska självständigt 
enhet och 2. ha ganska distinkta gränser. Av detta följer att en bra fallstudie måste innehålla 
en klar bild av fallets gränser och tydligt redovisa vilka dessa är (Denscombe, M. 2000). 

Mitt syfte med att använda en fallstudie som undersökningsstrategi var att, i enlighet med 
Denscombes riktlinjer, skaffa mig insikter om upplevelsen av att leva med Body Dysmorphic 
Disorder vilka inte skulle ha framkommit om jag använt en annan strategi som hade täckt ett 
större antal deltagare. Denscombe skrev också att ”fallet” är något naturligt förekommande 
som existerade före forskningsprojektet och förhoppningsvis också efter. När det gäller denna 
studies fall så var det ett naturligt förekommande fenomen som existerade före min 
undersökning och också efter. Fallstudier inriktar sig på en (eller några få) 
undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, 
erfarenheter eller processer som uppträder i denna speciella undersökningsenhet vilket också 
denna studies fallstudie gjorde. Meningen med att använda en fallstudie var att få så mycket 
kunskap som möjligt om hur det är att leva med BDD och vilka konsekvenser med mera som 
uppstår på grund av det vilket då stämmer väl överens med syftet med en fallstudie enligt 
Denscombes riktlinjer. 

Jag valde även ut mitt ”fall” då deltagaren är den typiska undersökningsenheten. Mitt fall 
liknar de andra som hade kunnat väljas ut för att utgöra studiens urval och resultatet kan 
därför sannolikt tillämpas på andra fall vilket innebär att resultatet bör kunnas generaliseras 
till hela gruppen likt Denscombes förslag. Han menar vidare att föreställningen om ett fall 
måste inrymma en gräns som är tillräckligt tydlig och omisskännlig, så att forskaren kan se 
vad som befinner sig utanför fallet och därför inte ska ingå i studiens fokus. I princip måste  
fallet 1. vara en ganska självständigt enhet och 2. ha ganska distinkta gränser. Av detta följer 
att en bra fallstudie måste innehålla en klar bild av fallets gränser. Denna studiens fall är en 
ganska självständig enhet då det är en enda individ som utgör urvalet men samtidigt delar 
många attribut med andra individer i samma situation och det finns distinkta gränser. Dessa 
gränser är diagnosen BDD, hemmabundenhet, depression, fixeringar med mera som är 
karaktäristiska för störningen och som inte ”vanliga” individer brukar lida av. 

4.4 Datainsamlingsmetod 
Det är enbart en metod som har använts i denna studie för att samla in data för att öka 
förståelsen av och kunskapen om problemområdet. Då studiens design var konstant 
utvecklande innebar det att om jag fann andra, bättre eller kompletterande, metoder för att 
förstå problemområdet skulle de inkluderas. 

Denscombe menar att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en färdig lista 
med ämnen och frågor som ska behandlas och besvaras.  Emellertid är intervjuaren inställd på 
att vara flexibel vad gäller ämnenas ordningsföljd och att låta deltagarna utveckla sina idéer 
och tala mer utförligt om ämnet som intervjuaren tar upp. Svaren i en semistrukturerad 
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intervju är öppna och betoningen ligger på deltagarna som utvecklar sina synpunkter 
(Denscombe, M. 2000). 

Den datainsamlingsmetod som användes i denna studie var en semistrukturerad intervju av 
den typ som Denscombe beskriver. Den allra första intervjun följdes upp med flera andra då 
jag fann nya intressanta ämnen att följa eller ville att deltagaren skulle utveckla sig på någon 
punkt. Då intervjuerna skedde via chattservicen MSN och e-mail blev det ändå en ”bestämd” 
ordningsföljd på ämnena i intervjun men jag kunde inte påverka deltagaren i vilken ordning 
han skulle svara eller på vilka ämnen han valde att lägga tyngdpunkten på. Deltagaren valde 
själv vilka områden han skrev utförligt inom och vilka han begränsade sig samt att han 
undvek att svara på vissa frågor. Det gör att trots att intervjuerna skedde via en chattservice 
vilket innebar att ordningsföljden blev ganska fixerad så blev utförandet till slut av 
semistrukturerad typ likt den Denscombe beskriver. 

4.5 Procedur 
När studiens intresseområde skulle beslutas visste jag redan att det skulle bli BDD och tanken 
var att jag skulle lämna ut ett formulär, Body Dysmorphic Disorder Questionnaire, till 
ungdomar som sökt sig till Barn och Ungdomspsyk (BUP) för att se om det fanns tendenser 
till BDD i Karlskrona. Meningen var att formuläret (BDDQ) skulle ges till 
terapeuterna/psykologerna som arbetade med ungdomar som led av OCD, social fobi eller 
liknande så jag kontaktade BUP för att se om jag kunde få tillgång till dem. Då jag inte fick 
någon respons på min förfrågan fick jag byta fokus på studien och det nya blev livskvalitet 
hos en individ med BDD. Dock lämnades denna tanke snabbt då det egentligen är självklart 
att en individ med BDD inte har hög livskvalitet samt att tidigare forskning påvisar just detta. 
Så nästa steg var att komma på ytterliga ett nytt fokus och efter många idéer och lika många 
förkastningar kom jag fram till att jag skulle undersöka en individs upplevelse av att leva med 
BDD när det gäller känslor och konsekvenser i livet. 

Studien inleddes då med att mer information om BDD och relaterade områden eftersöktes 
på databaserna PsycInfo, ScienceDirect och ELIN@Blekinge där sökorden som användes var 
BDD, Body Dysmorphic Disorder och body image. Dock fanns det inte mycket ny forskning 
på det området men det lilla jag fann gicks igenom och togs sedan upp i introduktionen till 
studien. Även Katherine Philips bok The Broken Mirror, understanding and treating Body 
Dysmorphic Disorder lästes igenom vid studiens början och information som var av intresse 
användes i studien. Då jag redan hade ett urval fanns det inget behov av att söka efter detta 
vilket innebar att nästa steg var att formulera intervjufrågor och bestämma vilka ämnen som 
var av intresse för studiens syfte. Det blev flera omskrivningar och omformuleringar innan 
rätt sammansättning av frågor och ämnen skapade och en så kallad intervjumanual var skapad 
(se bilaga 1). Anledningen till varför det krävdes flera omskrivningar och omformuleringar 
var att dels kan BDDn vara ett känsligt ämne trots att deltagaren och jag har bra kontakt och 
dels finns det så mycket som är av intresse vilket innebar att det tog ett tag innan jag lyckades 
skapa en bra balans i frågorna. När detta slutligen var avklarat kontaktade jag studiens 
deltagare och informerade honom om att han var anonym, att enbart jag skulle ta del av 
rådatan samt att han kunde dra sig ur studien när helst han ville. Då deltagaren fortfarande 
ville vara med mailades intervjufrågorna över så att han fick ta den tid han behövde för att 
besvara frågorna. Dock var jag tvungen att sätta en tidsbegränsning på två dagar när det gällde 
att besvara frågorna för att undvika onödig väntetid med resten av studien. Vad jag menade 
med att deltagaren fick ta den tid han behövde var att han var inte tvungen att svara på 
frågorna direkt när han fick dem bara han svarade inom två dagar. När han hade besvarat 
frågorna och skickat dem till mig läste jag igenom svaren och markerade områden jag ville att 
han skulle utveckla samt antecknade nya intresseområden som uppstod vid genomläsningen. 
Därefter talades deltagaren och jag vid via MSN och vid det tillfället skrev jag upp vilka 
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områden jag ville att han skulle utveckla och de nya intresseområden som hade uppstått och 
bad honom besvara även detta. När deltagaren var klar med att svara på mina frågor skickade 
han över svaren till mig vilka lästes igenom. Vid genomläsningen markerade jag det som var 
av särskilt intresse för studiens syfte.  Därefter läste jag först igenom hela den första intervjun 
och markerade det som var intressant och sedan lästes alla följdintervjuer igenom för att 
kontrollera så det inte fanns upprepningar och för att markera det som var av särskilt intresse. 
Nästa fas var att skriva samman dessa markeringar så att ett samlat ”resultat” av intervjuerna 
fanns för att förenkla ytterliga genomläsningar och tolkning av data. Sedan påbörjades arbetet 
med att beskriva deltagarens upplevelse av att leva med BDD vad gäller känslor, erfarenheter 
och konsekvenser i livet samt hur jag uppfattar honom och hans beskrivning av sitt liv. Denna 
upplevelse beskrevs i form av en ”berättelse” där fokus hela tiden låg på att föra fram 
deltagarens upplevelse och känslor av att leva med BDD och hur det har påverkat honom. De 
tolkningar jag har gjort av hans sätt att formulera sig när intervjuerna genomfördes samt hur 
hans skriftspråk förändrades när vi var inne på vissa områden är även med i resultatdelen. 
Under hela studiens gång har jag växlat mellan att samla in data och analysera tidigare 
insamlad i enlighet med studiens design. Det har inneburit att nya intressanta aspekter följdes 
upp emellanåt samt att det ibland uppstod helt nya områden som inte var planerade från 
början att vara en del av studien. När jag funnit nya aspekter kontrollerade jag med deltagaren 
att de verkligen fanns där så att det inte bara var jag som tolkade hans ord till något jag själv 
ville se. När han bekräftade att aspekterna faktiskt fanns där kunde jag fördjupa mig inom just 
det området och sedan tolka den data som erhölls från intervjuerna. Nästa steg var att skicka 
resultatet till studiens deltagare så att han fick kontrollera att det jag sade stämde. När han 
hade godkänt mina tolkningar och mitt sätt att föra fram hans berättelse fortsatte jag med 
tolkningsarbetet. Tolkningsarbetet och kontrollerandet av deltagaren pågick en period vilken 
följdes av att jag sammanställde det slutgiltiga resultatet och diskussionen av detta. Vid en 
senare genomläsning av resultatet upptäckte jag att de tolkningar jag hade gjort av resultatet 
kunde sammankopplas med redan existerande psykologiska teorier vilket innebar att dessa 
teorier skrevs in i introduktionen samt att resultatets koppling till teorierna diskuterades i 
avsnittet Diskussion. 

4.6 Etik 
Heiman (2002) tar upp American Psychological Associations (APA) etiska regler vilka är the 
Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct som APA tog till sig 1992. Dessa 
principer behandlar hur mänskliga och icke-mänskliga forskningsdeltagare bör behandlas. Det 
första etiska övervägandet är att identifiera alla potentiellt fysiska risker i studien: finns det 
något som kan vara fysiskt farligt för deltagarna? Här ska även potentiella psykologiska risker 
identifieras: Kommer deltagare att uppleva ångest, depression eller andra otrevliga känslor på 
grund av att forskaren invaderar deras privatliv, vilket producerar negativa känslor eller 
minskar deras självförtroende? Nästa steg är att när potentiella risker har identifierats ska 
forskaren fundera över både proceduren och deltagarna samt försöka att eliminera både de 
psykologiska och fysiska riskerna. En viktig regel här är att minimera deltagarnas ångest 
genom att hålla all information om dem privat. Deltagarna hängs aldrig ut i studien och 
resultaten redovisas bara i grupp form. Det tredje etiska övervägandet en forskare bör göra är 
att rättfärdiga återstående risker. De risker som forskaren inte kan eliminera måste han/hon 
på ett rättvist och ärligt sätt besluta om de verkligen rättfärdigas av studiens vetenskapliga 
värde. Kunskapen som kan vinnas från en studie måste på ett övertygande sätt rättfärdiga 
riskerna för deltagarna. Nästa etiska övervägande handlar om att låta deltagarna ha lite 
kontroll över vad som händer dem. För att de ska ha möjlighet till detta bör forskaren 
informera deltagarna om studien innan de ska delta så att de kan få bestämma om de vill delta 
eller inte. Med andra ord så ska ett informerat medhåll erhållas. För att kunna få detta ska 
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deltagarna få en skriven beskrivning av studien som innehåller fyra komponenter vilka är: 
beskriv syftet och procedurerna i studien, varna deltagarna tydligt om det finns några 
psykologiska eller fysiska risker med studiens procedur, informera deltagarna om att de kan 
hoppa av studien när helst de vill och ta bort information de redan har givit utan några som 
helst straff och sist få deltagares underskrifter som det explicita medhållet till att delta.   
När en deltagare är klar med sin uppgift bör forskaren informeras om alla aspekter av studien 
och eliminera de negativa konsekvenserna av proceduren i en rapportering. Deltagarna 
informeras om hypotesen och de variabler som studerats, hur saker och ting manipuleras, 
vilka resultat som förväntas och all annan resonabel information som deltagaren önskar 
(Heiman, GW. 2002).  

Det är enligt min tolkning inga problem med de etiska aspekterna i denna studie då APAs 
etiska förhållningar har följts i den mån det har varit relevant. Vad jag menar med relevant är 
att jag exempelvis inte har informerat min deltagare om några fysiska risker då det inte fanns 
sådana i denna studie. De psykologiska riskerna var även de minimala då han lever med sin 
störning varje dag och utsätts för olika känslotillstånd oavsett om vi talar om störningen eller 
inte. Dock krävde jag inte att han skulle svara på frågor som var jobbiga för honom om han 
inte ville men han svarade på nästan alla frågor ändå. Det fanns inte heller särskilt känsliga 
frågor i intervjuerna ändå så någon psykologisk risk existerade inte på grund av själva 
frågorna. Jag har även fått informerat medhåll från min deltagare då han har sedan vår initiala 
kontakt kontinuerligt erhållit information om vad studien skulle komma att handla om och 
sedan också vad den faktiskt kom att handla om. Min deltagare har även erhållit en av Heiman 
kallad rapportering samt att han har fått tillgång till hela studien. Med andra ord så skulle jag 
säga att etiken i studien är hög och jag har inte riskerat min deltagares hälsa på något vis.  
 

5. Resultat och tolkning 
Johan är 22 år gammal och bor i en större stad i östra Sverige. Han bor i en egen lägenhet 
sedan ett år tillbaka och hans försörjning består av så kallad aktivitetsersättning vilken 
utbetalas av Försäkringskassan. Tidigare bodde Johan med sina föräldrar med vilka han har 
ett bra förhållande och han beskriver själv sin uppväxt som lugn och stabil. Min uppfattning 
av Johan är att han är trevlig, omtänksam, intresserad av andra människor och lätt att samtala 
med. När vi samtalar kan man lätt få uppfattningen av att han är som vem som helst men 
Johan har ett dolt problem som har hindrat honom i livet under många år. Problemet är 
störningen Body Dysmorphic Disorder eller BDD.  Johan säger själv att BDDn uppstod någon 
gång under högstadiet, antagligen i samband med puberteten, vilket innebär att han har haft 
BDD i ca 7-8 år. De fixeringar Johan har är vanliga inom BDD och de är eksem i ansiktet, 
konstig mun (ser onaturlig/sammanbiten ut), fult formad näsa och hår som inte ligger ”rätt” på 
huvudet. Han oroar sig också över att hela han ser ”dum” eller ”knäpp” ut i profil, särskilt när 
han går och folk ser honom från sidan. Sedan två år tillbaka har Johan även mycket tankar om 
bristningar i huden. Han säger att det kan variera vad han tycker är värst men det handlar 
alltid om någon detalj i hans utseende som ”står ut” eller ”är avvikande” och på så sätt förstör 
helhetsbilden. Det Johan gör för att hantera BDDn är undvikande i olika former, exempelvis 
dra på sig mössa för att slippa visa håret, sätta sig längst bak i bussen för att ”gömma” sig 
eller gå på tomma bakgator om han vågar ge sig ut på stan. Johan har också tidigare testat en 
hel rad olika krämer och mediciner då en del av hans BDD har med hans hy i ansiktet att göra 
men det har han slutat med helt. När vi talar om vilka fixeringar Johan har sluter han sig till 
viss del och verkar vilja undvika frågan. Han drar ut på sina svar och säger att det ibland är 
svårt att säga men att de vanligaste är de som nämndes ovan. Det verkar som om han inte vill 
berätta vad han tycker är fel för då kommer den andra personen (jag i detta fall) att 
uppmärksamma detta och kanske påpeka det.   
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Innan Johan fick BDD var han social, aktiv och var gärna utomhus. När BDDn började 
utvecklas gick det gradvis enligt Johan och störningen har förvärrats allteftersom åren har 
gått. Johan berättar att det började med att han sprang in på toaletten och studerade sig i 
spegeln under både raster och lektionstid vilket följdes av att hans tankar om hans utseende 
tog mer och mer tid. I samband med detta ville Johan inte heller att någon skulle se honom 
vilket gav upphov till att han drog sig undan sitt umgänge mer och mer genom att han höll sig 
för sig själv under raster och åkte direkt hem efter skolan istället för att umgås med sina 
vänner. Den känsla jag får av Johan när han talar om tiden i sitt liv när BDDn startade och 
förvärrades är sorg och undvikande, som om han inte vill tänka på den tiden då det negativa i 
hans liv startade. Han ”drar ut” på sina svar och skriver i korta meningar som om han funderar 
och delar upp den tiden i olika delar. Under sin högstadietid hade Johan ett intresse för 
skateboardåkning vilket gjorde att han kom ut en del även om det tog honom lång tid innan 
han tog sig ut till sina vänner då han var tvungen att kontrollera sig i spegeln innan. När han 
väl var färdig med sitt spegeltittande och tog sig ut var det enda han gjorde att åka skateboard 
med sina vänner och när de gick vidare för att ”festa” drog Johan sig undan och gick hem. I 
samband med att han drog sig undan behövde han något tidsfördriv vilket gjorde att han la 
mycket tid vid dator- och tv-spel. Enligt Johan så gav spelen honom en möjlighet att försvinna 
in i en spelvärld och slippa verkligheten en stund. Han berättar att han kände sig väldigt 
ensam och ledsen under denna tidsperiod i hans liv då det är den tiden i livet som intresset för 
det motsatta könet uppstår men på grund av sin tillbakadragenhet fick Johan aldrig möjlighet 
att umgås med tjejer.  

 
”…där kan man försvinna in i spelvärlden och glömma bort allt i verkligheten en stund… 

man kände sig väldigt ledsen och ensam under denna tid…” 
 
Samtidigt hade Johan tankar om hur bra hans vänner hade det som klarade av att ta sig ut 

och träffa andra vilket gjorde det värre för honom. De här tankarna och beteendena pågick 
under hela högstadietiden och under andra och första året på gymnasiet. När Johan talar 
vidare om denna tid i hans liv berättar han att en dag under sitt tredje år på gymnasiet orkade 
han inte mer och struntade i att gå till skolan. Detta beslut resulterade i tre års mer eller 
mindre isolering för Johan när han på sin höjd gick ut och tittade i brevlådan efter att det hade 
blivit mörkt. Johan hade under denna isoleringsperiod kontakt med psykologer och läkare vid 
flera tillfällen och fick antidepressiv medicin samt samtal om allt möjligt med läkare. 
Kontakten och medicineringen bröt dock aldrig hans isolering vilket till slut resulterade i 
tvångsintagning på sjukhus där han blev kvar i två månader. Enligt Johan blev det en viss 
förbättring efter tvångsintagningen vilken följdes av en period då han, under dagtid, tog sig 
till en plats där han fick lite att syssla med under dagarna samt träffa lite andra människor. 
Denna period återgick dock till isolering vilket också stor del av Johans liv idag. Han äter 
även idag medicinen Zyprexa vilken används för att behandla symptom som att höra, se eller 
förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och 
tillbakadragenhet. Personer med dessa tillstånd kan också känna sig deprimerade, ängsliga 
eller spända. Medicinen används också för att behandla mani det vill säga ha onormalt mycket 
energi, att behöva mycket mindre sömn än vanligt, att tala mycket snabbt med tankeflykt och 
ibland kraftig irritation. Läkemedlet stabiliserar även stämningsläget och förhindrar uppkomst 
av de extrema humörsvängningar som är typiska för detta tillstånd och som gör individen 
oförmögen att fungera normalt (www.fass.se). Johan är inte glad över att äta mediciner då han 
inte tycker om de bieffekter som mediciner kan men han berättade att hans läkare tyckte att 
han skulle testa Zyprexa. Johan berättar vidare att BDDn har gjort så att han har gått miste om 
så mycket som hör ungdomen till vilket har gjort att han har haft en väldigt innehållslös och 
fattig tillvaro. Han berättade att i dagsläget är han nästan helt handikappad av BDDn och att 
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han inte skulle gå utanför lägenheten en enda gång i veckan om det inte vore för dem som 
försöker aktivera honom. De som försöker aktivera Johan just nu är hemvårdsteamet vilket är 
en del av öppenvården fast de arbetar mycket hemma hos människor med medicinhjälp och 
annat. Detta team försöker ihop med Johan komma på något litet de kan göra en stund några 
gånger i veckan. Vanligtvis brukar det bli en biltur någonstans, antingen för att handla eller 
promenera i något lugnt område. Öppenvården har också försökt aktivera Johan dels genom 
inskrivning på sjukhus och dels genom terapi hos en specialist på OCD-liknande problem. 

När vi talar om högstadietiden, tiden innan isoleringen samt tvångsintagningen upplever 
jag det som om Johan har tagit avstånd från det som har hänt. Det finns en distans i hans sätt 
att tala om utvecklingen av BDDn och vad som skett under den tiden. Han ”delar upp” och 
”drar ut” på sina svar som om den tiden kan delas upp i korta sektioner och det var allt som 
hände då. Johan förmedlar också en känsla av sorg och ensamhet i sin text vad gäller sin 
högstadietid och första två åren på gymnasiet. Han säger själv att han kände sig ensam och 
ledsen under den tidsperioden vilket också är väldigt tydligt i hans sätt att formulera och 
bygga sina meningar. Känslan som förmedlas genom hans sätt att skriva är att om vi talades 
vid ansikte mot ansikte skulle han se ner i golvet, dra ut på orden och tala med 
eftertänksamhet. Johans sätt att skriva och berätta talar om en försiktig och egentligen ganska 
ledsen person enligt min tolkning. När han berättar att han äter Zyprexa verkar Johan nästan 
ointresserad som om det inte spelar honom någon roll om han äter den eller inte. Han verkar 
inte intresserad av vilka positiva effekter medicinen kan ha för honom utan snarare som om 
han bara äter den för att hans läkare har föreslagit det. 

När jag frågar Johan om hans syn på framtiden, om han har några drömmar, mål eller 
förhoppningar, berättar han att hans tankar om framtiden är rätt begränsade just nu. För det 
mesta tänker han på att ta en dag i taget hemma i sin lägenhet där han i alla fall känner sig 
trygg och hoppas att situationen inte förvärras som att han skulle bli inlagd på sjukhuset igen. 
När jag frågade honom om han hade någon tro på att bli bättre i framtiden berättade han att de 
förhoppningarna tog slut någon gång under hans gymnasietid.  

 
”Nej, ingen tro eller förhoppning om att saker kommer att ändras till det bättre, dom 

tankarna upphörde någon gång på gymnasiet.” 
 
Johan berättade om ett tillfälle som han tror har samband med när hans förhoppningar om 

att bli bättre upphörde. Detta tillfälle var efter ett besök hos en hudläkare då han kände sig 
helt uppriven eftersom hon hade sagt att hans eksem i ansiktet aldrig skulle försvinna. Johan 
sa att de orden gjorde att han kände att det inte fanns någon mening med något längre. 

 
”…dom orden gjorde att jag kände att det inte fanns någon mening med någonting 

längre…” 
 
 Vid frågor om framtiden lyser Johans uppgivenhet igenom. Han säger själv att han har 

begränsade tankar om framtiden just nu och att hudläkarens ord fick honom att känna att det 
inte fanns någon mening med något längre och när han berättar detta är känslan av 
uppgivenhet mycket tydlig. Samtidigt upplever jag en slags rädsla hos Johan vad gäller 
framtiden. Det finns en känsla av rädsla för förändring i allt han berättar och kombinationen 
av hans förlorade tro på framtiden och att han inte verkar särskilt intresserad av exempelvis 
medicinering är det som avslöjar denna rädsla enligt mig. Jag anser att han har, precis som de 
flesta människor kan göra, vant sig vid sin isolering och känner sig relativt trygg i det liv han 
lever nu. Även om det är negativt att vara isolerad och må dåligt som Johan gör så är han 
numera van vid det och rädslan för förändring kan göra att han inte är intresserad av 
medicinering och inte känner någon tro på framtiden. Det är säkrare att vara isolerad och inte 
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försöka bli bättre för det är han van vid men han vet inte vad som kan hända om han blir 
bättre och bryter sin isolering. 

Vi talade även om vilka känslor Johan har gentemot sin BDD och han berättade då att han 
brukar tänka för sig själv att BDD har gjort att han aldrig har haft möjlighet att göra något 
med sitt liv. Han säger att han vet att han har många goda egenskaper men på grund av BDDn 
har han aldrig riktigt fått användning av dem vilka han tycker är tråkigt och jobbigt. Han 
formulerar sina känslor med orden;  

 
”En kedja är inte starkare än den svagaste länken”  
 
Johan menar att det finns mycket i livet som är intressant och härligt att uppleva som han 

går miste om på grund av BDDn och de känslor han har gentemot störningen är hat, avsky 
och sorg då det är tack vare den som han har gått miste om så mycket.  

Även Johans syn på sig själv som person togs upp och om han identifierade sig med 
BDDn. Johan beskrev sig själv som en lugn, omtänksam, sympatisk och vänlig person. Han 
funderar mycket på det han ser och hör omkring sig och har ett öga för detaljer. Han tror att 
han skulle kunna ta sig rätt långt i världen om saker och ting såg annorlunda ut. Johan anser 
att BDDn är en del av honom och att det i princip allt han känner till här i livet och att BDD är 
vad hans liv handlar om 

De känslor Johan säger sig ha gentemot BDDn lyser igenom i alla våra samtal och även en 
känsla av bitterhet finns där. Han uttrycker inte känslorna explicit hela tiden men hans 
formuleringar avslöjar ofta vad han känner. Jag upplever även det som om Johan ser BDDn 
som en extern del av sig själv samtidigt som han erkänner störningen som en del av sin 
person. Det finns hela tiden en slags distans i hans sätt att tala om sin störning och hur han 
upplever det hela som om han talar om någon annan och dess liv. Det är som om han ser det 
hela utifrån men samtidigt kan han identifiera de känslor som han upplever. Johan uttrycker 
starka negativa känslor gentemot BDDn och jag anser att det är därifrån känslan av bitterhet 
även kommer. Han hatar en del av sig själv och kan inte ta sig ur det, han tror inte på att han 
kan bli bättre, vilket inte kan vara bra, det måste till slut leda till en uppgivenhet och bitterhet 
mot sig själv och sitt liv. Johan ser själv som en lugn, omtänksam, sympatisk och vänlig 
person samtidigt som han hatar, avskyr och känner sorg gentemot en del av sig själv. Det 
finns en diskrepans mellan hur han ser på sig själv och vilka känslor han har gentemot sin 
störning. Distansen jag upplever att Johan har till BDDn blir tydlig när jag ser på hans 
självbild och känslorna han har. Han säger även att han går miste om mycket i livet på grund 
av BDDn och att han tror att han skulle kunna ta sig rätt långt i världen om saker och ting var 
annorlunda vilket ytterliga påvisar gränsen han har dragit till störningen. 

Johan tror att BDDn kan ha uppstått på grund av att han var rätt barnslig och osäker som 
person innan han fick BDD. När sen puberteten slog in och hans funderingar om sitt eget och 
andras utseende uppstod fick det en negativ effekt då han inte trivdes med hur han såg ut. 
Johan tror själv att om han hade varit nöjdare med sitt utseende under perioden då utseendet 
fick större betydelse så skulle han nog aldrig ha haft de problem han kämpar med idag. Johan 
säger också att livet är orättvist på många sätt. Människor som är mycket attraktiva gör att 
Johan känner sig avvikande eller nästan motbjudande då han inte anser själv att han ser lika 
bra ut som de flesta andra. Jag frågade Johan vad som var det värsta som kunde hända enligt 
honom. Johan anser att det värsta som kan hända är om någon jämnårig skulle komma fram 
och börja säga nedlåtande saker till honom om han vågat sig ut och var på en plats med 
mycket människor. När jag bad honom utveckla sig på den punkten förklarade han att med 
nedlåtande saker menade han antingen om någon sa direkt negativa kommentarer om hans 
utseende eller om de log hånfullt mot honom. Om någon skulle säga negativa kommentarer 
menade Johan att han skulle ta åt sig allt som sades och att det räckte med att någon skulle le 
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hånfullt mot honom för att han skulle må väldigt dåligt och bli övertygad om att något i hans 
utseende ser annorlunda eller fult ut. 

Det är intressant att Johan inte säger att det värsta som kan hända enligt honom är att han 
skulle vara tvungen att ta sig utan att någon skulle kunna uppmärksamma honom om han 
vågat ta sig ut. Jag är av den åsikten att Johan är osäker på sig själv och tar åt sig mycket av 
vad andra tycker och tänker om honom vilket gör att det värsta som kan hända enligt honom 
skulle vara att någon annan människa uppmärksammade hans utseende. Jag menar inte att 
Johan inte har problem med att ta sig ut men jag anser att det största problemet med att ta sig 
ut för Johan är just andra människor och deras bedömning av honom. Han har skickat bilder 
till mig på sig själv som hemvårdsteamet har tagit på honom i terapisyfte och han är enligt 
normal standard en attraktiv person. De defekter Johan anser sig ha är inte synliga för mig 
men tyvärr så är de en verklighet för honom och har hindrat honom i hans liv och utveckling. 

Sammanfattningsvis så anser jag att Johans upplevelse av att leva med BDD när det gäller 
känslor och konsekvenser i livet är mestadels negativ. Jag kan inte säga att upplevelsen är helt 
negativ då Johan trots sin störning är en mycket trevlig och omtänksam person även att han 
har mycket att hantera i sin vardag. När det gäller konsekvenser i livet är det så mycket han 
har missat. Han har missat skolgång, utveckling vad gäller känslor och möten med det 
motsatta könet, arbeten och bara själva vardagen. Johan har inte fått möjlighet till att 
utvecklas fullt ut på grund av BDDn enligt min åsikt. Det finns personer i hans liv som 
försöker hjälpa honom och trots att han säger att han inte har någon tro på att bli bättre i 
framtiden så försöker han i alla fall. Jag anser att Johan har blivit en stark person på grund av 
sin störning vilket också är en konsekvens av BDD men en positiv sådan. Känslorna som 
Johan har fått genom sin upplevelse av att leva med BDD är nog bara negativa. Han uttrycker 
inga positiva känslor, vare sig implicit eller explicit, och det är förståeligt att han har de 
känslor han har. När en individ har varit isolerad stora delar av sitt liv på grund av en psykisk 
sjukdom är det inget konstigt med att negativa känslor uppstår både mot sin störning som mot 
sig själv eller livet i stort.  
 

6. Diskussion av resultat 
Avsnittet som följer kommer vara en diskussion av min tolkning av resultatet och de teorier 
jag lade till i efterhand. Jag kommer att dela in resultatet i teman vilka kommer att bli 
självbild/självförverkligande, framtidshopp och emotioner. 

6.1  Självbild/självförverkligande 
När det gäller självbild/självförverkligande är det Rogers teori om människans natur som 
ligger till grund för diskussionen. Rogers menade att människan till sin natur är en positiv 
varelse och att målet med deras liv är självförverkligande. Han sade också att människan 
ibland kan agera irrationellt och destruktiv både mot sig själv men också mot andra men vid 
sådana tillfällen är personen neurotisk och fungerar inte som fullt utvecklade människor bör 
göra. När människor fungerar fullt ut är de att uppleva och uppnå den grundläggande naturen 
som en positiv och social varelse (Pervin, LA., Cervone, D., & John, OP. 2005). Här finns en 
likhet med min tolkning av Johan som person och hans personlighetsdrag. Vad jag menar är 
att jag har uppfattat honom i grunden som en positiv person men han beter sig irrationellt och 
destruktivt mot sig själv (BDDn och isoleringen) vilket då, i Rogers termer, innebär att han är 
neurotisk och fungerar inte som en fullt utvecklad människa bör göra.  

Rogers kärna i hans strukturella koncept är självet och han menar att människan förstår 
och upplever externa objekt och erfarenheter vilka de sedan tillskriver mening. Han menar 
också att hela systemet av perceptioner och innebörder utgör individernas enastående fält och 
de delar av detta fält som ses av individen som själv, mig och jag är då det som utgör självet. 



 18 

Självet eller själv konceptet representerar ett organiserat och konsekvent mönster av 
perceptioner och trots att självet förändras så behålls alltid denna mönstrade, integrerade och 
organiserade kvalitet. Enligt Rogers är självet en personlighetsstruktur då den organiserade 
kvaliteten kvarstår med tiden samt karaktäriserar individen. Självet är inte en liten person 
inom människan utan representerar ett organiserat mönster av perceptioner. Detta mönster 
som Rogers kallar självet är generellt sett tillgängligt för medvetenhet och trots att individer 
har omedvetna upplevelser så är själv konceptet främst medvetet (Pervin, LA., Cervone, D., & 
John, OP. 2005). När det gäller Johans själv eller organiserade mönster av perceptioner så 
anser jag att det har blivit en förvrängning i den perceptuella uppfattningen. Hans 
personlighetsstruktur gör honom känsligare för andra människors bedömning och gillande 
vilket innebär att han då också är känsligare för avvisande eller negativa 
bedömningar/reaktioner i sin omgivning. Även det faktum att självet ska vara en 
personlighetsstruktur vilken kvarstår med tiden och karaktäriserar individen kan kopplas 
samman med min tolkning att Johan hatar en del av sig själv. Det jag menar är att om det 
finns en förvrängning i den perceptuella uppfattningen och att hans personlighetsstruktur är 
densamma hela tiden är det inte konstigt att han hatar en del av sig själv. Johan vill inte vara 
sjuk och isolerad men hans störning tvingar honom till det och den störningen är en del av 
honom själv (hans själv) vilket innebär att det blir en diskrepans i hans personlighetsstruktur 
och det är därifrån jag menar att självhatet i så fall kommer. Även Rogers idé om idealsjälvet 
går att relatera till Johans självhat då idealsjälvet är det själv koncept som individen helst vill 
uppnå. Idealsjälvet inkluderar enligt Rogers de perceptioner och innebörder som potentiellt 
kan vara relevanta för självet och som värderas högt av individen själv. Rogers menade att 
människors syn på sig själv består av två distinkta komponenter nämligen; självet som vi tror 
vi är nu och självet som vi idealiskt ser oss själva bli i framtiden (Pervin, LA., Cervone, D., & 
John, OP. 2005). I relation till Johan och hans självbild så är det inte svårt att se vilket som är 
hans idealsjälv och vilket som är hans verkliga själv idag. Johan beskriver sig själv som en 
lugn, omtänksam, sympatisk och vänlig person. Han funderar mycket på det han ser och hör 
omkring sig samt har ett öga för detaljer. Vidare så tror han att han skulle kunna ta sig rätt 
långt i världen om saker och ting såg annorlunda ut. Samtidigt anser han att BDDn är en del 
av honom och att det i princip är allt han känner här i livet. Johan har en tro på att han skulle 
kunna ta sig rätt långt i världen om han inte hade BDD (idealsjälv) men han anser samtidigt 
att BDDn i princip är allt han känner här i livet (självet). Det finns en skillnad i hur han 
beskriver sig vara som person och hur han har det i livet vilket också kan påverka hans 
självhat enligt mig. 

Rogers tar även upp självförverkligande som en del av sin personlighetsteori. Då han såg 
människor som rörande framåt avsåg han att tona ner spänningsreducerings aspekterna av 
beteenden och istället betona självförverkligande, det vill säga uppnåendet av en människas 
inneboende potentialer. Rogers koncept av förverkligande involverar en organisms tendens att 
växa från en enkel varelse till en komplex, från fixering och rigiditet till en process av 
förändring och frihet att uttrycka sig. Han menade att organismen fungerar för att behålla 
överensstämmelse i sina självperceptioner och kongruens mellan perceptioner om självet och 
erfarenheter. Lecky (1945) utvecklade begreppet själv – överensstämmelse (self – 
consistency) och enligt honom försöker organismen behålla sin egen självstruktur. De 
utvecklar ett värdesystem vilket är centret för individens värdering av självet samt att de 
organiserar sina funktioner och värderingar för att bevara självsystemet. Individerna beter sig 
på sätt som stämmer överens med deras självkoncept även om beteendet vanligtvis är 
otacksamt för dem. Rogers betonade ihop med själv – överensstämmelse vikten av kongruens 
mellan självet och erfarenheter. Hans förslag var att människor försöker få samman vad de 
känner med hur de ser sig själva. När det är diskrepans mellan det uppfattade självet och 
faktisk upplevelse upplever människor ett tillstånd av inkongruens vilket är ett tillstånd av 
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spänning och intern förvirring. Existerar detta tillstånd och individen är omedveten om det är 
han/hon potentiellt sårbar för ångest vilket är resultatet av en diskrepans mellan upplevelse 
och perceptionen av självet (Pervin, LA., Cervone, D., & John, OP. 2005).  Som jag tolkar 
Johan så finns det diskrepans mellan upplevelse och perception av självet. Han upplever sig 
själv som en person men uppfattar sig som en annan. Detta leder då till ångest och särskilt i 
situationer som involverar andra människor. De känslor av oro och ångest kan då bero på att 
Johan inte upplever sig som samma person som han ser sig själv som vilket innebär att han 
inte vet riktigt vem han faktiskt är. Är han den sympatiska och vänliga person som han tycker 
sig vara eller är han bara en störning? Johan tycker inte om sig själv då han inte kan få 
samman det han känner med hur han ser på sig själv. Han försöker att bete sig, i enlighet med 
Leckys teori, på ett sätt som stämmer överens med hans självkoncept för att bevara sitt 
värdesystem men det beteendet lönar sig inte för Johan då det istället ger upphov till oro och 
ångest hos honom. Det är då Rogers teori om inkongruens uppstår i min tolkning. Det jag 
menar är att Johan har ett värdesystem som stämmer överens med hans uppfattning av sig 
själv men beter han sig i enlighet med detta uppstår i stället negativa känslor vilket då innebär 
att han kan inte få kongruens mellan sitt upplevda och uppfattade själv. Jag menar inte att 
Johan måste bete sig illa bland andra människor bara för att han ser sig som en lugn och 
sympatisk person men han undviker istället sociala situationer då de innebär att han inte kan 
få samman sin uppfattning med sin upplevelse. 

6.2 Framtidshopp 
Enligt Pervin, Cervone & John (2005) finns det tre olika social – kognitiva strukturer som 
människor kan betrakta världen utifrån. Det första sättet involverar övertygelser om hur 
världen verkligen är och hur saker och ting kommer att vara i framtiden. Tankarna kallas 
övertygelser och när de riktas mot framtiden kallas de förväntningar. Nästa sätt att betrakta 
världen involverar tankar om hur saker borde vara. Dessa tankar är bedömningsstandards det 
vill säga mental kriteria för att utvärdera godheten eller värdet av händelser. Det tredje sättet 
att betrakta världen på involverar tankar om vad en individ vill uppnå i framtiden och det blir 
så kallade personliga mål. Social – kognitiva teorier hävdar att en primär bestämmelse av 
människans handlingar och känslor är deras förväntningar inför framtiden. Människor har 
förväntningar rörande exempelvis belöning eller straff som kan följa ett typiskt beteende eller 
om den egna förmåga att hantera stress och utmaningar. Detta system av framtidstankar är det 
som utgör en individs förväntningar. En viktig poäng med social – kognitiva teorier är enligt 
dem kan människor gruppera situationer på ett sätt som är mycket egensinnigt när de formar 
förväntningar. Människor delar naturlig upp situationer i sina liv på olika sätt och kan därför 
uppvisa egna mönster av förväntningar och sociala beteenden. Med andra ord förklaras 
beteenden i termer av människors förväntningar på belöning och straff i miljön (Pervin, LA., 
Cervone, D., & John, OP. 2005). Min åsikt är att Johans uppgivenhet lyser igenom hela tiden 
när han berättar om sitt liv och han säger själv att han inte har någon tro på framtiden. Det 
finns med andra ord inget framtidshopp hos Johan vilket då kan tolkas utifrån social – 
kognitiva teorier. De tre sätt som det går att betrakta världen på enligt social – kognitiva 
teoretiker involverar ju övertygelser om hur världen verkligen är och hur det kommer att vara 
i framtiden, hur saker och ting borde vara samt vad en individ vill uppnå i framtiden. Med 
tanke på att Johan mer eller mindre har gett upp sin framtidstro tolkar jag det som om hans 
sätt att betrakta världen utifrån dessa tre angreppssätt är negativt. Han ser negativt på 
framtiden, nutiden och vad han vill i framtiden. Teorin hävdar att en primär bestämmelse av 
människors handlingar och känslor är deras framtidsförväntningar. Med tanke på vad Johan 
väljer att (inte) göra med sitt liv och de känslor han har så borde denna teori stämma enligt 
min mening. Jag menar att han har inga framtidsförväntningar och utifrån bristen på detta så 
planerar han sitt liv. Teorierna menar också att beteenden kan förklaras av människors 
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förväntningar på belöning och straff i miljön. I Johans fall borde det i så fall innebära att 
kombinationen av inget framtidshopp samt en rädsla för straff i miljön (om han går ut och 
människor skulle utvärdera hans utseende negativt) har lett till hans isolering (beteende) och 
rädsla för att gå ut. Det blir en ond spiral av minskande tro på framtiden, rädsla för straff i 
miljön och brist på positiva förväntningar på framtiden vilket har lett till Johans isolering och 
negativa syn på framtiden. Han har inga förhoppningar om att bli bättre och därför har han 
också slutat försöka. 

6.3 Emotioner 
Neisser skapade en perceptuell cykel samt bildade användbara begrepp för föreställningarnas, 
uppmärksamhetens och upplevelsernas roll vid varseblivningen. Enligt honom är 
varseblivning en process vilken omfattar ett ständigt samspel mellan schemastyrd och 
datastyrd bearbetning. I typfallet omfattar varseblivningsprocessen ett schema för en situation, 
vilket styr utforskandet och påverkar hur urvalet ur den tillgängliga informationen görs som i 
sin tur förändrar schemat. Frijda, Manstead & Bem vill likställa ”schema” med ”föreställning” 
och ”utforskande” med ”uppmärksamhet” och föreställer sig sedan en kontinuerlig tredelad 
cykel vilken består av föreställningar som styr uppmärksamheten, av uppmärksamheten som 
styr informationsurvalet samt av informationen som förändrar föreställningarna och så vidare 
(Frijda, NH., Manstead, ASR., & Bem, S. 2002). Johans rädsla för att ge sig ut kan 
sammankopplas med Frijda, Manstead & Bems kontinuerligt tredelade cykel. Vad jag menar 
är att Johan har föreställningar (negativ uppmärksamhet från jämnåriga om han vågat ge sig 
ut) som styr hans uppmärksamhet (han uppfattar mer från andra än vad han hade gjort i 
normala fall) som i sin tur då styr vilken information han väljer att ta till sig (det negativa i 
omgivningen även om det inte är riktat mot honom) vilket då förändrar hans föreställningar 
om att gå ut vilket då gör att han väljer att hålla sig isolerad.  

Neissers pågående schema vägleder eller inför begränsningar på ett aktivt letande efter 
relevanta bevis från omgivningen men istället för att ge en opartisk interaktion mellan olika 
scheman och förnimmelser kan en föreställning som är förbunden med starka känslor fungera 
mer som en dogm. När individen börjat uppleva en emotion fungerar systemet inte längre och 
individen fungerar som en åklagare eller försvarsadvokat som på alla sätt försöker hitta bevis 
för sin sak. Forskning har också visat att ett tillstånd av ilska leder till ett fokuserande på 
sådant som är klandervärt och att rädsla leder till fokusering på risker. Då emotionell 
intensitet är ett tecken på angelägenhetsgrad styr intensiteten uppmärksamhetens inriktning 
och gör uppmärksamhetsfältet brett eller snävt. När förekomsten av känslor indirekt ökar 
engagemanget för en föreställning då känslorna tycks vara bevis för föreställningen eller 
därför känslorna direkt uppfattas som ett engagemang kan den perceptuella cykeln förskjutas 
mot en bearbetning uppifrån och ner. De här processerna kan skapa överensstämmelse mellan 
emotioner och föreställningar genom att rikta in uppmärksamheten på iakttagbara data som 
individen kan peka på (Frijda, NH., Manstead, ASR., & Bem, S. 2002). Om vi ser till Johans 
rädsla för att gå ut och för att hamna i sociala situationer så stämmer Neissers pågående 
schema bra. Det jag menar är att schemat inför begränsningar på Johans letande efter 
relevanta bevis då han har starka känslor när han utsätts för sociala situationer. Han börjar 
uppleva en emotion vilket gör att han söker efter bevis att människor omkring honom tycker 
att han ser konstig ut eller kommenterar hans utseende. Hans tillstånd av rädsla leder helt 
enkelt på fokusering av risker som i detta fall är andra människors uppmärksamhet. När den 
perceptuella cykeln förskjuts mot en bearbetning uppifrån och ner skapas överensstämmelse 
mellan emotioner och föreställningar genom att uppmärksamhetens riktas mot iakttagbara 
data vilka individen kan peka på. I Johans fall innebar det att hans perceptuella cykel förskjuts 
och en överensstämmelse mellan hans emotioner och föreställningar skapas genom att 
uppmärksamheten riktas mot det han kan se så ser han det han vill se. Med andra ord så ser 
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han människor som tittar på honom, kommenterar hans utseende och uppfattar honom som 
defekt för att han vill se det. Det är inte säkert att det är honom de tittar på eller kommenterar 
och om de gör det så är det inte säkert att det är i negativ bemärkelse men då hans cykel har 
förflyttats så skapar han sin föreställning som han vill se den utifrån sin störning. Han 
uppfattar alltså att andra människor tycker att han är defekt och kommenterar detta. 

7. Generell diskussion 
Studiens syfte var att öka förståelsen för och kunskapen om upplevelsen av att leva med Body 
Dysmorphic Disorder vad gäller känslor och konsekvenser i livet. Detta skulle uppnås med 
hjälp av en fallstudie vilken representerades av en 22 årig man vid namn Johan. Genom denna 
studie har min förståelse för individer med BDD ökat samt min kunskap om störningen och 
allt vad den innebär har ökat. Tidigare hade jag teoretisk kunskap men tack vare Johan förstår 
jag bättre hur det kan vara att leva med en sådan störning. Hans sätt att se på vissa saker 
såsom att ta en dag i taget i sin lägenhet där han känner sig trygg så att i alla fall inget värre 
händer avslöjade mycket för mig. Det jag menar är att han ser sin lägenhet som en trygg plats 
trots att det även är platsen för hans isolering och underhållning av sin BDD. Det borde 
egentligen finnas en viss negativitet gentemot hans lägenhet men han vill hellre vara isolerad 
än att riskera att bli exempelvis intagen på sjukhus igen. Överlag så anser jag att Johans liv 
som BDD sjuk är typiskt för de med den störningen. Visserligen är han isolerad vilket inte är 
så vanligt inom störningen som det verkar men hans fixeringar och beteenden för att hantera 
BDDn är vanliga. Jag upplever det som om Johan har accepterat att han lider av BDD men 
samtidigt anser jag att det finns en känsla av resignation i hans sätt att tala och särskilt när det 
gäller framtiden och hans syn på denna. Det jag menar är att trots att han kanske har 
accepterat sin störning och att den antagligen kommer att följa honom genom livet så behöver 
en person inte resignera och ge upp all tro på att bli bättre i framtiden. Genom att resignera 
låter en individ sin sjukdom att vinna och ta över ännu mera. Givetvis är det inte bara att gå ut 
genom dörren och så blir allt bra igen men individen kan i alla fall försöka ta ett steg i taget 
mot ett normalare liv. Johan går i terapi och äter medicin vilket ska göra honom bättre men 
han uppvisar inget större engagemang i sin behandling. Han verkar mest gå med på det för att 
andra vill att han ska bli bättre medan han själv ser sig själv som ett hopplöst fall och att BDD 
är hans liv för resten av livet. Det är intressant att Johan själv säger att han har ett öga för 
detaljer samt att han spelar dator- och tv-spel då jag kan se en koppling mellan 
utvecklingsteorierna för BDD och hans person. Veale, Ennis & Lambrou (2002) anser att det 
finns en koppling mellan estetiska intressen/yrken och BDD vilket också är det jag menar 
med Johans intresse för detaljer och tv-spel. Det är en form av estetik när en individ har ett 
öga för detaljer samt spelar tv-spel enligt min tolkning vilket kan ha påverkat Johans 
utveckling av BDD. Samtidigt säger han själv att antagligen utvecklade störningen på grund 
av att han var rätt barnslig och osäker som person innan han fick BDD. När sen puberteten 
slog in och funderingar om sitt eget och andras utseende fick det en negativ effekt då han inte 
trivdes med hur han såg ut. Johan tror själv att om han hade varit nöjdare med sitt utseende 
under den perioden då utseendet fick större betydelse så skulle han nog aldrig ha haft de 
problem han kämpar med idag. Detta stämmer överens med en del av Veales (2003) teori om 
varför en individ utvecklar BDD. Han menar att en indirekt riskfaktor för att utveckla BDD är 
individens temperament och särskilt då om individen är blyg, perfektionist eller har ett oroligt 
temperament vilket stämmer överens med Johans egen beskrivning av sig själv i puberteten. 

Metoden i studien var det mest lämpliga enligt min åsikt med tanke på urvalet samt syftet 
med studien. Det hade inte fungerat att använda en enkät eller göra en observation då det är 
den subjektiva upplevelsen av att leva med BDD som eftersöks med fokus på känslor och 
konsekvenser. Min åsikt är att det inte går att uppnå detta med någon annan 
datainsamlingsmetod än intervjuer då det är en möjlighet för deltagaren att kunna beskriva 
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och säga precis vad han/hon själv tycker och tänker och precis så mycket som han/hon vill 
säga. Det skapas även en närhet mellan forskaren och deltagaren som jag anser är viktig vid 
ett ämne som studiens vilket inte är möjligt om en enkät hade använts eller om en observation 
hade utförts. Möjligheten till att undersöka deltagarens känslor hade inte heller varit lika bra 
om en annan metod hade använts. Något som dock var en nackdel med denna studies 
datainsamlingsmetod är det faktum att jag aldrig talat med deltagaren via ett annat forum än 
chatt eller mail. Det gör att jag mycket väl kan ha missuppfattat hans avsikter i texten eller 
tolkat in något som egentligen inte fanns där men detta har jag försökt avhjälpa genom att 
deltagaren själv har läst igenom mitt material och sagt om det är korrekt återgivet och så han 
har menat. Har det inte varit det har han utvecklat sig vilket gör att jag kan förstå hans avsikt 
och på så sätt ökat min egen kunskap och förståelse. 

Från början var det meningen att jag skulle undersöka om det fanns några individer i 
Karlskrona som skulle kunna lida av BDD. Det var tänkt att detta skulle uppnås genom att ett 
formulär, Body Dysmorphic Disorder Questionnaire (BDDQ), skulle användas på ungdomar 
som redan hade exempelvis OCD eller social fobi. Jag kontaktade Barn och Ungdomspsyk, 
BUP, i Karlskrona men fick sedan aldrig någon respons på min förfrågan om att lämna ut 
BDDQ hos dem vilket innebar att jag fick söka en ny infallsvinkel till studien vilket då blev 
en fallstudie. En av mina första tankar när jag bestämt mig för att genomföra en fallstudie var 
att undersöka livskvaliteten hos en individ med BDD men det sade sig självt att livskvaliteten 
hos en med BDD inte är hög samt att tidigare forskning poängterar detta. Till slut kom jag då 
fram till att det skulle vara intressant att få veta hur en individ upplever det att leva med BDD 
och särskilt då vad gäller känslor och konsekvenser i livet vilket och blev studiens syfte. 
Genom att ha varit tvungen till att flera gånger skifta fokus för studien har jag fått möjlighet 
till att lära mig att finna nya vägar för att nå ett visst mål vilket i detta fallet var en person med 
BDD vilket är en bra erfarenhet i sig självt. 

Förslag på fortsatt forskning är att undersöka könsskillnader inom BDD och upplevelsen 
av att leva med störningen. Om det kan finnas någon skillnad  mellan män och kvinnor när det 
gäller hur individen upplever att det är att leva med BDD. Det skulle också vara intressant att 
vidareutveckla forskningen om utvecklingen av BDD, om det är genetiskt förutbestämt eller 
om det också krävs en viss miljö/personlighets/socialpåverkan för att någon ska utveckla 
BDD. Även likheterna mellan BDD och OCD/social fobi skulle vara intressant att undersöka 
vidare för att se om det finns en koppling mellan dessa störningar och i så fall vad det innebär. 
Individer med BDD ser inte sig själva som andra människor gör vilket öppnar upp frågan om 
vad som sker i hjärnan när en individ med BDD exempelvis ser sig själv i spegeln. Har de 
verkligen en förvrängd bild av sig själv eller har de egentligen bara mycket högre krav på sitt 
utseende än vad andra har? Ser de verkligen ärr i hela ansiktet och är övertygade om att de är 
verkliga eller vet de på någon nivå att de ärren egentligen bara existerar i deras huvud? 
Kulturella skillnader i BDD är även ett intresseområde, att undersöka om det finns några 
skillnader när det gäller exempelvis fixeringar i Sverige jämfört med Tyskland. Jag skulle 
vilja undersöka hur många individer med BDD som lider av självhat eller som ofta har fått 
höra att de liknar en släkting som de ogillar för att se om negativa känslor gentemot sig själv 
kan vara en del av utvecklingen av BDD. Även om en individ är osäker på sin könsidentitet 
och om det kan påverkar utvecklingen skulle vara fascinerande att undersöka då det kanske 
kan påverka enligt mig. Det jag menar är att om en man känner sig som en kvinna egentligen 
så är det kanske inte så konstigt om han skulle utveckla BDD då hans självbild egentligen är 
störd. 

Att ha fått möjligheten att genomföra denna studie har varit både intressant och 
utvecklande för mig. Intressant då jag har fått privilegiet att lära känna en person, som inte 
bara är mycket trevlig, utan som också lider av den relativt okända störningen BDD. Det har 
varit utvecklande då jag numera inte bara har den teoretiska kunskapen om BDD utan också 



 23 

har erhållit empirisk kunskap. Jag har även ökat min förståelse och kunskap för andra 
människor och särskilt de som lider i tysthet. Vad jag menar är att enligt mig finns det många 
människor som ingen vet existerar då de har, precis som Johan, isolerat sig på grund av en 
dold störning som skadar dem både fysisk och psykiskt. Den kunskap och förståelse jag fick 
tack vare att Johan var modig och stark nog att berätta om sitt problem är ovärderlig både för 
mig som person och för mina studier. Sammanfattningsvis måste jag säga att efter att ha 
avslutat studien har jag lärt mig mer än vad som hade varit möjligt genom att bara läsa teorier 
och litteratur som behandlar BDD samt att jag förstår den litteratur jag har läst på ett annat 
sätt. Numera kan jag relatera till andra individer med BDD och deras upplevelse av att leva 
med störningen på ett helt annat plan än vad jag kunde innan jag lärde känna Johan. Han har 
inte bara gett mig kunskap om upplevelsen av att leva med BDD utan också hur en sådan 
individ kan vara utöver sin störning. Ibland kan det vara lätt att glömma att det är mer med en 
person än bara en störning. Det finns alltid en individ med känslor och upplevelser bakom. 
 


