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Abstract 
Body Dysmorphic Disorder, BDD, is a psychiatric diagnosis that is characterized by self-
perceived ugliness. The knowledge about BDD is low and people experience that they have the 
diagnosis, but haven’t been diagnosed with BDD due to the lack of knowledge among 
professionals. Previous research has mostly consisted of quantitative studies regarding the 
prevalence of BDD. The purpose of this study is to describe and analyze how people, who feel 
that they have BDD, describe living with it in their everyday life. The study is based on four 
narrative interviews, and the analysis of the results is based on a narrative approach. The results 
show that many areas in life are negatively affected by BDD, such as, school or work, 
relationship with others and quality of life. There is also a lack of knowledge regarding BDD 
among professionals which affects the treatment of people with BDD. In conclusion, BDD is a 
complex diagnosis to live with and many aspects in life are limited because of the diagnosis. 
Therefor the knowledge of BDD must increase in order for people to be able to get the right 
treatment. 
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1. Inledning 

Huden är hemsk, ansiktet och kroppen har fel form, munnen ser konstig ut. Jag känner 
mig ful. Jag har tyckt synd om anhöriga och vänner som varit tvungna att stå ut med att se 
på mig. – Ellen, 30 år.  

Citatet kommer från en artikel i Expressen skriven av Anna Bäsén (2014, 3 februari) där Bäsén 
intervjuar en kvinna med den psykiatriska diagnosen Dysmorfofobi, BDD. Förkortningen BDD 
står för "Body Dysmorphic Disorder", vilket innebär ett sjukdomstillstånd som karaktäriseras av 
självupplevd fulhet (American Psychiatric Association [APA], 2013:243). Personer med BDD 
upplever sig ha ett så fult utseende att det skapar en ångest över utseendet som i sin tur medför 
begränsningar i livet och hinder för personen i dennes dagliga livsföring (Svenska OCD-
förbundet Ananke, u.å.). Diagnosen ingår i DSM-systemet (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder), i det nuvarande DSM-5, och är idag en erkänd diagnos inom den svenska 
psykiatrin.  
 
Sedan 1980-talet har det bedrivits forskning om BDD, vilket främst bestått av studier som 
undersökt utvecklandet, förekomsten och behandlingsmetoder av diagnosen (Rabinowitz, 
Neziroglu & Roberts, 2007:231). Kunskapsläget om diagnosen i Sverige uppskattas vara låg, trots 
att förekomsten av BDD beräknas ligga runt 2 % av världens befolkning (Enander, 2014, 22 
december; APA, 2013:244ff). Det kan ses i jämförelse med diagnosen bipolär sjukdom, av vilken 
prevalensen uppskattas vara mellan 1-3 % (Fagiolini et al. 2013:162), men där kunskapen är 
betydligt större. Kunskapsläget om BDD i Sverige är främst förankrad i internationell forskning. 
Endast en (1) svensk vetenskaplig studie har genomförts och publicerats där prevalensen inom 
den svenska populationen studerats. Studien var då avgränsad till att endast undersöka 
förekomsten av BDD bland svenska kvinnor, där resultatet uppvisade en prevalens på 2,1 % 
bland dessa (Brohede, Wingren, Wijma & Wijma, 2015). Även två svenska kandidatuppsatser har 
skrivits om området, vilka båda var fallstudier (Petersson, 2006; Assadi-Talaremi & von Bahr; 
2008). 
 
I forskning och litteratur om BDD går det att utläsa att konsekvenserna av sjukdomstillståndet är 
många och innefattar stora begränsningar i personernas liv och vardag (Svenska OCD-förbundet 
Ananke, u.å.). Övertygelsen om och upplevelsen av det egna utseendets fulhet kan bland annat 
leda till att personer med BDD isolerar sig socialt, avbryter studier och arbete och inte klarar av 
att omge sig bland andra människor (se Phillips, Menard, Fay & Weisberg, 2005). Flertalet 
internationella studier pekar på att personer med BDD mår sämre och har en lägre uppskattad 
livskvalité än personer utan diagnosen (e.g. Phillips, 2000). Även samsjuklighet är vanligt 
förekommande hos personer med BDD. Individer med multipla diagnoser kan ha symptom som 
ter sig likartat men som involverar två olika diagnoser. Exempelvis kan en person både ha en 
ätstörning och BDD, där personen kan oroa sig över sin vikt vilket kan tillhöra ätstörningen och 
samtidigt ha en fixering vid kroppsformen som då istället tillhör BDD:n (APA, 2013:246).  
 
Flera hemsidor och trådar på kända internetforum har skapats i syfte att öka kunskapen om 
diagnosen i Sverige (e.g. BDD Sverige, Flashback, Facebook m.fl.). Hemsidan och 
diskussionsforumet BDD-Sverige är ett exempel på detta. Där diskuteras diagnosens symptom 
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och problematik i diskussionstrådar och används frekvent av personer som utger sig att vara både 
diagnostiserade och självdiagnostiserade med diagnosen. I flertalet diskussionstrådar går det att 
utläsa att många upplever sig leva med diagnosen, men trots kontakt med professionella instanser 
inte uppfattar att deras problematik blir tagen på allvar. Diskussionstrådarna vittnar om att många 
upplever sig ha och lida av diagnosen, men att de till följd av kunskapsluckor och okunskap hos 
professionella inte blir diagnostiserade (BDD Sverige).  
 
Svenska OCD-förbundet Ananke (u.å.) skriver att diagnosen BDD ställs när en persons fixering 
vid det egna utseendet innebär ett hinder i livet. För att en person skall kunna diagnostiseras 
korrekt och bli erbjuden den behandling personen uppskattas vara i behov av krävs det att 
diagnoskriterierna för den specifika diagnosen är tydligt utformade och avgränsade. DSM-
systemet är en statistisk handbok som är skapad och utformad för detta ändamål. DSM-systemet 
används som ett verktyg för identifikation av psykiska sjukdomstillstånd, inom vilken diagnosen 
BDD har ingått sedan år 1987 (Rabinowitz et al., 2007:321). Sedan första utformningen av DSM 
har systemet genomgått en lång process av utveckling och utvidgning, men också blivit ifrågasatt 
och kritiserat. Hacking (2013) är insatt i debatten och framför en kritisk diskussion om 
utvecklingen av den senaste lanseringen av DSM-5 och skriver att DSM-systemet i dagsläget 
främst figurerar som en manual för att täcka byråkratiska behov. I en kontext av ett samhälle som 
kräver en standardiserad bedömningsmanual, i en tid där fler och fler beteenden börjar 
klassificeras som störningar, lyfter Hacking frågan om vem och vilka som egentligen behöver 
DSM. Hacking (2013) problematiserar samhällets uppfattade behov av DSM-systemet och 
redogör för hur byråkratin kring systemet skapar ett beroende av att bli diagnostiserad för att få 
rätt hjälp och behandling. En förutsättning för att personer som upplever sig ha BDD ska kunna 
få behandling för sin problematik är att i första hand bli diagnostiserad. Tidningsartiklar och 
diskussioner på sociala medier (e.g. Bäsén, 2014, 3 februari; BDD Sverige, u.å) vittnar om att en 
stor andel upplever sig ha BDD och stämma in på diagnosens kriterier, men trots kontakt med 
professionella verksamheter inte blir diagnostiserade. Det går att utläsa att bristande kunskap om 
diagnosen inom psykiatrin och andra hjälpinriktade verksamheter medför att individer med 
problematiken inte vet var de ska vända sig för att få hjälp.  
 
Karlsson (2008:400ff) framför att det krävs mer kunskap om jagupplevelser inom det sociala 
arbetets fält. Att möta klienter med en problematik som karaktäriseras av ett tydligt 
inifrånperspektiv, exempelvis tvångstankar eller att höra inre röster, ställer krav på 
yrkesverksamma att lyssna på klienten och vara lyhörd inför klientens subjektivt upplevda 
situation och behov. Detta kan i sin tur bidra till en ökad förståelse för hur sjukdomshistorier kan 
vara meningsbärande och ge ökad kunskap om andra liknande sjukdomsrelaterade fenomen.  
 
Det råder stor brist på svenska studier om BDD. Den forskning som går att ta del av är främst 
baserad på självskattningsformulär, enkäter, litteratur- och fallstudier. Vi kan se en tydlig brist på 
kvalitativa studier inom området och kommer därför i den här studien undersöka BDD ur ett 
berättande perspektiv. Detta för att personer med BDD ska få möjligheten att beskriva mer 
ingående om hur diagnosens symptom tas i uttryck i livet. Med hjälp av narrativ teori och analys, 
och utifrån en deskriptiv ansats, ämnar studien att uppmärksamma respondenternas berättelser 
som kunskap, vilket vidare uppskattas kunna bidra till en mer djupare förståelse för BDD som 
diagnos och fenomen.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur personer som upplever sig ha 
diagnosen BDD berättar om hur det är att leva med diagnosens symptom och problematik. 

2.1. Frågeställningar 
- Hur beskriver personer som upplever sig ha BDD diagnosens symptom och hur dessa 

kommer till uttryck i vardagslivet? 
- Hur beskrivs begreppet livskvalité och hur den upplevs i förhållande till diagnosens 

symptom? 
- Hur beskriver personer som upplever sig ha BDD bemötandet de upplevt inom de 

hjälpinriktade verksamheter de varit i kontakt med? 

3. Forskningsöversikt 

3.1. Sökprocess 
Tidigare forskning och litteratur har sökts i databaserna Google Scholar, EBSCO Discovery 
Service (EDS) och SwePub. Även Libris och Diva-portalen har använts i sökandet av relevanta 
böcker och avhandlingar. Sökorden har både eftersökts var för sig och i kombination med 
varandra. Dessa har varit: BDD, body dysmorphic disorder*, dysmorphophobia*, dysmorfofobi*, 
DSM 5, "prevelence", "quality of life", "cause", "mirror gazing", "livskvalité", "bemötande", 
"professionella". 

3.2. Diagnosen BDD 
Redan 1891 uppmärksammandes fenomenet självupplevd och/eller inbillad fulhet av den 
italienska psykiatrikern Enrico Morselli. Han benämnde problematiken som 
”Dysmorphophobia”, vilket härstammar från det grekiska ordet ”Dysmorphia” som betyder 
fulhet eller defekt (Body Dysmorphic Disorder Foundation, u.å). BDD inkluderades i DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) år 1987 och har forskats om sedan dess. 
Sedan BDD blev en erkänd diagnos inom DSM-systemet har diagnoskriterna, liksom DSM-
systemet i sin helhet, utvecklats och utvidgats (Rabinowitz et al., 2007:231). Body Dysmorphic 
Disorder (BDD) kallas i svenskt tal även "Dysmorfofobi" (Svenska OCD-förbundet Ananke, 
u.å). Termen BDD är återkommande i litteraturen och kommer därför att användas i föreliggande 
uppsats. 
 
För att diagnostiseras med BDD måste personen i fråga uppnå följande kriterier utifrån DSM-5 
(Schieber, Kollei, de Zwaan, Martin, 2015:225): 
 

a. En fixering vid en eller flera inbillade defekter i det fysiska utseendet som 
inte är synligt för andra. Om en fysisk defekt är synlig så är personens 
oro påtagligt överdriven. 

b. Under en tid haft upprepade beteenden som exempelvis tittat sig själv i 
spegeln, haft ett stort bekräftelsebehov eller jämfört sig själv med andra. 



 8 

c. Fixeringen ger ångest och försämrar personens förmåga i arbete, sociala 
tillställningar och andra viktiga områden. 

d. Fixeringen kan inte förklaras bättre med en annan psykiatrisk diagnos, 
som till exempel missnöje med kroppsform vid en ätstörning. 

 
De följande studierna som undersökt prevalensen av BDD har genomförts utifrån den tidigare 
DSM-utformningen, DSM-IV, där DSM-5's nuvarande B-kriterium inte finns med. Kriterium B 
tillkom i den senaste utformningen av DSM. Enligt Scheiber et al. (2015) har kriterium B inte 
bidragit till att fler personer med BDD har kunnat identifieras, däremot att B-kriteriet bidragit till 
att det blivit lättare att särskilja allvarlighetsgraden av diagnosen. 

3.2.1. Prevalens 
Förekomsten av BDD har rapporterats från flera håll i världen. Uppskattningsvis lever 1-2 % av 
världens befolkning med BDD, det vill säga ett antal mellan 70 och 140 miljoner människor 
(APA, 2013:244ff). I samtliga av nedanstående studier har prevalensen beräknats utefter 
studieformulär som besvarats av studiernas deltagare. Detta innebär att studiernas resultat har 
visat på hur stor andel av de olika populationerna som lever med BDD, inte prevalensen av 
andelen diagnostiserade med BDD. 
 
I en amerikansk studie från 2008 framkom att prevalensen av BDD låg på 2.4 % i den vuxna 
populationen, vilket är en högre andel än personer som lever med schizofreni och bipolär 
sjukdom typ I (Koran, Abujaoude, Large, & Serpe, 2008). En tysk studie visade att prevalensen 
för de som uppnådde DSM-kriterierna för BDD inom den tyska populationen låg på 1.8 % 
(Buhlmann et al., 2010). I en studie som genomfördes i Pakistan bland läkarstudenter visade sig 
prevalensen vara något högre, där resultatet visade att 5.8 % av läkarstudenterna kunde uppnå 
kriterierna för BDD (Taqui et al., 2008). Utifrån olika studier gällande prevalensen av BDD, 
beräknas den vara något högre bland studenter än den allmänna populationen. Det varierar från 
tex. 5.1 % i Sydafrika, 4.95 % i Kina, 4.8 % i Turkiet till 2.3 % i Australien (Dlagnikova & van 
Niekerk, 2015; Zhu & Deng, 2010; Cansever, Uzun, Dönmez & Ozşahin, 2003; Bartsch, 2007).  
  
Endast en (1) svensk studie har genomförts på den svenska befolkningen, vilket var en 
prevalensstudie som undersökte förekomsten av BDD hos svenska kvinnor. Resultatet visade en 
prevalens på 2.1 % och att kvinnor med BDD hade betydligt fler symptom av depression och 
ångest än kvinnor utan BDD (Brohede et al., 2015). 
 
Medelåldern för uppkomsten av BDD ligger på 16 år (Phillips et al., 2005). Trots detta och den 
höga prevalensen av BDD blir många inte diagnostiserade eller diagnostiserade med en annan 
psykisk sjukdom. Personer med BDD kan ofta känna skam över sitt sätt att hantera diagnosens 
symptom att de döljer problematiken för närstående, vilket försvårar deras möjlighet att få den 
hjälp de behöver (Phillips, Didie, Feusner & Wilhelm, 2008:1112f). 

3.3. Orsaker till BDD 
BDD är en komplex diagnos. Då forskningen om BDD och diagnosens problematik är 
begränsad, är orsakerna bakom utvecklandet av sjukdomen fortfarande inte fastställda. I studierna 
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nedanför redogörs dock för vissa faktorer som kan orsaka uppkomst av diagnosen (Fang, 
Matheny & Wilhelm, 2014; Feusner, Neziroglu, Manzusi & Bohon, 2010).  
 
Fang et al. (2014) och Feusner et al. (2010) har undersökt olika faktorer som eventuellt kan ligga 
bakom uppkomsten av BDD. Exempelvis biologiska faktorer; det har påvisats att volymen i olika 
delar av hjärnbarken och volymen på den vita hjärnsubstansen skiljer sig mellan personer med 
och utan BDD. Även genetiska faktorer kan ha betydelse för uppkomst av diagnosen. 7-8 % av 
individer med BDD har en nära familjemedlem som antingen har BDD eller tvångssyndrom 
[OCD].  
 
Det har även påvisats ett samband mellan uppkomsten av BDD och att ha blivit utsatt för fysiskt, 
psykiskt, sexuellt våld eller fysisk eller emotionell försummelse i barndomen. Även sociala 
faktorer kan påverka till utvecklande och uppkomst av BDD, exempelvis av att under sin barn- 
och ungdomstid ha blivit retad för sitt fysiska utseende. Personer med BDD har en högre grad av 
känslighet relaterat till det fysiska utseendet, dock har det inte gått att fastställa om denna faktor 
är bidragande till uppkomsten av diagnosen eller ett symptom av diagnosen (Feusner et al., 2010). 

3.4. Samsjuklighet 
Studier genomförda av Gunstad och Phillips (2003) och Phillips och Stout (2006) visade att 
samsjuklighet var vanligt hos personer med BDD. Studierna påvisade ett starkt samband mellan 
BDD och diagnoserna depression och social fobi, samt ett samband mellan BDD, affektiv 
störning, bipolär sjukdom och ätstörningar. I Phillips och Stouts (2006) studie framlades dock 
inga bevis på om BDD bidrog till utvecklandet av någon annan psykisk störning, eller om BDD 
var ett symptom av någon annan diagnos. 
 
Phillips et al. (2005) undersökte ett flertal kliniska rapporter rörande BDD, där 200 individer 
inkluderades. Författarna jämförde bland annat behandlade och obehandlade personer. Resultatet 
i studien visade att personer som sökt och fått behandling för sin BDD hade en högre grad av 
samsjuklighet gällande tidigare nämnda psykiatriska diagnoser. De behandlade patienterna hade 
dock en bättre sjukdomsinsikt än obehandlade personer med BDD. Dock var det oklart om 
sjukdomsinsikten berodde på behandlingen eller om personer med bristande insikt var mer 
osannolika att söka professionell hjälp.   

3.5. BDD:s inverkan på livskvalité 
Phillips (2000) genomförde en studie om BDD-patienters självupplevda livskvalité, där 62 BDD-
patienter undersöktes utifrån ett självskattningsformulär. Resultatet visade att personer med BDD 
värderade sitt mentala och fysiska välmående lägre än det genomsnittliga värdet hos den allmänna 
populationen i USA.  
 
Undersökningen som genomfördes av Phillips et al. (2005) visade att personer med BDD hade 
en hög grad av funktionsnedsättning, vilket speglades i sociala, skol- och arbetsrelaterade 
aktiviteter. Dessa personer hade många dagar av frånvaro från skola eller arbete på grund av sin 
BDD. 22 personer av 200 medverkande i studien hade också hoppat av skolan på grund av sin 
BDD. 
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I en undersökning av IsHake et al. (2012) pekade resultaten på att personer som har BDD 
återkommande rapporterades ha en låg livskvalité. Faktorer som påverkade livskvalitén 
inkluderade familjelivet, välmående och arbete. Författarna påvisade att personer med BDD hade 
lägre inkomst, en högre grad av arbetslöshet i förhållande till den allmänna populationen och 
lägre sannolikhet att leva i en relation. Personer med BDD som inte lever i en relation har också 
visat sig vara sjukare i sin BDD och ha mer problem inom sociala arenor än personer som lever i 
en relation (Didie et al., 2006)  
 
Det har påvisats att BDD, i jämförelse med anorexi och bulimi, har större negativ inverkan på 
livskvalitén gällande uppfattningen om det egna fysiska utseendet. Det finns dock ingen större 
skillnad rörande livskvalitén mellan BDD-patienter och OCD-patienter (Hrabosky et al., 2009).  
 
Veale och Riley (2000) genomförde en studie för att undersöka föreställningen och beteenden 
framför speglar hos personer med BDD jämfört med personer utan BDD. Författarna kom fram 
till följande: personerna med BDD drevs till att spegla sig av viljan att veta exakt hur de såg ut, 
där de hoppades på att de skulle se annorlunda ut och skulle må sämre av att inte spegla sig. 
Personerna med BDD fokuserade på vissa delar av sitt utseende och känslorna kring utseendet 
än den faktiska yttre reflektionen i spegeln. Personerna med BDD använde sig oftare av otydliga 
ytor för att spegla sig, så som bilrutor, fönsterglas, tv-skärmar eller liknande. De visade sig även 
må sämre efter att de speglat sig. 
 
Andelen individer med BDD som har självmordstankar eller genomfört självmordsförsök har 
visats vara hög bland både barn, ungdomar och vuxna. Risken för självmord beräknas dock vara 
högst bland ungdomar med BDD (APA, 2013:244f). Cirka 80 % av personer med BDD har 
självmordstankar, varav 28 % någon gång försökt ta sitt liv. Varje år försöker 2.6 % av personer 
med BDD begå självmord, där 0,3 % begår självmord (Phillips & Menard, 2006). 

3.6. Bemötande inom psykiatrin 
Ehrenkrona och Eriksson (2010:45ff, 61ff) utförde en studie om bemötande inom psykiatrin. 
Studien innefattade intervjuer med psykologer och patienter. I resultatet framkom att patienterna 
uttryckte att personkemin var väsentlig för att kunna skapa en god relation. De uttryckte en 
önskan om att bli sedda som unika individer, med särskiljande egenskaper, och inte bara utifrån 
sin diagnos. I studien framkom även vad psykologerna och patienterna uttryckte kunde föreligga 
som hinder för ett bra bemötande. De professionella framhöll bland annat att ett gott bemötande 
kan hindras av kravet på att behöva fastställa en diagnos i ett tidigt skede, samarbetssvårigheter 
mellan olika yrkesgrupper och att olika yrkesgrupper tenderar att endast arbeta med sin specifika 
del av patientens problematik och bortser från att se patienter ur ett helhetsperspektiv. 
Patienterna angav att hinder för bemötandet kunde innebära bristande inflytande från patientens 
sida, låg grad av flexibilitet hos de professionella och avsaknad av samordnade insatser. Detta 
medförde att patienterna ofta upplevde att de hoppade fram och tillbaka mellan olika vårdgivare 
och insatsansvariga och att vården därefter upplevdes som osammanhängande. 
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3.7. Sammanfattning av forskningsfältet 
Uppskattningsvis beräknas prevalensen av BDD ligga på 1-2 % av världens befolkning (APA, 
2013:244ff). Bland svenska kvinnor ligger prevalensen på 2.1 % (Brohede et al., 2015). Flertalet 
studier har påvisat att livskvalitén hos personer med BDD är låg och att sjukdomen medför flera 
begränsningar i flera av livets sociala arenor (e.g Phillips, 2000; IsHake et al., 2012). Samsjuklighet 
är vanligt förekommande och det har påvisats samband mellan BDD och diagnoser som 
depression, social fobi, affektiv störning, bipolär sjukdom och ätstörningar (Gunstad & Phillips, 
2003; Phillips & Stout, 2006). Det är vanligt för personer med BDD att känna skam över sin 
problematik, vilket innebär att det är viktigt för de professionella som de kommer i kontakt med 
att ha kunskap om problematiken för att vidare kunna ge personen ett gott bemötande och skapa 
en god relation.  

4. Teoretiska utgångspunkter  

4.1. Narrativ teori 
Det mänskliga berättandet är grundläggande för mänskligt tänkande och skapande av kunskap. 
Det är genom att berätta som vi människor skapar mening av våra erfarenheter och konstruerar 
och kommunicerar vår uppfattning om oss själva, andra och världen. Inom flera 
samhällsvetenskapliga fält och forskningsområden har berättelsen och berättandet som 
kunskapsform växt fram som en betydelsefull metod för anskaffning av kunskap om ett visst 
fenomen eller socialt problem. Med vetenskaplig terminologi benämns berättelseforskning idag 
som narrativ teori och metod (Johansson, 2005:16ff).  
 
Johansson (2005:17ff) skriver att det narrativa fältet är ett stort och tvärvetenskapligt område som 
inbegriper en rad olika varianter av metoder, teorier och analysmodeller. Den narrativa 
utgångspunkten, att belysa berättandet och berättelser som kunskap, har bara under de senaste 
åren fått en alltmer erkänd och central plats inom flera sociala och hjälpinriktade verksamheter. 
Inom yrkesområden som socialtjänst, psykiatrin och sjukvården, där arbetet på olika vis innefattar 
möten med människor med någon form av hjälpbehov eller problematik, åligger ett ansvar hos 
de yrkesverksamma att lyssna på klienten, brukaren eller patienten.  
 
Karlsson (2008:400ff) skriver om förekomsten och betydelsen av att lyssna till 
sjukdomsberättelser inom socialt arbete. Hon framför att det krävs mer kunskap om 
jagupplevelser inom yrkesområdet. En av de klientgrupper som socialarbetare kan komma att 
möta i sitt arbete, och som Karlsson (2008) skrivit om, består av personer som hör inre röster. 
Att höra inre röster upplevs genom ett inifrånperspektiv, vilket innebär att det är viktigt för 
yrkesverksamma som kommer i kontakt med gruppen att ha kunskap om detta, och andra 
snarlika sjukdomsrelaterade, fenomen. Att i sin yrkesroll som socialarbetare lyssna på 
sjukdomsberättelser kan bidra till en mer ökad kunskap om denna typ av subjektivt upplevda 
problematik och fenomen. Ökad kunskap kan vidare skapa förutsättningar för att förstå om och 
hur sjukdomshistorier kan vara meningsbärande och på vilka sätt de kan säga något om 
individens jag eller aktuella livssituation. 
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Den muntliga intervjun som metod för anskaffning av datamaterial är en vedertagen metod inom 
narrativa studier (Johansson, 2005:22). Arvidsson (1998:25f) redogör för ett synsätt för analys av 
narrativa berättelser, som han benämner som levnadshistorisk intervju som storform. Metoden 
innefattar flera analysbegrepp som kan användas för att lyfta ut de avsnitt i en intervju och 
berättelse där respondenten redogör för olika perioder eller betydelsefulla vändpunkter i sin 
historia. Ett av analysbegreppen benämns just som vändpunkter, vilken innefattar de avsnitt i en 
berättelse där intervjupersonen berättar om en händelse som på något vis medfört en större eller 
mindre förändring i intervjupersonens liv och historia (Arvidsson, 1998:61). 

4.2. Teoretiska begrepp 
I nedanstående avsnitt redogörs för några teoretiska begrepp som är knutna till studiens syfte och 
frågeställningar. Beskrivningen och analysen av resultatet kommer att utföras med hjälp av dessa 
teoretiska begrepp, utifrån en narrativ ansats.  

4.2.1. Diagnostisering  
Vetskapen om diagnosen BDD:s existens uppskattas vara låg i Sverige. Ändock kan det utläsas 
pågående diskussioner om diagnosen på olika internetforum (e.g. BDD Sverige). Människor 
berättar att de sökt hjälp för sin upplevda BDD hos professionella, men till följd av okunskap om 
diagnosen blivit diagnostiserade med en annan diagnos eller inte diagnostiserade alls. Vad säger 
detta om diagnostiseringens betydelse för personer som upplever att de har BDD? Och vad säger 
detta om DSM-systemet och diagnostiseringens betydelse i samhället?  
 
Hacking (2013) kritiserar byråkratin kring DSM-systemet och det han beskriver som samhällets 
uppfattade behov av DSM som klassificeringssystem. Han skriver att samhället är beroende av ett 
klassificeringssystem, i slag av DSM, men främst för att täcka byråkratiska behov såsom vid 
beräkning av prevalens och för betalning av kostnader för olika typer av behandlingar. Samtidigt 
skapar funktionen av DSM, på individnivå, ett beroende av att bli diagnostiserad för att få tillgång 
till korrekt hjälp och behandling. Hacking skriver att människan är mer komplex än så och att 
subjektivt upplevda sjukdomssymptom inte alltid kan förklaras med diagnoskriterier. 

4.2.2. Bemötande 
Att arbeta professionellt innebär bland annat att den yrkesverksamme besitter en maktposition 
gentemot patienten, klienten eller brukaren. För att skydda den enskilde mot maktobalansen 
behöver den yrkesverksamme inneha en professionell hållning som utgår från såväl etiska 
riktlinjer som från sin egen yrkeserfarenhet. Även den enskildes individuella behov bör beaktas. 
Att lyssna, anstränga sig och visa respekt gentemot klienten ökar möjligheten att skapa en allians 
med den hjälpsökande (Holm, 2009:48ff).  
  
Socialstyrelsen (2010:68ff) skriver att god kommunikation mellan den hjälpsökande klienten och 
den professionella är en förutsättning för en trygg och förtroendefull relation, då relationen har 
stor betydelse för hur klienten mottar informationen de får från yrkesverksamma. Då den 
hjälpsökande hamnar i ett underläge är respekt av största betydelse. Detta kan visas exempelvis 
genom att bemöta den hjälpsökande som en expert precis som en själv, men att den hjälpsökande 
är expert på sin sjukdomsupplevelse och egna situation. 



 13 

4.2.3. Livskvalité 
Livskvalité är ett begrepp som förekommer i flertalet internationella studier gällande BDD, där 
resultaten visar på att personer med BDD har en lägre uppskattad livskvalité än personer utan 
BDD (e.g. Phillips, 2000; Hrabosky et al., 2009). Det har inte kunnat fastställas en enhetlig 
definition av begreppet livskvalité. Brülde (2007:11f, 19f) skriver bland annat om lyckoteorin, där 
livskvalitén är beroende av hur lycklig en individ är. Han uttrycker att motståndarna till denna 
teori hävdar att en individs livskvalité inte enbart är beroende av hur lycklig denne är, utan att det 
kan finnas andra omständigheter i livet som påverkar livskvalitén. Han skriver även om att 
livskvalitén kan användas som ett begrepp för att värdera hur bra eller dåligt en individ uppfattar 
sitt egna liv. 
 
Nationalencyklopedin [NE] (u.å.) redogör också för en beskrivning av begreppet: 

Livskvalitet är ett ord som beskriver om en person har möjlighet att leva ett bra liv eller 
inte. Livskvalitet kan handla om sådant som man kan mäta, exempelvis om man har 
arbete, bostad eller tillräckligt med pengar, kan röra sig fritt med mera. Men livskvalitet 
kan också avse hur man själv upplever sin situation, om man tycker att man har det bra 
eller inte. Det kan påverkas av om man är frisk eller sjuk, om man kan bestämma över sitt 
eget liv och om man kan göra sådant man själv tycker är viktigt med mera. (NE, u.å.) 

Även World Health Organization [WHO] (1997) definierar begreppet livskvalité, på engelska 
kallat Quality of Life: 

WHO defines Quality of Life as individuals' perception of their position in life in the 
context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 
expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex 
way by the person's physical health, psychological state, level of independence, social 
relationships, personal beliefs and their relationship to salient features of their 
environment. (WHO, 1997, s. 1) 

Sammanfattningsvis kan livskvalité summeras som det människor själva upplever är värdefullt i 
sitt liv och som bidrar till ett psykiskt eller fysiskt välbefinnande och en meningsfull tillvaro (se 
Brülde, 2007; WHO, 1997; NE, u.å.). 

5. Forskningsmetod 
Tidigare forskning om diagnosen BDD innefattar litteratur-, fall- och kvantitativa studier som 
främst berör diagnosens prevalens och behandlingsmetoder. Syftet med denna uppsats är att 
beskriva och analysera hur personer som upplever sig ha BDD berättar om hur det är att leva 
med diagnosens symptom och problematik. Då uppsatsens huvudsakliga fokus är riktad på den 
subjektiva upplevelsen av att leva med BDD har vi valt att utföra en kvalitativ studie med en 
narrativ ansats. Val av teori och teoretiska verktyg har genererats från tidigare vetenskapliga 
artiklar och studier för att kunna lyfta fram berättelserna om hur det är att leva med BDD. 
 
Kvale och Brinkmann (2009:17f, 47) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun är ett 
professionellt samtal, en intervju där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och 



 14 

intervjupersonen. Det deskriptiva, inom den kvalitativa intervjun, är ett sätt att lyfta 
respondenters beskrivningar av upplevelser, känslor och handlingar för att återge mångfalden, 
skillnader och variationer, inom ett fenomen. Johansson (2005) skriver att "om narrativ teori är 
teorier om berättelsen och berättandet kan narrativ metod sägas vara de metoder som används 
för att samla in och analysera muntliga eller skriftliga berättelser." (s. 21). Narrativ intervju 
benämns som en intervjuform där fokus ligger på intervjupersonens historia, historiens intrig och 
struktur (Kvale & Brinkmann, 2009:169ff). Johansson (2005:27) skriver om Catherine Kohler 
Riessman som förklarar att det centrala i narrativa studier är tolkningarna av andra människors 
tolkningar av sig själva och sin omvärld. Hon skriver att ett narrativt angreppssätt är användbart i 
studier där personers identitet och subjektivitet sätts i fokus. 

5.1. Urval och avgränsningar 
Målpopulationen för uppsatsen är människor som upplever sig ha diagnosen BDD. Eftersom 
studiesyftet inte är att beskriva personer med BDD av ett visst kön eller åldersgrupp är urvalet 
inte medvetet avgränsat till det. Det slutgiltiga urvalet består dock av fyra kvinnor mellan 20 och 
30 år som upplever sig ha BDD. Respondenterna bor i tre olika storstäder i Sverige. Då studien 
ämnar till att beskriva den subjektiva upplevelsen av att leva med diagnosen, har vi med både 
diagnostiserade och självdiagnostiserade personer i studien. Eftersom vi är medvetna om 
diagnosens problemområde, tar vi avstamp i att respondenterna som självdiagnostiserats med 
BDD besitter lika mycket tolkningsföreträde för upplevelsen av diagnosen, som respondenterna 
som diagnostiserats professionellt.  

5.2. Insamling av empiriskt material 
Vi började ganska tidigt i processen med att kontakta verksamheter och sända ut förfrågningar 
för att hitta och få tag på respondenter till studien. En förfrågan skickades ut på Facebook, 
internetforumet BDD Sverige samt Svenska OCD-förbundet Ananke. Internetforumet BDD 
Sverige är ett forum som vänder sig till personer som har BDD samt deras anhöriga (BDD 
Sverige, u.å.). Svenska OCD-förbundet Ananke är en ideell förening som har till uppgift att stödja 
människor med tvångssyndrom (OCD) eller närliggande diagnoser och deras anhöriga (Svenska 
OCD-förbundet Ananke, u.å.). I förfrågan beskrevs syftet med studien och att respondenter med 
BDD efterlystes som skulle kunna tänka sig medverka i studien (se Bilaga 1). 
 
Genom inlägget på Facebook kontaktades vi av två respondenter, genom Svenska OCD-
förbundet Ananke fann vi en respondent och genom inlägget på BDD Sverige kontaktades vi av 
ytterligare en respondent. Två av dessa berättade att de upplevde sig ha BDD medan de andra två 
sa att det var diagnostiserade med BDD. Ytterligare en respondent hörde av sig, som var anhörig 
till en person med BDD, och en intervju genomfördes men valdes senare bort då vi ansåg att 
intervjumaterialet inte kunde besvara studiens syfte. Ännu fler personer visade intresse av att 
medverka men svarade inte på uppföljande mejlkontakt eller avbröt sin medverkan. Under hela 
arbetsprocessen med studien har ytterligare respondenter efterfrågats utan resultat. Inlägg, med 
förfrågan om medverkan, har skapats på internetforumen Familjeliv och Flashback utan gensvar.  
 
Tre, av sammanlagt fyra, intervjuer genomfördes på tre olika platser och respondenterna fick 
själva bestämma var de ville genomföra intervjun. De enskilda intervjuerna varade mellan 60-100 
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minuter. Vi båda närvarade under samtliga intervjuer, där en av oss höll i intervjuerna och den 
andre ställde kompletterande frågor och antecknade på medhavd dator. Den fjärde intervjun 
genomfördes över internet, där vi mailade intervjuguiden till respondenten och fick den besvarad 
över mail. Intervjuerna utgick från den halvstrukturerade intervjuguiden som bestod av ett antal 
teman för att försöka få svar på studiens syfte och frågeställningar (jfr. Kvale & Brinkmann, 
2009:43). De teman som intervjuguiden bestod av var: "allmänt om BDD", "hur diagnosen tas i 
uttryck", "livskvalité" och "professionalitet". Intervjuguiden sågs som ett manus för att 
strukturera upp intervjuernas förlopp (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009:146f). Utöver frågorna i 
intervjuguiden tillkom kompletterade följdfrågor i de enskilda intervjuerna för att försöka nå en 
mer dynamisk och individbeaktande dimension av intervjuerna. De förberedda intervjufrågorna 
och de kompletterande följdfrågorna under intervjun var i största möjliga mån formulerade på ett 
sätt som uppmuntrade respondenterna till att på ett så noggrant sätt som möjligt beskriva vad de 
upplever och känner. Detta benämner Kvale och Brinkmann (2009:46) som det deskriptiva i den 
kvalitativa forskningsintervjun. 

5.3.  Bearbetning och analys av empiriskt material 
Alla intervjuer spelades in för att därefter transkriberas. Transkriberingarna utfördes av den som 
antecknade under intervjutillfällena. Dock så lyssnade vi båda på inspelningarna och läste igenom 
samtliga transkriberingar för att undvika missar. Transkriberingarna skedde under samma dag 
eller dagen efter intervjutillfället för att försöka få med alla möjliga aspekter av intervjun som 
möjligt i transkriberingen, exempelvis kroppsspråk och tonfall.  Transkriberingarna har skrivits så 
ordagranna som möjligt, däremot har talspråket ändrats till skriftspråk vid redovisning av citat i 
resultatavsnittet. Ofullständiga meningar, upprepningar av ord och utfyllnadsord har också tagits 
bort i citaten, i syfte att försöka redovisa resultatet i ett så jämnt läsflöde som möjligt. Under 
bearbetningen av materialet gavs alla respondenter fingerade namn och åldrar. När 
respondenterna i intervjuerna uppgav sin nuvarande ålder, geografiska platser eller dylikt 
redigerades detta för att avidentifiera respondenterna ytterligare. När majoriteten av 
transkriberingarna var klara påbörjades kodningen av intervjumaterialet, vilket utfördes utifrån 
nedanstående modell för klassificering av narrativ analys.  

5.3.1. Modell för narrativ analys 
Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber (1998:12ff) har utformat en modell för organisering och 
klassificering av olika typer av narrativa analyser, i vilken de har urskilt två av varandra oberoende 
dimensioner. Dessa är: a) helhet kontra kategori, och b) innehåll kontra form. Inom den första 
dimensionen läggs fokus på textens innehåll och helhet; där livsberättelsen om en person ses som 
en helhet och delar av texten tolkas i anknytning till andra delar i berättelsen. I kategori läggs 
fokus på ett problem eller fenomen som delas av en grupp av människor. Inom den andra 
dimensionen läggs fokus istället på textens form. Det centrala är intrigens struktur, händelsernas 
ordning och om berättelsen är sammanhängande eller inte (Lieblich et al., 1998:12ff).  
 
Lieblich et al. (1998:13f, 112ff) modell visar på hur dessa två dimensioner kan samverka och 
korsa varandra, vilket vidare skapar fyra tillvägagångssätt att läsa en berättelse: 
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HELHET – INNEHÅLL: Det första tillvägagångssättet ser till individens hela livshistoria och 
fokuserar på innehållet som presenteras i livsberättelsen. 
 
HELHET – FORM: Det andra tillvägagångssättet ser också individens hela livshistoria men 
fokuserar på intrigen eller livshistoriens struktur. 
 
KATEGORI – INNEHÅLL: Det tredje tillvägagångssättet kallas även innehållsanalys och är 
det vanligaste sättet att analysera narrativ empiri inom det samhällsvetenskapliga fältet. 
Kategorier/teman definieras utifrån ämnet som studeras och därefter lyfts stycken eller delar av 
berättelser som sorteras och samlas in i dessa kategorier/teman. 
 
KATEGORI – FORM: Det fjärde tillvägagångssättet fokuserar på språkliga egenskaper i 
berättelsen, till exempel vilka typer av metaforer som berättaren använder. 

5.3.2. Analys av empirin 
Den tredje lästypen: kategori – innehåll, var den lästyp som vi använde oss av i vår studie. Denna 
lästyp varierar beroende på studiesyftet och den narrativa empirin. Även hur resultatet redovisas 
kan skilja sig beroende på studiesyftet och forskningsfrågorna. Ett sätt att redovisa empirin och 
analysen av den kan vara att använda sig av kategorierna, som man av hur innehållet speglar vissa 
grupper av människor (Lieblich et al., 1998:112ff). 
 
Att tillämpa den tredje lästypen innebar att vi läste intervjutexterna och under tiden eftersökte 
utsagor som senare skulle kunna sorteras in i kategorier (jfr. Lieblich et al., 1998:112ff). I det 
stadiet hade vi sex stycken kategorier: "Vad är BDD för dig?", "Att förhålla sig till diagnosen", 
"Hur BDD påverkar relationer", "Vardagsliv – BDD:ns påverkan i arbete, studier och andra 
aktiviteter", "Att känna och inte känna livskvalité" och "Den professionella kontakten". Dessa var 
uttänkta och utformade efter studiens syfte och frågeställningar, samt efter den förförståelse om 
diagnosens symptom vi tillförskaffat oss efter att ha läst tidigare forskning om BDD.  
 
Vi läste igenom varje transkriberad intervju noggrant och färgmarkerade de stycken och citat i 
texten som passade in i kategorierna. Det var dock stundtals svårt att kategorisera utsagorna i 
berättelserna. En berättelse kring en händelse eller ett tidsförlopp tenderade att beröra flera 
teman samtidigt, vilket försvårade att dela upp berättelserna utan att riskera att kontexten som 
berättelsen återgavs i försvann (jfr. Bryman, 2011:526f).  
 
Vi använde oss av en abduktiv strategi. Vi var öppna för att låta våra tidigare kategorier ändras 
efter den empirin som framkom i intervjuerna (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009:142ff; Larsson & 
Goldberg, 2008:162ff). De slutgiltiga kategorierna blev: 1) "Att leva med BDD", med 
underrubrikerna "BDD i förhållande till sig själv", "Attityder om diagnostisering" och "BDD:n i 
vardagen". 2) "Livskvalité", med underrubrikerna "Vad innebär livskvalité för en person med 
BDD?" och "Relationer till vänner, familj och partner". Och 3) "Uppfattningar och erfarenheter 
kring bemötande". 
 
I resultatet redogörs en sammanfattad version för varje enskild respondents berättelse, vissa delar 
av berättelserna är utskrivna mer detaljerat än andra. De avsnitt i respondenternas berättelser som 
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gått att knyta an till studiens syfte har lyfts fram i analysen, under passande kategori. Resultatet 
har analyserats utifrån tidigare forskning samt studiens teoretiska begrepp. Arvidssons (1998) 
begreppsdefinition av vändpunkter, har använts i syfte att lyfta fram betydande händelser i 
respondenternas liv och sjukdomshistorier. Holms (2009) redogörelser och Socialstyrelsens 
(2010) riktlinjer för vad som innefattas i ett bra bemötande har tillämpats vid analys av berättelser 
om bemötande inom professionella verksamheter. Brüldes (2007) diskussion samt WHO’s (1997) 
och NE’s (u.å.) definition av begreppet livskvalité, för att koppla respondenternas berättelser till 
dessa utifrån deras personliga definition av begreppet. Samt Hackings (2013) kritiska diskussion 
om DSM-systemet och diagnostiseringens betydelse, i syfte att analysera hur respondenterna 
förhåller sig till diagnostisering.  

5.4. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet inom den kvalitativa forskningen 
Validitet och reliabilitet är två begrepp inom både den kvantitativa och den kvalitativa 
forskningen som man behöver förhålla sig till vid en bedömning av en studie. Begreppet validitet 
kan kort och gott förklaras med frågan "mäter du vad du avser att mäta?", medan begreppet 
reliabilitet handlar om hur tillförlitligt ett resultat är och huruvida det resultatet går att 
reproduceras vid ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009:263ff). 
 
Då denna uppsats är en kvalitativ studie behöver dessa begrepp diskuteras på ett annat sätt. 
Bryman (2011:351ff) skriver om Lincoln och Guba (1985, 1994) som föreslår två andra begrepp 
för bedömning av kvalitativa studier; tillförlitlighet ("trustworthiness") och äkthet ("authenticity"). 

5.4.1. Tillförlitlighet 
Bryman (2011:354f) skriver att begreppet tillförlitlighet är indelat i fyra olika kriterier: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmabilitet. Trovärdighet handlar om huruvida säkert och trovärdigt 
resultatet är i förhållande till den sociala verklighet som studerats; att respondenterna som 
medverkar i studien får bekräfta att man uppfattat deras verklighet korrekt. Även Larsson, 
Sjöblom och Lilja (2008:38ff) skriver om trovärdighet utifrån en narrativ metod. De skriver att 
det narrativa ofta skapar bra förutsättningar för trovärdighet då den utgår ifrån djupa 
beskrivningar av respondenternas upplevelser. De uttrycker dock att det inte alltid räcker att 
enbart utgå från respondenternas beskrivningar utan att det ibland är nödvändigt att 
problematisera respondentens berättelser genom att ställa kritiska frågor, tolka tystnader och 
analyser eventuella frånvarande berättelser. Utifrån det som Larsson et al. (2008) samt Bryman 
(2011) beskriver, kan vi se vissa begränsningar gällande trovärdigheten i vår uppsats. Vi intervjuar 
varje enskild respondent endast en gång, vilket medför att vi inte känner dem tillräckligt väl för 
att förhålla oss alltför kritiska till deras utsagor. Berättelserna som respondenterna beskriver är 
understundom väldigt specifika vilket gör att vi måste ta anonymitetskravet i beaktan vid 
inkludering av citat under resultatavsnittet. 
 
Kriteriet överförbarhet är en nedtonad version av begreppet generalisering, men att det inom 
den kvalitativa forskningen fokuserar på det kontextuellt unika. Överförbarheten innebär om en 
viss iakttagelse kan vara överförbart i någon annan eller likande kontext oavsett tidpunkt. Finns 
det tillräckligt fylliga, djupgående beskrivningar inom den kontexten som studeras så kan det vara 
till grund för hur överförbart resultaten är till andra miljöer och kontexter (Bryman, 2011:355). 
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Detta är ett problem inom det narrativa fältet då det är svårt att veta hur representativa dessa 
djupgående beskrivningar är i förhållande till en annan kontext (Larsson, Sjöblom & Lilja, 
2008:41). Vi är medvetna om att en narrativ studie är svår att replikera, dock så berör vi olika 
teman i intervjuerna för att i största möjliga mån skapa en koherens mellan intervjuerna. Men 
eftersom den narrativa metoden skapar en ganska öppen intervjuform, är det inte nödvändigtvis 
så att alla personer som upplever sig ha BDD har liknande livshistorier. 
 
Pålitlighet motsvarar ungefär reliabilitet. Pålitligheten innebär att det finns en fullständig 
redogörelse för alla faser av forskningsprocessen och där man själv eller kollegor kritiskt kan 
granska forskningsprocessen för att då bedöma hur pålitlig den är (Bryman, 2011:355). Vi för och 
har under uppsatsens gång fört en loggbok där vi steg för steg antecknar hur långt i 
studieprocessen vi kommit. Detta för att själva komma ihåg alla steg i processen, men självklart så 
finns möjligheten att vi glömmer redogöra för någon del i processen. 
 
Konfirmabilitet innebär objektivitet, vilket betyder att ens egna värderingar och åsikter inte 
påverkar studiens inriktning, process eller resultat (Bryman, 2011:355f). Vår förförståelse för 
diagnosen BDD; att vi är medvetna om diagnosens komplexitet och problemområde, kan ge oss 
ett visst förhållningssätt under intervjuerna. Vi försöker däremot hela tiden vara kritiska mot oss 
själva och inte låta våra åsikter påverka studiens objektivitet. 

5.4.2. Äkthet 
Gällande äkthet ska studien ge en rättvis bild av de medverkande respondenternas åsikter och 
uppfattningar. Begreppet äkthet aktualiserar bland annat frågan om studien bidrar till en större 
förståelse hos respondenterna angående miljön de lever i samt om respondenterna får en bättre 
bild över hur andra i deras miljö upplever situationen (Bryman, 2011:356f). Denna aspekt tas i 
beaktan i slutet av varje intervjutillfälle då vi frågar respondenterna om de upplever att de gett en 
rättvis bild av sig själva under intervjun. Respondenterna har också möjlighet att komplettera 
deras intervju i efterhand via mejl om de känner att de vill tillägga någonting. 

5.5. Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2015) tas i beaktan under utförandet av studien, 
vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Samtliga respondenter är informerade om studiens syfte, både skriftligt via en samtyckesblankett 
som skrivs under innan intervjutillfället, och över muntlig kommunikation. Respondenterna är 
även informerade om hur det empiriska materialet används i studien. De har blivit informerade 
om att deras deltagande är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan om de 
önskar. Respondenterna är tillförsäkrade anonymitet (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009:84ff; Larsson 
& Goldberg, 2008:180f). Samtliga respondenter är dock informerade om att vissa berättelser som 
de väljer att förtälja, som är väldigt specifika, kan möjliggöra att personer i deras omgivning kan 
utläsa vem personen är, trots anonymisering i studien. 
 
Larsson och Goldberg (2008:180f) skriver att de etiska aspekterna är särskilt viktiga när det 
kommer till narrativa studier, då intervjustudier av narrativ karaktär kan innefatta berättelser som 
kan vara väldigt tunga för respondenten att härbärgera. De fortsätter dock med att skriva att 
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detta, å andra sidan, kan bidra till att respondenten får ökad självkännedom tack vare de teman 
som intervjun berör. 

6. Resultat 
Resultatet är uppdelat i fyra olika avsnitt, där varje avsnitt redogör för en respondents berättelse. 
Robin, Alexis och Charlie intervjuas muntligen och Eli intervjuas skriftligen via mejl.  

6.1. Robins berättelse 
Robin är i övre 20-årsåldern och studerar för nuvarande på universitetet/högskola. Hon är inte 
diagnostiserad med BDD, men däremot diagnostiserad med ätstörning UNS, anorexi, 
tvångssyndrom, depression och paranoid personlighetsstörning, och ska göra en utredning för 
borderline. Hon säger dock att hon upplever sig ha BDD. Robin säger att hon definierar BDD 
som någonting som påverkar hennes vardag väldigt mycket. Hon berättar att BDD:n är 
någonting som hon helst håller för sig själv. Hon uttrycker att BDD är en problematik som 
skapar en isolering hos individen; att det som man ser i spegeln på morgonen är det som avgör 
hur dagen kommer att bli.  
 
Robin berättar att allting började när hon var tio år gammal. Hon gick upp i vikt väldigt snabbt 
och då blev väldigt deprimerad. Hon berättar att hon vid tolv års ålder försökte gå ned den 
vikten, gjorde det, men då istället blev underviktig. Dock så fortsatte hon se sig själv som 
överviktig och började succesivt betrakta sig själv som ful. Hon berättar lite kort om ett minne 
från en semester: 

[…] Jag minns när jag var på semester med min familj, kunde gå in till badrumsspegeln 
och jag minns att jag ser och säger ”mamma, jag är så ful, jag är så ful, jag måste ta livet av 
mig, jag kan inte gå ut såhär” och det var liksom de första gångerna som jag började säga 
sådana saker […] 

Hon berättar vidare att hon hoppade av grundskolan för att hon kände sig för ful för att gå dit. 
När Robin var 13 år var hon med om en händelse som hon uttrycker kan ha lagt grunden för 
hennes fortsatta fixering vid utseendet.  

[…] När jag var 13 fick jag väldigt mycket akne… och då var det en kille, […] han fram till 
mig […] och sa han till mig ”vad är det du har? vad är det du har i ansiktet? det ser ut som 
att du har en sjukdom eller någonting, du måste kolla upp det där” och jag blev helt 
fixerad av den kommentaren. Bara av att han sa ”det ser ut som att du har en sjukdom”. 
Då började jag känna mig som ett monster, helt plötsligt, så då kunde jag inte gå ut utan 
att sminka mig. Om jag skulle på viktiga ärenden, familjemiddagar… det fick jag ställa in 
för att det tog mig fem timmar att sminka mig, sen när jag väl kom utanför dörren då var 
jag tvungen att springa in igen och gråta och tänkte att jag är för ful för att visa mig för 
allmänheten… så att under den perioden, när jag var 14-18 då gick jag inte ut på två års 
tid, […] för att jag inte vågade visa mig offentligt. […] 

Robin berättar att hon under sina tonår kände en kille som var kär i henne väldigt länge. Hon 
berättar att hon inte vågade bli tillsammans med honom, att hon inte kände att hon förtjänade 
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honom på grund av att hon var så ful och att han skulle lämna henne om han fick reda på hur ful 
hon egentligen var. Robin berättar vidare att hon haft andra kärleksrelationer, men att det inte 
riktigt funkat. Hon berättar om en kille som hon var tillsammans med för ett antal år sen som 
utnyttjade att hon hade komplex och problem med sitt utseende. Killen kallade henne tjock och 
ful och Robin berättar att den episoden påverkat henne så mycket att hon är rädd för att träffa 
nya människor.  

[…] För det första är jag rädd för att bli kritiserad, för att det är så personligt för mig, sen 
är jag också jättejätterädd för att berätta… för en ny kille […]. När säger man det? Första 
dejten? Eller säger man det på den tionde? Har man lurat personen då, om man inte säger 
det på en gång att man är psykiskt sjuk? […] Jag har försökt att berätta för vissa, […] sen 
när man har gått på två dejter så har de försvunnit, då hör de aldrig av sig […]. Det känns 
jättehemskt att vara ensam, men det är inte för att jag känner liksom att jag är för ful att 
träffa några, utan snarare att jag inte förtjänar att träffa någon, för det är ingen som kan 
hantera en tjej som har psykiska sjukdomar […]  

Robin uttrycker att hon inte kan berätta om sin BDD för personer i sin omgivning, eftersom hon 
upplever att de inte förstår hennes problematik eller vad hon går igenom. När Robin säger att 
hon känner sig tjock och ful vill hon inte att någon säger "Nej, det är du inte", eftersom det rör 
sig om hennes subjektiva känslor, och inte om bekräftelse. 
 
Robin får frågan om hur hon först hörde talas om BDD. Robin berättar att hon såg en kille i 
programmet Dr. Phil, som berättade hur det var för honom att leva med BDD. Robin säger att 
hon kunde relatera till hans historia men att det inte hindrade henne från att fortsätta tänka 
kritiska tankar om sitt eget utseende. Robin berättar vidare att vardagen inte blivit lättare av att 
veta att diagnosen existerar. Hon förklarar att hon kan ha hur många diagnoser som helst men att 
tankarna kring sitt utseende fortfarande kommer kvarstå och finnas med i henne resten av livet. 
 
Robin uttrycker att hon inte bett om att bli utredd och diagnostiserad med BDD, då hon redan 
har ett flertal diagnoser och inte orkar med en till. Hon upplever att hon har BDD, men att hon 
inte vill ha den "på papper". Robin berättar om samsjuklighet, att hon har flera diagnoser där 
problematiken med den ena tenderar att överta den andra. Hon kan ha friska perioder där hon är 
fri från sin ätstörning och då BDD:n känns hanterbar, men att hon då istället blir manisk i sina 
tvångshandlingar och vice versa. Hon uttrycker att om hon skulle påtala att hon vill utredas för 
sin BDD, skulle någon säga att problematiken beror på hennes anorexi eftersom den är så synlig. 
Hon uttrycker vidare: 

[…] Jag är mer tacksam för att jag fick en ätstörning än att min BDD tog över mitt liv. 
För att ätstörningen bekräftade någonstans att jag kan förändra min kropp, men BDD:n 
kan jag inte förändra, förutom att använda kirurgi […]. Anorexin […], den har hjälpt mig 
att gå ut i det sociala, för den har tvingat mig att gå ut och springa i timtals, den har tvingat 
mig att gå till ställen där det finns människor. […] BDD är värre än att ha anorexi. Den är 
mycket, mycket värre. Det, om någonting, gjorde mig självmordsbenägen, att ha anorexi 
har aldrig gjort mig självmordsbenägen. […] 

Robin säger att det är stor skillnad från hur hon förhåller sig till sin BDD idag jämfört med hur 
det var under hennes tonårstid. Hon uttrycker att hon kämpat väldigt hårt för att komma tillbaka 
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till samhället. Hon berättar att hon varit sjukskriven i perioder, levt på försörjningsstöd och aldrig 
haft ett arbete. Robin berättar att hon behöver rutiner för att överleva vardagen; ett schema som 
visar vad det är som hon måste göra under veckan för att bibehålla stabilitet.  
 
Speglar är något som Robin återkommer till flera gånger under intervjun. Det är också det 
nuvarande temat i behandlingen hon genomgår på sin ätstörningsklinik. Hon berättar om sin 
relation till speglar och att hon speglar sig så fort hon har tillfälle, exempelvis i hissen, skyltfönster 
eller metaller/glas som reflekterar. Hon säger att om hon hamnar i en manisk period kan hon 
spegla sig i flera timmar och tappa tidsperspektivet. Därför har hon behövt täcka delar av sin 
helkroppsspegel hemma för att förhindra att hon börjar klämma på sig själv och få panik över 
kroppen och utseendet. Hon förklarar att hon kan inbilla sig att hon exempelvis har finnar i 
ansiktet som hon sedan försöker rispa bort med olika vassa föremål. Detta kan hon göra i timmar 
tills hon upptäcker att hennes händer är blodiga och då förstår att det gått för långt. Robin 
uttrycker att det är just hennes ansikte som hon upplever som jobbigast gällande BDD:n. 
 
Begreppet livskvalité får Robin associera fritt till. Hon uttrycker att livskvalité för henne är att 
vakna upp på morgonen och inte behöva styras av negativa tankar; att kunna vara i sin kropp och 
vara bekväm med den. Livskvalité är också att kunna gå ut och äta med kompisar utan att må 
dåligt över det. Eller att kunna gå ut osminkad, utan att vara rädd för att träffa på någon som kan 
tycka att hon är ful. Robin berättar också att hon för närvarande inte känner så mycket livskvalité, 
men att den är högre idag än vad den varit när BDD:n och ätstörningen varit som värst.  
 
Mot slutet av intervjun pratar Robin om kontakten hon haft och för nuvarande har med olika 
professionella instanser. Hon berättar att hennes allra första kontakt var med barn- och 
ungdomspsykiatrin [BUP] när hon var runt åtta år gammal. Robin fortsätter med att berätta att 
hon i sina tidiga tonår började skolka och att det då genomfördes sociala utredningar på henne 
som hon i vuxen ålder hämtat ut och läst. Hon berättar att socialsekreterarna i utredningarna 
bland annat skrivit att Robin "lever i en fantasivärld". 

[…] Det stämde ju, men jag blev ju inte förstådd utan jag levde i min värld. De hade ju 
skrivit i journalerna, […] ”det tar Robin tre timmar att sminka sig innan hon kommer till 
skolan och det gör att hon missar halva skoldagen” […] "vi måste vidta åtgärder för att 
Robin ska kunna fortsätta sin skolgång”. Det handlade ju inte om åtgärder för att kunna 
hjälpa mig med min depression, de skrev aldrig det, de misstänkte aldrig det, utan det var 
bara ”det tar fyra timmar för henne att sminka sig, hon vägrar komma till skolan, det här 
är inte okej, vi kommer att ringa polisen om hon inte…” […] men hade jag fått den 
hjälpen då, då kanske inte min situation hade sett ut såhär idag.  

Robin får frågan om hur hon upplever att kunskapsläget om BDD ser ut inom de verksamheter 
hon varit i kontakt med. Hon berättar att kunskapen om BDD är obefintlig, bortsett från 
ätstörningsklinikerna, där de yrkesverksamma har mer kunskap och större förståelse för hur dåligt 
en person kan må över sitt utseende. Hon berättar också att de har större förståelse för hur flera 
psykiska åkommor kan gå ihop, som exempelvis ätstörningar och BDD, och att de i sina 
behandlingsmetoder ser till hela människan och människan bakom diagnosen.  
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Robin berättar att hon fått höra väldigt många olämpliga saker när hon varit i kontakt med olika 
verksamheter. Hon säger att hon fått höra att hon upplevs som kaxig och aggressiv och att hon 
ska vara tacksam för den hjälp hon blivit erbjuden. Hon pratar om en samordnare som uttryckt 
att om Robin inte vill genomgå den erbjudna behandlingen, så kan hon lämna kliniken. Hon 
berättar om en läkare som varit väldigt närgående och en annan som avrått henne att söka hjälp 
för sin ätstörning, då denne uttryckt att det endast skulle bekräfta henne som sjuk. Hon säger att 
utseendet många gånger varit i fokus när hon haft kontakt med yrkesverksamma; att när hon sagt 
att hon känner sig ful och inte förtjänar att ha en kille, fått svaret att hon är vacker och att hon 
kan få vilken kille som helst. Hon förklarar vidare hur viktigt hon tycker ett bra bemötande är 
och att det för henne innebär när den professionella lyssnar på patienten och låter patienten prata 
mer än vad den professionella gör. Robin uttrycker att det inte är professionen eller utbildningen 
som gör att en person får rätt hjälp, utan det är rätt människa som ger en rätt hjälp. 

6.2. Alexis berättelse 
Alexis är i övre 20-årsåldern och för nuvarande sjukskriven från sitt arbete. Hon är inte 
diagnostiserad med BDD, men upplever sig ha diagnosen. Alexis har haft återkommande kontakt 
med professionella verksamheter gällande depression, generaliserat ångestsyndrom och 
personlighetssyndrom, men aldrig sökt hjälp specifikt för sin BDD. Alexis uttrycker att BDD för 
henne innebär en extrem överkritiskhet till det egna utseendet och någonting som är kopplat till 
ens egen värld. 
 
Alexis tidigare partner var den första som introducerade henne för diagnosens namn och 
existens. Hon säger att ex-partnern i förbifarten hade sagt "ja, du har ju dysmorfofobi" och att 
Alexis själv aldrig hade hört talas om ordet tidigare. Hon berättar att de då tittade på en 
dokumentärfilm tillsammans som handlade om personer med BDD, där dessa berättade om hur 
det är att leva med diagnosen. Alexis säger att det var då som hon började förstå en del saker om 
sig själv.  
 
Alexis berättar att hon nu i efterhand har funderat kring varför hon utvecklat en problematik 
kring sitt utseende. Hon är inte helt säker, men tror att uppkomsten av problematiken i grund 
och botten kan ha att göra med dålig självkänsla. Hon pratar om sin mamma, som lade väldigt 
stort fokus på utseende och vikt hos Alexis. Hon berättar att hon var överviktig som liten och att 
hennes mamma påpekade detta. När Alexis sedan gick ner i vikt tyckte hennes mamma att hon 
var för smal. Alexis säger att hon tror att det kan ha påverkat till att hon under uppväxten och 
vuxenlivet haft ett stort fokus kring sitt utseende. Alexis fixeringar har främst berört hennes 
ansikte och hår, men tidigare också hennes händer.  
 
Alexis berättar att det var för cirka sju år sen, när hon flyttade till en annan stad, som hon kan 
minnas att symptomen av BDD började yttra sig. Det var också då som BDD:n var som värst. 
Hon säger att hon då pluggade och hade tio minuters promenadväg till skolan. På vägen till 
skolan speglade hon sig cirka 30 gånger; i skyltfönster, bilar, fönster, speglar, glasdörrar, bara för 
att kolla att allt såg bra ut. Hon säger att hon ibland försökte spegla sig i vattenpölar när det inte 
fanns något annat att spegla sig i. Det var hennes dåvarande samtalskontakt, en kurator, som 
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uppmärksammade Alexis överdrivna speglande, men kuratorn sade inte rakt ut att det var BDD 
som Alexis hade.  
 
Alexis återgår till att berätta om dokumentärer och säger att hon kunde skratta av igenkänning 
men samtidigt tycka att det var väldigt jobbigt att se. 

[…] Jag kommer ihåg att jag pausade dokumentären och så säger jag till mitt ex att… ”ja, 
jo… jag förstår hur du tänker, jag förstår vad din poäng är… men grejen är, skillnaden 
mellan dem och mig, det är att jag är ful… de är inte det […]” och sen satte vi på play och 
fem minuter senare så säger en av dem i dokumentären ”jamen… ni ser ju bra ut, det är 
mig det är fel på, jag är ful” och jag insåg att ”jaha… det är en klyscha att säga det" […]. 
Det var väldigt svårt att ta in det faktiskt… att det liksom… det kanske sitter här uppe 
[pekar på huvudet]. […] Det var inte jobbigt att ta in det, men det var svårt att ta in det… 
det stred så himla mycket med min självbild… […] 

Alexis pratar lite kring diagnostisering och säger att hon inte känt ett behov av att bli 
diagnostiserad med BDD. Hon berättar att hon har gått i terapi men inte på grund av BDD:n, 
utan av andra anledningar. BDD:n har dock, på ett eller annat sätt, kommit på tal under 
terapisessionerna men olika terapeuter har lagt olika mycket vikt på att prata om problematiken. 
Hon förklarar att alla samtalskontakter har varit rätt överens om att hon har BDD, men hon har 
aldrig blivit officiellt diagnostiserad. 
 
Alexis får frågan om hon tycker att vardagen känns enklare att hantera när hon vet att hennes 
problematik går att förklara som en diagnos. Hon svarar att det absolut blivit enklare och på flera 
sätt. Hon berättar att det är lättare att gå emot de jobbiga känslorna när hon vet att det sitter i 
huvudet och att en diagnos gör det lättare för henne att jobba emot problematiken och exponera 
sig för situationer som hon uppfattar som svåra. Förut kunde hon exempelvis undvika att gå och 
handla i butiken som låg på andra sidan gatan för att det var för jobbigt. De dagar som hon 
verkligen behövde handla var hon tvungen att sminka sig länge innan hon kunde ta sig ut. Alexis 
berättar dock att hon inte har lika mycket problem med det idag, men att hon fortfarande ibland 
kan tycka att sådana situationer är jobbiga.  
 
Vidare uttrycker Alexis en annan situation som hon upplever som extremt jobbig; att bli 
fotograferad. Hon säger att hon hatar att bli fotograferad och att Facebook är jobbigt i 
sammanhanget, då det helt plötsligt kan ligga uppe en bild på henne från någon tillställning som 
hon varit på. Hon ger ett exempel på en situation där detta har hänt och hur det kändes för 
henne:  

[…] Jag kommer ihåg ett exempel […], som jag blev fotad utan att jag märkte det och helt 
plötsligt dagen efter så märkte jag att ”shit, det ligger typ fem bilder uppe på mig” […] 
Den… alltså den paniken och den ångesten, den som jag fick av det… den var 
verkligen… omfattande, det var verkligen panik. Jag kommer ihåg att jag slängde mig ut 
och började skriva till alla jag visste som kunde ta bort bilderna, ”ni måste ta bort dom”, 
”ni måste ta bort dom nu” […]. För varje sekund som går som är det någon ny som ser 
den. Det är skitjobbigt faktiskt […].  
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Under intervjun berättar Alexis att BDD:n också påverkat hennes tidigare arbete. Hon berättar 
att hon tidigare arbetade på en arbetsplats, med öppet kontorslandskap, där hon var tvungen att 
passera en massa människor för att komma fram till sin sittplats.  

Först när jag kom in genom dörren, kunde jag antingen gå in till höger eller vänster, då var 
man snabbt tvungen att avläsa läget, ”hur många sitter på vänster sida, hur många sitter på 
höger sida”, ”hur många är det som sitter riktade hitåt”, ”hur många är det som sitter 
riktade ditåt”. Sen fick man snabbt göra den här bedömningen, ”okej jag går mot höger, 
där var det minst”, sen så inser man, fuck, längre in där jag inte såg, där satt det en massa 
som tittar hitåt. Men då fanns det en liten gång så man kunde byta sida, så ibland så gjorde 
jag det, så vände jag och gick där och tog den vägen, bara för att slippa få blickarna på 
mig. Det är ju såklart, det hade varit mycket mer bekvämt att gå genom den där korridoren 
och ”don’t give a damn” […].  

Temat livskvalité tas upp och Alexis berättar att hennes livskvalité hade höjts om utseendet inte 
skulle ha någonting med må-bra-känslan att göra. Att utseendet eller vikten inte skulle ha någon 
avgörande betydelse för självkänslan eller vara begränsande på något sätt. Hon säger att BDD:n 
är såpass implementerad i hennes liv att hon har svårt att säga hur mycket den påverkar 
livskvalitén just idag, bortsett från negativt. Hon berättar att hon alltid, på ett eller annat sätt, är 
medveten om hur hon ser ut. Hon tar den nuvarande intervjusituationen som exempel och säger 
att så länge hon kan känna kontroll över situationen och hur hon ser ut, så känns det helt okej. 
 
I intervjun med Alexis berörs även ämnet relationer. Alexis uttrycker att vänskapsrelationer 
fungerar okej men att kärleksrelationer tenderar att innefatta mycket ångest. 

[…] På något sätt så blir det som att jag går och väntar och ”snart kommer han att se hur 
ful jag verkligen är", det är bara en tidsfråga… och då kommer jag bli motbjudande på 
något sätt. Man väntar på det här, och väntar på det här och väntar på det här, så kommer 
det aldrig… det blir ju också på något sätt att jag inte vet om jag vill ha bekräftelse eller 
inte vill ha bekräftelse, jag vet inte vad jag tycker är jobbigast. För om jag inte får 
bekräftelse då går jag i en ovisshet, men får jag bekräftelse så tror jag ändå att den ljuger, 
[…] som sagt, det är svårt att tro att personen i fråga talar sanning […]. För att det skulle 
vara så fruktansvärt jobbigt att få höra det, inse det, jag är så ful, och så vidare. Så ja, det 
blir liksom som att man på något sätt redan försöker förbereder sig på att den smällen ska 
komma […].  

Kuratorer, psykoterapeuter, psykologer och psykiatriker är yrkesgrupper som Alexis bland annat 
varit i kontakt med. Hon säger att hon fått en bättre respons och upplevt större förståelse från 
professionella än från personer i sin omgivning. 

Alltså det som är skönt, till skillnad från vanliga personer… när man säger till då vanliga 
människor, nämner det här… så blir man ofta ganska oförstått bemött. Det vanligaste 
som folk säger är ”det tycker jag också, jag tycker det är jobbigt att bli fotograferad” och 
nej, ni förstår inte, det är liksom inte lite jobbigt. […] Folk förstår inte riktigt skillnaden… 
de förstår liksom inte riktigt omfattningen av vad det innebär. Det har jag faktiskt inte 
känt inom vården, tack och lov. Där så verkar det som att folk, relativt ändå, införstådda 
med vad det innebär och omfattningen. Det har varit ganska skönt, det måste jag medge. 
För just den anledningen, drar jag mig ofta för att säga det till folk i allmänhet… jag orkar 
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liksom inte sitta och bli negligerad, men jag har aldrig känt något problem att säga det till 
professionella, för de brukar ändå fatta vad det innebär.  

Alexis säger att hon tycker att den professionella hjälpen varit givande vid de tillfällen då hon 
upplevt att den yrkesverksamme haft kunskap om BDD. Hon säger BDD:n antingen tagits upp 
väldigt mycket eller bara berörts kort. Hon berättar vidare att hon inte vet om det beror på 
kunskapsbristen som hennes BDD inte tagits upp eller om det är att de professionella valt att 
prioritera annat före. Alexis säger att de professionella behöver ha en slags fingertoppskänsla när 
de möter en person med BDD. Hon förklarar att den professionella måste förstå vad en person 
tycker är lite jobbigt kontra vad som är väldigt jobbigt, och att de mindre problemen bör tas itu 
med först. Alexis förtydligar att detta går lite hand i hand med ett bra bemötande, vilket för 
henne innebär att bli tagen på allvar och att den yrkesverksamme inte förminskar problemen som 
den hjälpsökande upplever.   

6.3. Charlies berättelse 
Charlie är i yngre 20-årsåldern och studerar just nu på universitet/högskola. Charlie är 
diagnostiserad med BDD och har varit det sedan hon var cirka 14 år gammal. Hon blev i 
samband med BDD-diagnostiseringen även diagnostiserad med depression, men har inga andra 
psykiska åkommor. Charlie säger att BDD för henne både är en livsstil och en diagnos. Hon 
förklarar att det är någonting som präglar hela livet och någonting som hon aldrig kan ta en paus 
ifrån. Hon säger att hon inte tror att det går att bli frisk från BDD, men att man kan lära sig 
hantera symptomen av den. 
 
Charlie börjar med att berätta att det inte var hon själv som märkte av sin BDD, utan hennes 
mamma. Charlie berättar att hon har en släkting som är diagnostiserad med BDD. När Charlie 
var 13 år började mamman uppmärksamma att Charlie började få liknande symptom som 
släktingen.  

[…] Jag började fastna mer och mer inne i badrummet… jag kunde liksom, verkligen 
fastna därinne. Jag kunde bryta ihop och hon kunde hitta mig gråtandes inne på toaletten 
framför spegeln. Jag kunde knappt se min egen skugga liksom, för det påminde mig om 
hur jag såg ut. […] Jag har förträngt ganska mycket om hur det uppkom, utan det är saker 
som man fått höra ganska mycket i efterhand […] 

[…] Hon tog kontakt md BUP ganska omgående… så att jag har ju förstått det mycket i 
efterhand vilken oerhörd tur jag har haft ändå […]. Jag har jag har träffat folk med BDD 
senare, som gått utan diagnos i hur många år som helst och inte vetat vad det var. Så var 
det ju inte för mig speciellt länge. […] Min mamma var väldigt stöttande och såg till att jag 
fick hjälp fort… fick en diagnos fort och sen började behandling… så det var inte så länge 
jag gick med den här ovissheten, vilket jag är väldigt tacksam för..  

Charlie berättar att det tog några månader innan hon fick påbörja behandling för BDD:n. Hennes 
mamma hjälpte henne mycket med att förmedla vidare Charlies åsikter när Charlie själv mådde 
för dåligt. Utvecklandet av BDD:n skedde ganska fort. Hon säger att när hon var yngre var hon 
nästan helt obrydd över hur hon såg ut och trots att tjejer i hennes klass började sminka sig och 
fixa håret, tänkte hon själv att utseendet inte spelade någon roll. Senare, mellan årskurs sju och 
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åtta, slog det plötsligt över och Charlie började få tvångstankar kring sitt utseende. Hon berättar 
att fixeringen blev hennes panna.  

[…] Jag skaffade ju liksom en hellugg som skulle täcka varenda millimeter av min panna. 
Hela mitt liv gick ut på att sköta om den. Så att när jag vaknade så var det liksom… tvätta 
håret, jag kunde tvätta håret schamponera fyra-fem gånger, medan jag duschade alltså, för 
jag inbillade mig att det blev renare då på något sätt. Sen kom jag ut och då var det snabbt 
på att börja föna… för jag tänkte att började det självtorka minsta lilla så kommer det att 
böja sig konstigt liksom, sen skulle man börja föna det och sen platta det och det var ju 
inte alltid som det blev bra… utan då var det bara att gå in i duschen igen, och göra om 
allting, från början… så det kunde ju vara tre, fyra, fem gånger som man kunde göra om 
den proceduren på morgonen… inte alltid, men många gånger. […]  

Charlie berättar vidare att hon började gå upp tidigare och tidigare på morgnarna för att hinna 
med alla rutiner innan hon tog sig till skolan. Ibland gick hon sig inte till skolan alls, exempelvis 
om det regnade eller blåste utomhus eftersom det skulle kunna förstöra frisyren hon fixat på 
morgonen. Hon berättar att hon ofta fick skjuts till skolan, av familj, släkt och 
psykologkandidater på BUP. När hon var väl i skolan hade hon alltid tankarna om utseendet i 
bakhuvudet. Hon förklarar att hon ofta gick in på skoltoaletten för att spegla sig och att hon 
ibland speglade sig i skyltfönster och andra reflekterande ytor, för att se att utseendet såg okej ut. 
Charlie berättar att hon till slut fick ett ganska stelt sätt att röra sig, till följd av att hon inte ville 
rubba håret. Om någon under dagen råkade stöta till håret så kunde hon bryta ihop och bli 
tvungen att avbryta skoldagen och åka hem. 
 
Charlie vill poängtera att BDD:n inte är begränsad till en viss tidpunkt på dygnet utan finns med 
henne hela tiden. Hon berättar att hon hanterar BDD:n mycket bättre idag än tidigare, men att 
hon ändå har vissa rutiner på morgonen som hon måste genomföra. Hon berättar att stress 
påverkar hennes BDD väldigt mycket och kan påverka henne så pass mycket att hon insjuknar i 
BDD:n. Dock så försöker hon uppmärksamma de stunder som hon är stressad så att hon inte 
faller tillbaka in i de tvångsmässiga handlingarna. 
 
Charlie säger att det är skönt att ha en diagnos att förhålla sig till. Att problematiken inte är något 
som hon hittat på, utan en erkänd sjukdom. Hon berättar om att bli diagnostiserad inte löser 
problemet, men att diagnosen hjälper till när hon behöver berätta för folk i sin omgivning om 
sina svårigheter. Hon säger också att hon kämpat väldigt mycket för att omgivningen inte ska 
märka av hennes BDD. I högstadiet fick hon väldigt mycket frågor om varför hon hade så hög 
frånvaro. Folk förstod att någonting var fel, men reflekterade inte över att det kunde ha med 
ångest att göra. Personer i hennes klass kunde tycka att det var roligt att leka med hennes lugg, 
eftersom de märkte att Charlie reagerade och tyckte det var jobbigt. Charlie säger att 
klasskompisarna nog aldrig förstod hur jobbigt hon faktiskt tyckte att det var.  
 
Under intervjuns gång pratar Charlie om hur BDD:n påverkar relationer. Hon berättar att när 
BDD:n var som värst så påverkade det hennes relationer mycket mer än vad den gör idag. Hon 
säger att när hon var tonåring, då BDD:n var väldigt påtaglig, så tänkte hon att det inte fanns 
någon chans i världen att hon skulle kunna ha en partner. Charlie berättar om en gammal vän i 
skolan, som var väldigt nära henne, som hon kände att hon kunde se ut hur som helst inför. Hon 
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uttrycker att hon inte vågar släppa in folk för nära inpå förrän hon själv känner att hon kan 
berätta om sin BDD. Hon säger att BDD:n är någonting hon måste berätta om, men att hon 
först och främst måste känna förståelse från personen i fråga. Hon förklarar att hon är rädd för 
att uppfattas som fåfäng eller utseendefixerad.  

[…] Det har varit anledningen till att man inte velat prata om det… man har varit så himla 
rädd att folk ska se en som fåfäng eller utseendefixerad. För det handlar om någonting 
djupare än bara det. Det är ändå såhär… felkänsla än en fulkänsla… ungefär på samma 
sätt som OCD i övrig form, det är ändå en känsla att någonting är fel, men man kan inte 
sätta fingret på vad som känns fel […].  

Livskvalité vidrörs under intervjun och Charlie förklarar att livskvalité för henne är att känna att 
hon får ut någonting av livet, att livet på något sätt känns meningsfullt och att vakna på 
morgonen och se fram emot dagen. Hon säger att BDD:n påverkar hennes livskvalité både 
positivt och negativt.  

[…] När man var som sämst, liksom när man mådde som sämst… det är klart att man inte 
såg så mycket mening med livet, […] det kändes ju väldigt hopplöst, även om man vet att 
det liksom går att bli bra, att det finns folk som blir bra… så kändes det som att… man 
ville inte hålla på och kämpa. Men det har gett […], jag känner mig själv ganska bra, jag 
förstår mig själv ganska bra, jag tror att man kan uppskatta det man har mer nu på grund 
av det som var då på något sätt, att man kan jämföra […]. Man kan se tillbaka… att jag 
kan se tillbaka… när jag mår dåligt kan jag ändå tänka tillbaka och tänka ”nej men jag är 
ändå inte där jag har varit en gång i tiden”. På det sättet tror jag att det har förbättrat hur 
jag mår […]. 

Mot slutet av intervjun pratar Charlie om de professionella verksamheter hon varit i kontakt med, 
kunskapsläget om BDD hos dessa och hur hon upplevt att hon blivit bemött. Charlie berättar att 
hon många gånger själv har fått utbilda de yrkesverksamma som hon varit i kontakt med, 
eftersom många saknat kunskap om vad BDD är.  

Bristen är väl… i grund och botten så handlar det om att man inte hört talas om det på 
många ställen, alltså jag har fått utbilda… allt från skolsköterskor, till syokonsulenter, till 
sådana som borde känna till det… i alla fall lite grann. Jag har fått utbilda läkare som jag 
träffat på… mycket nu på unga vuxna… när jag har haft medicinuppföljning, så känns det 
som att jag har fått lära dem vad BDD är, istället för att de hört talas om det […]. Jag 
skulle ju önska att det fanns med i de utbildningarna som det kan tänkas beröra… alltså 
bara att man nämner det kort, jag vet att psykologprogrammet aldrig pratar om BDD 
överhuvudtaget. Jag har pratat med folk som pluggar psykologi och frågat […] men de har 
aldrig hört talas om diagnosen […]. Folk som jobbat i skolan… just eftersom det är i den 
yngre tonåren som de flesta sjuknar in så tror jag att folk som jobbar nära ungdomar 
skulle känna till, för då tror jag att man kan bli uppmärksam på varningssignaler… kunna 
se till att man hamnar rätt, istället för att folk ska gå i flera år och inte veta vad som är 
problemet […].  

Charlie berättar dock att hon till största del känt sig sedd och upplevt att hon blivit tagen på allvar 
i kontakten med professionella, något hon personligen definierar som ett bra bemötande. Hon 
säger att det är viktigt att inte förminska någons subjektiva upplevelse av en sjukdom eller 
problematik. Charlie berättar om att hon och hennes föräldrar under sin tonårstid, när hon var 
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som sjukast i sin BDD, hade mycket kontakt med skolledningen. De gjorde upp individuella 
planer för hur Charlie skulle klara skolan och hon berättar om lärare som var väldigt förstående 
för hennes situation. Hon återberättar också om första kontakten med BUP och där hon säger att 
psykologen på BUP som diagnostiserade Charlie fick henne att må väldigt dåligt då psykologen 
inte bemötte henne på ett bra sätt.  
 
Hon berättar om första kontakten hon hade med BUP, i samband med att blev diagnostiserad, då 
psykologen inte bemötte henne särskilt väl.  Hon bad då om att få byta psykolog och fick träffa 
en som hon tyckte bättre om och som vidare blev väldigt betydelsefull för Charlie och hennes 
tillfrisknande.  

[…] Hon är.. var helt fantastisk.. Vi klickade både på det personliga planet, samtidigt som 
hon var extremt bra för min behandling, jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om 
det inte hade varit för henne. Hon hade liksom kunskapen, samtidigt som hon 
förstod.[…] Hon var extremt bra. […] Det kändes som att hon förstod… det kändes som 
att hon förstod att det här inte var någonting jag hittade på utan allvarligt […]. Vi kunde 
skämta med varandra, samtidigt som vi kunde vara seriösa… det var någonting med 
henne som var så fruktansvärt bra […]. Hon är fantastisk, jag hade inte varit där jag är 
idag om det inte vore för henne… 

6.4. Elis berättelse 
Eli är i övre 20-årsåldern och är just nu sjukskriven, till följd av flera psykiska åkommor. Hon är 
diagnostiserad med BDD och har varit det sedan hon var 22 år. Hon är också diagnostiserad med 
OCD, ångest och depression. Eli uttrycker att BDD för henne är att ständigt ha ångest över och 
hata sitt utseende, så mycket att det hämmar ens liv och ibland kan göra en självmordsbenägen.  
 
Eli berättar att hon började märka av symptomen av sin BDD i gymnasiet. Hon säger att hon 
började känna ett behov av att se sig själv i spegeln på toaletten innan och mellan lektionerna. På 
morgnarna började sminkrutinen ta längre och längre tid. Hon berättar att tankarna kring 
utseendet succesivt förändrades och att hon tillslut tyckte att hon såg för jävlig ut. Hon förklarar 
att BDD:n bröt ut i slutet av andra året på gymnasiet, när hon var 17 år. Hon påbörjade tredje 
året av gymnasiet, men var tvungen att hoppa av efter bara någon månad, då BDD:n blev för 
jobbig.  
 
Eli säger att det dock tog ett tag innan hon blev diagnostiserad med BDD. Hon berättar att det 
var hon själv som googlade utseendeångest och hittade information om diagnosen på internet. 
Hon kände igen sig i beskrivningen av diagnosen, men valde inte att berätta för någon hur hon 
kände förrän flera år senare. Eli säger att när hon väl hade bestämt sig för att berätta om BDD:n, 
tog det några månader, om inte över ett år, innan hon faktiskt gjorde det och då till en psykolog. 
Hon förklarar att det dels berodde på skam och dels på grund av att hon tidigare hört att 
personer med BDD blivit dåligt bemötta inom vården. 
 
Eli berättar att vardagen inte blivit enklare av vetskapen om diagnosen.  

Vetskapen har aldrig gjort det lättare, det enda som haft någon effekt på BDD:n och gjort 
något lättare är min medicin, Sertralin. Även om det var en lättnad att få veta att det var en 
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riktig diagnos och att det innebar att det prövats mediciner och behandlingar på folk med 
min problematik tidigare så gjorde det inte tillvaron med BDD enklare. 

Eli berättar om vardagen och förklarar att BDD:n påverkar hennes vardag väldigt mycket. Hon 
berättar att hon har svårt att komma i tid till olika aktiviteter då sminkningen upptar mycket tid. 
Hon säger att hon själv hatar att sminka sig och skjuter upp att börja med sminkningen in i det 
sista och därmed alltid blir sen. Hon säger att hon måste se efter så att sminket och håret ser okej 
ut, vilket innebär att hon alltid har med sig en fickspegel och ofta besöker toaletten för att se sig 
själv i spegeln där. Eli säger att hon försöker göra detta så diskret som möjligt så att personer runt 
omkring inte märker hur ofta hon gör det. Hon säger att det främst är hennes mamma och 
pojkvän som märker av BDD:n. Hon berättar vidare om situationer och aktiviteter som hon 
undviker: 

[…] Undviker aktiviteter där jag inte har kontroll över att sminket ser okej ut, till exempel 
badar jag extremt sällan ute eller på badhus. Undviker ibland aktiviteter helt enbart för att 
jag inte orkar börja sminka mig, inte för att jag inte blir klar, utan orkar helt enkelt inte ens 
börja så då skiter jag i aktiviteten istället. Undviker så långt det går att till exempel sova 
över hos kompisar eftersom ljuset i olika badrum påverkar hur man ser ut vilket är ett 
helvete när man har BDD, plus att jag måste ha med mig alla mina rengörings- och 
sminkgrejer om jag ska sova över vilket bara är jobbigt. Är många saker jag inte kan göra 
enbart på grund av att jag måste ha kontroll över att jag har ett badrum som jag kan vara i, 
i cirka 1.5 timme, och att ingen annan får se mig innan jag sminkar mig. Den enda som får 
se mig innan jag sminkat mig är min mamma. 

Gällande relationer säger Eli att hon haft långa perioder då hon inte orkat träffa folk alls. Hon 
beskriver att hon hade en bra period när hon gick på folkhögskola i en annan stad och fick många 
nya vänner, men att hon, efter de avslutade studierna, flyttade tillbaka till sin hemstad och då 
tappade kontakten med många. Hon berättar även att många av hennes vänner som bodde i 
hennes hemstad hade flyttat när hon kom tillbaka, och att hon inte orkade ta upp kontakten med 
dessa igen. Eli förklarar att hon nuförtiden bara träffar kompisar någon enstaka gång i veckan, då 
det sociala kräver mycket mer energi än vad hon har ork till just nu.  

Den sociala orken är allmänt låg, orkar aldrig höra av mig till någon på impuls och åka 
iväg. Om jag inte är helt klar med sminkningen för att jag varit på något innan eller så 
orkar jag knappast sminka mig i typ en timme för att träffa någon. Utan det blir i princip 
bara av om vi bestämt i förväg. Jag och min bästis ses till exempel ofta på helgen, så då är 
jag beredd på det. I vissa sammanhang har det varit lätt att få vänner, i andra inte. 
Upplever till exempel att min BDD gör mig reserverad och får mig att uppfattas som blyg 
fastän jag i botten inte alls är blyg gentemot nya människor, och att det gör att jag framstår 
som tråkig och att folk jag till exempel träffat på fester och sådant inte kommer ihåg mig.  

Eli berättar att hennes diagnoser påverkar hennes livskvalité väldigt mycket. Eli säger att hon inte 
riktigt vet hur mycket livskvalité som hon har, då problematiken kring de olika diagnoserna 
upptar så mycket tid i hennes vardag. Eli definierar livskvalité som ett liv man överlag trivs med 
och att kunna göra saker som man njuter av. Leva ett normalt liv, säger Eli, är livskvalité för 
henne.  
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När det gäller den professionella kontakten så berättar Eli att hon haft många kontakter inom 
olika verksamheter. Hon uttrycker att hon upplevt bemötandet av professionella som väldigt 
skiftande, där det ibland varit extremt dåligt och ibland ganska bra.  

[…] Vissa bemötanden har varit superdåliga. Till exempel hade jag mejlat [uppger 
ungdomsstöttande verksamhet] och klagat på att jag tyckte sättet de hanterade mitt fall på 
var jättedåligt, och så nämnde jag min BDD och pratade om den, och när jag blev 
uppringd angående det hade personen inte ens läst på om BDD eller noterat vad det hette 
och sa jättenonchalant något om att ”... ja och så det där andra du sa att du hade, DBD 
eller vad det hette”, som att hon överhuvudtaget inte brydde sig. Många har trott sig veta 
vad BDD är men så när de börjat prata om det har jag insett att de inte alls förstår utan 
tror att det är något så enkelt som dålig självkänsla. En läkare på kanske 60 år sa, när jag 
pratade om att BDD innebär negativ utseendefixering och så vidare, något i stil med 
”nämen du är ju en kvinna som ser bra ut, jag har minsann kollat på kvinnor i hela mitt liv 
och vet hur en attraktiv kvinna ser ut”. Att säga detta är för det första jävligt creepy med 
tanke på åldersskillnaden och bara så jävla oproffsigt. Vore som att säga till en anorektiker 
att man ”minsann kollat på kvinnor i alla år och kvinnor med hull är attraktiva så du 
behöver inte oroa dig för att gå upp i vikt” eller något liknande. Vad är det för jävla logik? 
Hur hjälper det en person som är psykiskt sjuk på det här sättet? Dessutom mansgrisigt att 
tro att man har något slags mandat att bedöma vad som är attraktivt. Vissa psykologer, 
särskilt de två senaste, har däremot varit ganska insatta och professionella i sitt 
bemötande.  

Eli förklarar vidare att ett bra bemötande innefattar att den professionella är påläst. Hon 
understryker att det är särskilt viktigt när det gäller BDD, eftersom det är en så pass okänd 
diagnos. Hon säger att professionella aldrig får avfärda en patient för att de själva inte hört talas 
om diagnosen utan de ska vara ödmjuka i mötet med patienten. 

[…] Hört talas om många som fått höra att BDD är ett påhitt bara för att den 
”professionella” inte varit påläst eller inte hört talas om det. Även tjejer som fått höra att 
de bara är utseendefixerade så som alla andra tjejer och att det knappast är något konstigt. 
Då pratar vi folk som sminkar sig i timme efter timme efter timme och knappt går ut, som 
får höra att de inte är sjuka utan bara är ”vanliga tjejer”. […]  

Jättemycket mer kunskap behövs. Ödmjukhet i att möta patienter som säger sig ha något 
som man inte hört talas om. I första hand får man då som psykpersonal anta att man själv 
brister i kunskap och läsa på. Är fan katastrof att folk som är helt handikappade på grund 
av BDD och som kanske inte sökt hjälp på flera år blir avfärdade på grund av att personen 
de träffar inte är nog ödmjuk att tänka att det kanske är de som brister i kunskap snarare 
än att patienten hittat på något. En annan grej är att det inte är okej att, särskilt som 
manlig personal gentemot en kvinnlig patient, kommentera dennes utseende. Och att man 
inte får avfärda BDD som vanlig utseendefixering för det är allt annat än det. Men överlag 
är ju kunskap den största bristen och med mer kunskap kommer bemötandet bli bättre. 

7. Analys 
I resultatavsnittet har vi presenterat varje enskild respondents berättelse om sitt liv med BDD för 
sig. I analysavsnittet har vi valt att presentera analysen utifrån studiens frågeställningar. 
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7.1. Att leva med BDD 

7.1.1. BDD i förhållande till sig själv 
Tre av respondenterna återger, på ett eller annat sätt, att det egna utseendet är av betydelse för 
vad BDD innebär för dem. Kritiskhet och fixering vid det egna utseendet är ett av BDD:s 
diagnostkriterium och något som BDD, som sjukdomstillstånd, huvudsakligen karaktäriseras av 
(Scheiber er al., 2015:225). En av respondenterna anger att diagnosen innebär så mycket ångest 
och hat mot utseendet att det ibland kan göra en självmordsbenägen, något som enligt Phillips 
och Menards (2006) studie är relativt vanligt bland personer med BDD. 
  
Tidigare forskning visar att samsjuklighet förekommer i ganska stor grad hos personer med 
BDD. Det stämmer överens med intervjuerna, då samtliga av respondenterna utöver BDD:n har 
någon annan form av diagnos eller psykisk åkomma, såsom ätstörningsproblematik eller OCD 
och annat. Allt i enlighet med exempelvis Gunstad och Phillips, (2003) och Phillips och Stout 
(2006).  
 
En av respondenterna berättar om sin mamma, som lade stor fokus på vikt och utseende när 
respondenten var barn, och att detta, i samband med dålig självkänsla, vidare kan ha lagt grunden 
för hennes fixering vid sitt utseende. En annan respondent berättar hur en kille hon möter 
kommenterar hennes akne och att hon sedan inte kan låta bli att tänka på detta. Kommentaren 
skapar en fixering vid hennes utseende som respondenten inte kan frigöra sig från. En tredje 
respondent berättar att hon har en släkting som är diagnostiserad med BDD. Hon berättar även 
att hennes BDD utvecklades väldigt snabbt; att hon gick från att inte bry sig om sitt utseende, till 
att plötsligt må väldigt dåligt över det och känna tvång av att fixa håret och sminka sig. De två 
senare respondenternas berättelser går att förstås utifrån det Arvidsson (1998) beskriver som 
vändpunkter. En vändpunkt där sjukdomen yttrar sig, går in i ett allvarligare skede och skapar 
större problem för respondenterna. Samtliga berättelser går också att koppla till Feusners et al. 
(2010) studie, som tar upp bidragande faktorer till utvecklandet av diagnosen, där genetiska 
faktorer eller att ha blivit retad för sitt utseende som ung kan spela in i utvecklandet av BDD. 

7.1.2. Attityder om diagnostisering 
I tre av intervjuerna redogör respondenterna för episoder där de gick från att inte förstå vad deras 
problematik berodde på, till att få vetskap om att problematiken kan förklaras som diagnos. 
Episoderna kan förstås som vad Arvidsson (1998) beskriver som vändpunkter.  
 
Två av respondenterna berättar att de inte anser att vardagen blivit lättare att hantera enbart på 
grund av vetskapen av diagnosen. En av dessa uttrycker däremot att hon kände lättnad över att få 
reda på att hennes problematik kunde förklaras som en diagnos, eftersom det innebär att 
mediciner och behandlingsmetoder prövats på liknande problematik. Detta går att koppla till 
DSM-systemets betydelse och samhällets uppfattade behov av DSM som klassificeringssystem, 
vilket Hackings (2013) skriver om; att veta att ens problematik kan förstås som en diagnos kan 
innebära riktlinjer för hur man ska gå till väga för att påvisa sin rätt till hjälp och behandling.  
 
Hackings (2013) kritik går också att koppla till en annan berättelse, där respondenten uttrycker att 
hon tycker att det är ganska skönt att ha en erkänd diagnos att förhålla sig till. Det blir lättare för 
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henne att ha något att referera till om hon väljer att berätta om diagnosen för människor i sin 
omgivning. 
 
En respondent som inte är diagnostiserad med BDD, men bland annat diagnostiserad med 
ätstörning UNS, redogör i sin berättelse att hon medvetet valt att inte bli utredd för sin BDD 
eftersom hon inte orkar med en till diagnos. För att kunna bli behandlad för sin BDD och få den 
hjälp hon kan uppskattas vara i behov av, behöver hon bli diagnostiserad med diagnosen, vilket 
kan knytas an till Hackings (2013) kritik mot DSM-systemet, där han problematiserar 
diagnostiseringens betydelse. Respondenten berättar även om de yrkesverksamma på 
ätstörningsklinikerna som hon varit i kontakt med, där de, enligt henne, ser till hela individen, och 
individen bakom diagnosen. Hon redogör vidare för att det inte alltid är personer med “rätt” 
utbildning som ger bäst hjälp, utan rätt människa. Vi tolkar detta avsnitt av respondentens 
berättelse som utsagor som kan ses i linje med Hackins (2013) kritik mot DSM-systemet och 
diagnostikens betydelse. Det är inte säkert att en diagnos leder till rätt hjälp om behandlaren inte 
ser personen bakom diagnosen. 

7.1.3. BDD:n i vardagen 
Tre av respondenterna visar sig ha fler psykiska åkommor, vilket enligt studier visat sig vara 
vanligt bland personer med BDD (se Gunstad & Phillips, 2003; Phillips & Stout, 2006). Det 
medför vissa svårigheter i att särskilja och tolka vilka mönster och rutiner i respondenternas 
vardag som kan förklaras av BDD:n eller någon annan diagnos. 
  
Tre av respondenterna berättar om tonårstiden, där samtliga pratar om svårigheterna i att klara av 
skolan när BDD:n var som värst. Två av respondenterna berättar att de hoppade av skolan på 
grund av BDD:n, något som Philips et al. (2005) skriver förkommer i hög grad hos personer med 
BDD. 
 
En av respondenterna berättar att hon aldrig haft ett arbete i sitt liv. En annan respondent 
redogör för hur hennes tidigare arbete, i ett kontorslandskap, påverkades av hennes BDD. I 
försök att dra till sig så få blickar som möjligt, behövde hon bedöma hur många personer som 
befann sig på vilken plats i lokalen, för att därefter bestämma vilken väg hon skulle ta för att ta 
sig fram till sin plats och undvika bli sedd. En tredje respondent berättar att hon inte har orken 
till att varken plugga eller jobba, och därför är sjukskriven för bland annat sin BDD. Alla dessa 
berättelser kan knytas an till de studier som påvisat att BDD medför begränsningar i arbetslivet 
(Phillips et al., 2005; IsHake et al.,2012). 
 
Ett återkommande tema, som berörs inom alla berättelserna, är respondenternas relation till 
speglar och speglandets betydelse. Ett av diagnoskriterierna för BDD innebär att “under en tid 
haft upprepade beteenden som exempelvis tittat sig själv i spegeln” (Schieber, Kollei, de Zwaan 
& Martin, 2015:225). Samtliga respondenter berättar om situationer där de på ett eller annat sätt 
speglar sig för att se till så att allt ser bra ut. En respondent berättar att hon måste täcka delar av 
sin helkroppsspegel hemma för att inte fastna framför spegeln. En annan berättar om hur hon så 
fort hon hade möjligheten var tvungen att gå in på toaletten, när hon var i skolan, för att spegla 
sig. En tredje respondent berättar om hur hon alltid har med sig en fickspegel för att kunna 
bekräfta för sig själv att allt ser okej ut och den fjärde respondenten berättar om hur hon, när 
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BDD:n var som värst, kunde spegla sig i allt hon såg, från skyltfönster till vattenpölar. Dessa 
berättelser kan förstås utifrån studien som utförts av Veale och Riley (2000), gällande speglandets 
betydelse hos personer med BDD. 

7.2. Livskvalité 

7.2.1. Vad innebär livskvalité för en person med BDD? 
Samtliga respondenters personliga uppfattningar om innebörden av begreppet livskvalité 
återkopplas till deras egen livssituation. Alla respondenter berättar, på ett eller annat sätt, att 
BDD:n påverkar livskvalitén negativt, vilket även tidigare forskning om området påvisar (e.g. 
Phillips, 2000; IsHake et al. 2012). BDD:n kan ses som, vad Brülde (2007) beskriver, en yttre 
omständighet som påverkar respondenternas möjlighet att känna en hög livskvalité. En av 
respondenterna beskriver dock att BDD:n gör att hon idag kan uppskatta sin livskvalité högre än 
tidigare, då BDD:n idag inte är lika påtaglig som förr. Då en hög livskvalité kan avse hur man 
själv upplever sin situation i den kontexten man lever i (jfr. NE, u.å.; WHO, 1997), går det att 
tolka att den uppskattade livskvalitén står i relation till hur väl man förhåller sig till sin BDD. 
 
Deras sammantagna definition av begreppet livskvalité är att leva ett meningsfullt liv som man 
trivs med, där utseendet inte har betydelse för ens mående eller självkänsla (jfr. NE, u.å.; WHO, 
1997).  

7.2.2. Relationer till vänner, familj och partner 
Samtliga respondenter understryker att BDD:n påverkar relationer negativt, vilket också bland 
annat IsHake et al. (2012) påvisar i sin undersökning gällande faktorer som kan påverka 
livskvalité.  
 
En respondent redogör för en episod i sitt liv gällande en destruktiv kärleksrelation hon var i. 
Hon berättar att killen som hon träffade hade blivit informerad om hennes psykiska åkommor, 
men utnyttjat faktumet att hon har BDD och ätstörningar och kallat henne tjock och ful. Denna 
episod kan ses som en vändpunkt (se Arvidsson 1998) i hennes liv där hon efter den relationen 
hade en rädsla för att träffa nya människor eftersom hon så småningom skulle komma att behöva 
berätta för dem om sina psykiska åkommor. Samma respondent redogör även för att hon inte vill 
berätta om sin BDD för sin familj. Detta kan förstås utifrån Phillips et al. (2008) som beskriver 
att personer med BDD ofta kan känna skam över sitt sätt att hantera diagnosen att de döljer 
problematiken för omgivningen.  
 
En respondent uttrycker att vänskapsrelationer fungerar bra, men att kärleksrelationer är väldigt 
ångestladdat. Hon uttrycker en oro över att personen hon är tillsammans med så småningom 
kommer att upptäcka hur ful hon är och inte vilja vara med henne längre. Detta går i linje med att 
personer med BDD har en lägre sannolikhet att leva i en relation (IsHake et al., 2012).  
 
Utifrån samtliga berättelser gällande relationer uttrycks skapandet och upprätthållandet av 
relationer som någonting jobbigt och ångestfyllt. Vilket också går i linje med den tidigare 



 34 

forskning som bedrivits på området, där personer med BDD visat sig ha stora problem inom 
sociala arenor (e.g. Phillips et al., 2005; IsHake et al., 2012). 

7.3. Uppfattningar och erfarenheter kring bemötande 
Alla respondenter har haft en lång erfarenhet av professionella kontakter och överensstämmer i 
sina beskrivningar om vad ett bra bemötande innebär; att lyssna, inte förminska den 
hjälpsökandes egna upplevelser och försöka förstå människan bakom diagnosen. Beskrivningarna 
kan ses i relation till Ehrenkrona och Erikssons (2010) studie om bemötande inom psykiatrin, 
som pekar på att bristande helhetsperspektiv kan fungera som ett hinder för ett gott bemötande.  
 
Vidare utsagor från respondenterna berör flera negativa erfarenheter gällande den professionella 
kontakten, där en respondent bland annat berättar att hon fått höra att hon ska vara tacksam för 
den hjälpen som erbjuds och annars kan lämna mottagningen. Respondenten har även varit i 
kontakt med en yrkesverksam som varit väldigt närgången och en annan som avrått henne från 
att söka hjälp, eftersom en sådan handling endast skulle bekräfta att respondenten var sjuk. 
Utifrån det Holm (2009), Ehrenkrona och Eriksson (2010) samt Socialstyrelsen (2010) skriver, 
går detta emot vad ett bra bemötande innefattar. Att exempelvis vara närgången eller avråda en 
patient från att söka hjälp för någonting patienten faktiskt behöver, skapar inte en trygg och 
förtroendefull allians med patienten.  
 
Socialstyrelsen (2010) beskriver hur viktigt det är att inneha respekt i det professionella mötet 
gentemot klienten och se till klienten som expert för sin egen situation och sin egen 
sjukdomsupplevelse. Flera respondenter i sina berättelser betonar vikten av att inte förminska 
den hjälpsökandes upplevelser. En respondent understryker att detta är särskilt viktigt när det 
gäller en såpass okänd diagnos som BDD (jfr. Enander, 2014, 22 december). Hon exemplifierar 
med yrkesverksamma som inte vetat att BDD är en diagnos utan påstått att hon bara haft dålig 
självkänsla och en yrkesverksam som uttryckt att respondenten inte borde känna sig ful, eftersom 
hon är en attraktiv kvinna. Detta är om något att nonchalera den hjälpsökandes subjektiva 
upplevelser av sin sjukdom. 
 
En annan respondent har behövt förklara för professionella vad diagnosen BDD är och innebär 
(jfr. Enander, 2014, 22 december). Enligt hennes erfarenheter har många yrkesverksamma inte 
hört talas om diagnosen. Respondenten önskar att informationen om diagnosen inkluderades i 
alla former av utbildningar för yrkesgrupper som i sitt arbete kan komma att möta personer med 
BDD (jfr. Karlsson, 2008). På så vis skulle en diagnos kunna upptäckas tidigare. Ett par av 
respondenterna uttrycker i liknande ordalag och beskriver att ett bättre bemötande kommer av att 
ha mer kunskap om diagnosen. 
 
I en av berättelserna beskriver respondenten vikten av att den yrkesverksamma visar ödmjukhet 
för den hjälpsökande. Att leva med en psykisk sjukdom, som BDD, kan innebära stora 
svårigheter inför att söka hjälp. Respondenten redogör för, vad vi tolkar som, riskerna med den 
professionellas maktposition gentemot den hjälpsökande. Maktpositionen i kombination med 
okunskap om patientens problematik kan leda till att den yrkesverksamma avfärdar personen i 
tron om att denne bara hittar på. Detta exempel går att koppla till det Holm (2009) beskriver om 
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den professionella hållningen som yrkesverksamma behöver ha i mötet med patienten för att inte 
skapa en alltför stor maktobalans.  
 
En av respondenternas berättelser skiljer sig någon från de övriga. Oavsett om kunskapen om 
BDD har varit olika mellan olika yrkesverksamma har hon aldrig känt problem med att berätta 
om sin BDD. Hjälpen har dock varit som mest givande vid de tillfällen hon upplevt att den 
yrkesverksamme haft kunskap om BDD (jfr. Karlsson, 2008). 
 
Flertalet av respondenterna har även goda erfarenheter av kontakter med professionella. I 
synnerhet en respondent som berättar om tiden med en väldigt betydelsefull psykolog. Denna tid 
kan ses som en vändpunkt (se Arvidsson, 1998). Hon uttrycker att hon inte hade varit där hon är 
idag, om det inte vore för den psykologen. 

8. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att beskriva och analysera hur personer som upplever sig ha 
diagnosen BDD berättar om hur det är att leva med diagnosens symptom och problematik. Vi 
har genom en kvalitativ metod med en narrativ ansats försökt få fram subjektiva berättelser om 
hur det är att leva med BDD. 
 
Våra frågeställningar var: “Hur beskriver personer som upplever sig ha BDD diagnosens 
symptom och om hur dessa kommer till uttryck i vardagslivet?”, “Hur beskrivs begreppet 
livskvalité och hur den upplevs i förhållande till diagnosens symptom?” och “Hur beskrivs 
bemötandet som de upplevt inom de hjälpinriktade verksamheter de varit i kontakt med?” 
 
Samtliga respondenter berättade detaljerat om svårigheter i vardagen som sjukdomen skapar. 
Diagnosen påverkade bland annat skola och arbete i hög grad. Intervjuerna berörde också 
respondenternas attityder och förhållningssätt till diagnosen och betydelsen av att bli 
diagnostiserad. Även vardagsrutinerna kring utseendet togs upp av alla respondenter, där det gick 
att utläsa att varje respondent hade en speciell relation till speglar, vilket var ett återkommande 
tema i berättelserna. Analysen visade att dessa livserfarenheter överensstämmer med tidigare 
forskning om hur BDD påverkar personer med diagnosen (jfr. Phillips, 2000; IsHake et al., 
2012). Det gick att utläsa generella mönster i respondenternas upplevelser av att leva med BDD, 
men det gick även att urskilja flera subjektiva aspekter av livsberättelserna då varje respondent 
betonade olika delar av vardagslivet som svårare än andra. 
 
Alla respondenter redovisade sina personliga uppfattningar om innebörden begreppet livskvalité, 
där samtliga uttryckte att deras självuppskattade livskvalité stod i relation till allvarlighetsgraden 
av diagnosens problematik. Utifrån tidigare forskning (e.g. Phillips et al., 2005; IsHake et a., 2012) 
innefattas relationer som en faktor som kan påverka graden av självuppskattad livskvalité. 
Relationer var ett tema som samtliga respondenter berörde och berättade om som svåra, 
energikrävande eller ångestladdade. I flera av berättelserna uttryckte respondenterna att de trodde 
att de hade haft en högre livskvalité utan BDD. Samtidigt sade en respondent att BDD:n gör att 
hon idag bättre kan uppskatta sin livskvalité än tidigare när BDD:n var som värst. 
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Alla respondenter hade lång erfarenhet av kontakt med olika professionella instanser. Det fanns 
en samstämmighet mellan respondenternas uppfattningar om vad ett bra bemötande innefattade; 
att lyssna, ta den hjälpsökande på allvar, inte förminska dennes upplevelse av sin problematik och 
se den hjälpsökande som den mest insatta i sin egen problematik, vilket ligger i linje med 
Socialstyrelsens (2010) riktlinjer om vad som utgör ett gott bemötande. 
 
Sammantaget tycker vi att våra frågeställningar blivit besvarade och gett en utförlig och 
beskrivande bild av respondenternas situation, så som vi uppfattat dem. Överlag upplevs BDD 
som en komplex diagnos att leva med. Med hjälp av den narrativa ansatsen har vi kunnat urskilja 
en generell bild av livet med BDD, men också sett skillnader i beskrivningarna av de subjektiva 
upplevelserna. Då respondenterna har olika personligheter och befinner sig i skilda 
livssituationer, bidrar det naturligt till att respondenterna beskriver och uttrycker sina berättelser 
olika. Dessutom har samtliga respondenter andra psykiska åkommor, som kan bidra till 
svårigheter i att särskilja vilka symptom som kommer till uttryck till följd av vilken diagnos. 
Exempelvis en respondent som utöver BDD:n även är diagnostiserad med ångest, vilket kan 
medföra svårigheter att urskilja om ångesten vid utseendet är kopplad till BDD:n eller ett vidare 
symptom av hennes ångest.  
 
Gällande vårt val av metod är det viktigt att se huruvida resultaten skulle kunnat se annorlunda ut 
om vi använt oss av andra teoretiska verktyg eller metoder. Vi hade exempelvis kunnat valt att 
fokusera på att undersöka hur respondenternas identitet återskapas i berättandet om den egna 
sjukdomshistorien, och då kunnat få en djupare förståelse för identitetens roll och betydelse i 
beskrivningen av livet med BDD. Identitet är, enligt vår uppfattning, nära sammankopplat med 
genus. Då vi enbart har kvinnliga respondenter i vår studie och har fått ta del av kvinnliga 
berättelser, har vi under forskningsprocessen upptäckt att genus kan ha en avgörande betydelse 
när det gäller förståelsen och kunskapen om diagnosen. Inte minst har detta visat sig under två av 
intervjuerna, där exempelvis en respondent berättar om en manlig läkare som uttryckt att han 
kollat på kvinnor under hela sitt liv, vet hur en attraktiv kvinna ser ut, och tycker att 
respondenten är en kvinna som ser bra ut. Detta skulle kunna vara en intressant aspekt för vidare 
forskning om BDD.  
 
Denna studie väcker även frågor kring normalitet och avvikelse, som också är nära förknippat 
med identitetsbegreppet. Hacking (2013) skriver att samhällets behov av DSM måste ses i relation 
till att vi lever i en tid där fler och fler beteenden börjar kunna klassificeras som psykiska 
sjukdomar. Det aktualiserar frågor om hur gränsen skall dras mellan vad som kan uppfattas vara 
normalt och avvikande beteende. Vad är egentligen en psykisk sjukdom och varför är en 
diagnostisering nödvändig? Vad betraktas vara normalt? Och innebär normalitet att man som 
människa inte besitter några som helst avvikande beteenden? I sådana fall, borde inte alla 
människor, på något vis, klassificeras som psykiskt sjuka? 
 
Val av teoretiska perspektiv har sålunda en avgörande betydelse för resultatet i en kvalitativ 
undersökning. Något vi blivit varse om under processens gång. Vi hade även kunnat genomföra 
en kvantitativ studie för att undersöka hur det är att leva med BDD i Sverige, i syfte att kunna 
generalisera resultatet till en större population (jfr. Bryman, 2011). Att använda sig av en narrativ 
metod är inte en helt enkel metod i sammanhanget. En aspekt av BDD är nämligen att det kan 
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vara svårt för personer med diagnosen att möta nya människor. Att sätta sig i en intervjusituation 
och berätta om sin sjukdom för personer man inte känner kan upplevas som en svår situation, 
vilket kan vara en orsak till varför vi hade svårt att få tag på respondenter till studien. En av våra 
respondenter intervjuades inte vid ett personligt möte, utan genom en mailkonversation. 
Narrativa berättelser behöver inte nödvändigtvis införskaffas genom en fysisk och muntlig 
intervju (se Johansson, 2005:22), men vi tror att vår studie möjligtvis hade kunnat bli mer 
sammanhängande och tydlig om den fysiska intervjusituationen sett likadan ut mellan alla 
respondenter. Dock anser vi att vi genom vårt val av metod och teori har kunnat påvisa en 
djupare bild av hur det är att leva med BDD, av både generella och subjektiva livsaspekter.  
 
Går det att förstå resultatet av vår studie på något annat sätt? I och med att denna studie utgår 
från en narrativ ansats där det subjektiva står i fokus, innebär detta också att läsningen av 
resultatet kan tolkas subjektivt. De teoretiska verktygen som vi valt att använda kan därför 
fungera som vägledning vid tolkning av resultatet. 
 
Slutligen kan vi se, efter att ha bearbetat allt material, att vår studie genomgående tycks handla om 
livskvalité. Begreppet livskvalité omfattar flera livsområden; identitet, möjligheter och 
begränsningar inom sociala arenor och hur man upplever sig uppfattas av anhöriga och 
professionella. Vi anser att vi med hjälp av vår narrativa ansats i studien kan koppla samman våra 
resultat till betydelsen av berättandet inom socialt arbete, exempelvis att som socialarbetare lyssna 
på den enskilde individens subjektiva upplevelse av sin livssituation. Vi hoppas att denna uppsats 
kan ge en djupare bild och en ökad förståelse för hur det är att leva med diagnosen Body 
Dysmorphic Disorder.  
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1 – Informationsbrev 
 
Vi är två studenter som pluggar socionomprogrammet vid Stockholms Universitet och ska denna 
termin (ht-15) skriva vår C-uppsats. Vi har valt att skriva om BDD eftersom det i nuläget tycks 
råda stor okunskap om diagnosen, trots att en stor andel av befolkningen beräknas ha diagnosen. 
I uppsatsen har vi valt att rikta in oss på att undersöka hur det är att leva med BDD. Vi skulle 
vilja intervjua och höra hur människor med BDD upplever diagnosens symptom i sin vardag, 
samt erfarenheter av bemötandet av professionella inom vården och psykiatrin. Vi vill höra Din 
historia.  
 
Intervjuerna kommer att ta max en timma. Vi kommer att spela in intervjun på en diktafon så att 
vi kan transkribera intervjun för att därefter koppla det som framkommit i intervjun till tidigare 
forskning gällande BDD. Intervjupersonerna kommer att vara helt anonyma och 
röstinspelningen och transkriberingen kommer att raderas efter att uppsatsen är skriven.  
 
Om det skulle vara någon som är intresserad av att medverka men helst inte träffar oss 
personligen skulle vi också kunna tänka oss att skicka frågorna och få dem besvarade via mail. All 
hjälp vi kan få i vårt arbete att uppmärksamma denna problematik skulle uppskattas enormt.  
 
Om Du har några frågor och/eller är intresserad av att medverka i vår studie, vänligen kontakta 
oss på mailadress: emsan.sveman@gmail.com  
 
Tack på förhand! 
Sandra och Emeli  
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10.2. Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Allmänt om BDD: 
- Vad är BDD för dig?  
- Är du diagnostiserad med BDD? 
- När/hur uppkom symptomen av BDD? 
- Hur fick du reda på att BDD är en diagnos?  
- Har livet/vardagen blivit lättare att hantera nu när du har vetskapen om BDD? 
 
Hur diagnosen tas i uttryck:  
- Hur ser din vardag ut?  
- Upplever du att omgivningen märker av din BDD?  
- Hur påverkar din BDD dina relationer/skapandet av relationer? 
- Hur var din uppväxt, skoltiden, med BDD? 
- Hur yttrar sig din BDD hos dig?  
- Vad har människor i din närhet uttryckt gällande din BDD? 
 
Livskvalité: 
- Hur tänker du om jag säger livskvalité? 
- Hur upplever du att din livskvalité påverkas av BDD?  
- Hur upplever du din fysiska/psykiska hälsa idag? 
- Har du haft eller har du problem med några andra psykiska åkommor som också påverkar 

livskvalité? 
 
Professionalitet:  
- Har du kontakt med någon professionell verksamhet (Ex. psykiatrin, socialtjänst, hälso-

sjukvård) gällande din BDD? 
- Hur gick det till när du beslutade dig för att söka hjälp?  
- Hur upplever du att kunskapen om BDD är hos olika myndigheter? 
- Hur har du upplevt bemötandet av professionella?  
- Vad är ett bra bemötande för dig?  
- Vad skulle du vilja blev bättre gällande professionella förhållningssätt? 
 
Övrigt: 
- Känner du att du gett en rättvis bild av dig själv i denna intervju? 
- Är det något du skulle vilja tillägga? Något väsentligt vi missat att fråga om? 

  



 43 

10.4. Bilaga 3 – Samtyckesblankett 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har muntligen och skriftligen informerats om studiens syfte. Jag har tagit del om att 
deltagandet i studien är frivilligt och anonymt och att jag när som helst kan avbryta min 
medverkan utan att behöva ange orsak. Jag har även blivit informerad om att det jag säger enbart 
kommer användas i forskningssyfte. 
 
Jag ger härmed mitt samtycke till att bli intervjuad, att intervjun spelas in på band och att det jag 
säger kan komma att användas i studien. 
 
 
 
Underskrift av intervjuperson 
 
 
_______________________________ 
 
 
Ort, datum 
 
_______________________________ 
 
 
 
 
Underskrift av student 1   Underskrift av student 2 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
 
 
Ort, datum    Ort, datum 
 
_______________________________  _______________________________ 
 
 
 
 


