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”DET TAR LIVET FRÅN MIG”

Acceptansbaserad exponering vid negativ kroppsupplevelse hos kvinnor – utvärdering 
av en korttidsintervention

Sammanfattning

Relationen till den egna kroppen är för många kvinnor en källa till låg 
livskvalitet och psykisk ohälsa. Föreliggande studie syftade till att inom 
ramen för en korttidsintervention undersöka effekter av acceptansbaserad 
exponering på kroppsoro, utseendeinvestering samt nedstämdhet vid negativ 
kroppsupplevelse hos kvinnor. Deltagarnas beskrivningar av sina problem 
samt reflektioner kring interventionen uppmärksammades även. Fem 
deltagare genomgick interventionen. En anpassad ”single case”-design 
användes och data analyserades genom Rn-metoden. Signifikanta resultat 
erhölls avseende nedgång i kroppsoro samt utseendeinvestering men ej 
gällande nedstämdhet. Samtliga deltagare beskrev ett långvarigt missnöje 
med det egna utseendet samt upptagenhet, negativ affekt och undvikande 
relaterat till detta. Deltagarna uttryckte sig huvudsakligen positivt kring 
interventionen. Sammantaget indikerar resultaten goda effekter av 
interventionen och upplägget bör prövas i större skala.

Nyckelord: Negativ kroppsupplevelse, kroppsideal, acceptans, exponering, 
korttidsintervention.

Inledning

Hur individen bedömer sitt eget värde har beskrivits som avhängigt upplevelsen av framgång 
eller misslyckande på områden som hon själv ser som viktiga (Harter, 1999; James, 
1890/1950). Det värde individen tillskriver sin egen person är i sin tur starkt relaterat till 
hennes allmänna tillfredsställelse och livskvalitet (Crocker & Wolfe, 2001). Vilka områden 
som anses vara viktiga, och utifrån vilka självvärdet därmed bestäms, skiljer sig åt mellan 
individer. Kvinnor tenderar dock att i större utsträckning än män värdera sig själva med 
utgångspunkt i upplevd fysisk attraktivitet (Harter, 1999).

Vad som ses som attraktivt varierar över tid och rum (Reischer & Koo, 2004). I dagsläget bör 
den kvinnliga kroppen vara mycket slank för att uppfylla den samhälleliga normen för 
heterosexuell attraktivitet i väst (Grogan, 1999). Få kvinnor har av biologiska skäl naturligt en 
sådan kropp och för den genomsnittliga kvinnan är det därför svårt att erhålla positiva 
självskattningar utifrån detta ideal (Wiseman, Gray, Mosimann & Ahrens, 1992).

Den upplevda betydelsen av fysisk attraktivitet i kombination med ett svåruppnåeligt ideal 
skapar en kontext där relationen till kroppen för många kvinnor blir en källa till låg 
livskvalitet och psykisk ohälsa.

Studiet av kroppsupplevelse
Det vetenskapliga studiet av kroppsupplevelse tog sin början inom neuropatologin där man 
intresserade sig för störningar i kroppsperceptionen hos patienter med kropps- och nervskador 
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(Kolb, 1975, ref. i Garner & Garfinkel, 1981). Med neurologen Paul Schilders ”The Image 
and Appearance of the Human Body” (1935/1964) där kroppsupplevelse beskrevs som "… the 
picture of our own body which we form in our mind, that is to say the way in which the body 
appears to ourselves" (s. 11) blev begreppet en angelägenhet även inom andra discipliner 
(Pruzinsky & Cash, 2002). Inom psykologin bidrog Seymour Fishers och Franklin Shontz 
arbete från 1900-talets mitt och framåt till att ämnet utvecklades teoretiskt och nådde 
vetenskaplig status (ibid.). De senaste decennierna har forskningen kring kroppsupplevelse 
vuxit kraftigt vilket främst kan kopplas till områdets relevans för förståelsen av ätstörningar 
och övervikt.

Vad är ”negativ kroppsupplevelse”?
Kroppsupplevelse är ett flerfacetterat konstrukt gällande individens perception av samt 
attityder inför sin egen kropp med effekter på självkänsla, ätbeteenden, socialt fungerande, 
sexuella beteenden samt emotionell stabilitet (Cash & Pruzinsky, 2002). I bred bemärkelse 
omfattar kroppsupplevelsen såväl kroppsliga sensationer som kroppens upplevda förmåga och 
estetetik. Generellt kan dock sägas att kroppsupplevelsen betraktas som bestående av ett 
perceptuellt respektive ett attitudinellt element (Garner & Garfinkel, 1981) med huvudfokus 
på den utseendemässiga aspekten. Där den förra rör riktigheten i individens bedömning av sin 
kroppsstorlek i förhållande till sina faktiska proportioner (Cash, Wood, Phelps, & Boyd, 
1991), omfattar den senare tankar, känslor och beteenden relaterade till den egna kroppen och 
utseendet (Brown, Cash & Mikulka, 1990). Det attitudinella elementet kan i sin tur delas in i 
en värderingsfokuserad komponent innefattande individens tillfredsställelse/missnöje med 
och värderingar kring sitt utseende, samt en investeringsfokuserad komponent som tar upp 
utseendets psykologiska betydelse och konsekvens i kognitiva, affektiva och beteendemässiga 
termer (Cash, 2002b; Thompson & van den Berg, 2002).

Inför arbetet med den aktuella versionen av den psykiatriska diagnosmanualen, ”Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition” (DSM-IV) föreslog Thompson 
(1992) att en diagnos med namnet ”Body Image Disorder” (BID) skulle inkluderas. 
Thompson motiverade den tänkta diagnosen med behovet av diagnostiska ramar för problem 
relaterade till kroppsupplevelsen som föll utanför etablerade diagnoser såsom ätstörning eller 
dysmorfofobi men som likafullt hade funktionsstörande konsekvenser för individen. En sådan 
diagnos skulle enligt Thompson öppna upp för ett mer nyanserat och noggrant undersökande 
av dessa kroppsupplevelserelaterade svårigheters topografi, etiologi och behandling.

Kärnan i Thompsons förslag var ett allmänt missnöje med det egna utseendet. Till detta kom 
kognitiva, affektiva och beteendemässiga komponenter. De kriterier som han föreslog var 
följande:

A. Ett uttalat och bestående missnöje, oroande och/eller obehag relaterat till någon aspekt av 
utseendet. Viss försämrad funktion i sociala situationer och/eller prestationssituationer.

B. Minst två av följande fyra symptom:

1. Obehag eller ångest beträffande nämnd aspekt av utseendet är närvarande på daglig 
basis eller förstärks i sociala situationer.

2. Kognitiva förvrängningar beträffande utseendet följer på nämnt missnöje, oroande 
eller obehag (t.ex. ”Jag måste vara smal för att vara attraktiv. Om jag inte är smal så är 
jag fet. Är man fet är man dålig.” osv.).
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3. Undvikande av situationer som innefattar andras utvärdering av utseendet (t.ex. 
sociala situationer, fysisk kontakt, klädinköp, löst sittande kläder). I vissa fall kan 
undvikandet gälla situationer som innefattar individens utvärdering av det egna 
utseendet (t.ex. att spegla sig, väga sig, bära åtsittande kläder).

4. Perceptuell överskattning av kroppens storlek till minst 25% över den faktiska.

Gehöret för Thompsons förslag uteblev och oenighet råder ännu kring hur dessa svårigheter 
ska betecknas och avgränsas. I modern, engelskspråkig forskning benämns de oftast ”negative
body image”* och operationaliseras endimensionellt som att individen ska uppleva större 
missnöje än tillfredsställelse med sitt utseende (Cash, Phillips, Santos, Hrabosky, 2004). Cash 
(Cash, 2002a) har ifrågasatt detta utifrån att den psykologiska effekten av ett sådant missnöje 
varierar från en individ till en annan och har liksom Thompson argumenterat för ”negativ 
kroppsupplevelse” som ett kliniskt begrepp inbegripande såväl missnöje som 
funktionsstörande konsekvenser.

Prevalens
Då befintliga prevalensstudier kring negativ kroppsupplevelse behandlar begreppet som 
synonymt med kroppsmissnöje och ej tar hänsyn till eventuell psykologisk påverkan är det 
svårt att uttala sig kring förekomsten av dessa svårigheter. Utöver detta är merparten gjorda på 
icke-representativa urval. I en av få studier kring kroppsmissnöje utförda på ett representativt 
urval av amerikanska kvinnor (Cash & Henry, 1995) rapporterade 51 % ett missnöje med sitt 
magparti, 47 % med höfter och rumpa, 25 % med bröstpartiet, 46 % med sin vikt, 37 % med 
sin muskelmassa, 13 % med sin längd och 12 % med ansiktet. 48 % upplevde sig vara 
genomgående missnöjda med hela utseendet. Andra studier rapporterar liksom Cash och 
Henry ett normativt missnöje med den egna kroppen bland kvinnor (Fallon & Rozin, 1985; 
Rodin, Silberstein & Striegel-Moore, 1985). Vad gäller en vuxen svensk population saknas 
underlag.

Konsekvenser av negativ kroppsupplevelse
Kroppsupplevelserelaterade svårigheter är associerade med en rad negativa konsekvenser. 
Harter (1999) har funnit en mycket stark korrelation mellan upplevd fysisk attraktivitet och 
global självkänsla. I en undersökning kring upplevd riktning i denna korrelation bland 
ungdomar svarade 60 % att utseendet avgjorde självkänslan och 40 % att självkänslan istället 
bestämde självupplevd attraktivitet (ibid.). I den grupp som ansåg att utseendet inverkade på 
självkänslan tillskrevs fysisk attraktivitet större vikt, man rapporterade större upptagenhet vid 
det egna utseendet och oroade sig mer kring den egna attraktiviteten i förhållande till andras. 
Flickor i denna grupp var mer missnöjda med utseendet, hade lägre självkänsla och var mer 
depressiva.

Personer med en negativ kroppsupplevelse riskerar inte oväntat att i större utsträckning än 
andra utveckla ett problematiskt förhållande till mat och ätande. I en undersökning av 
potentiella riskfaktorer för ätstörning hos svenska kvinnor erhöll oro kring den egna kroppens 
vikt och form starkast stöd (Ghaderi, 2003). Stice (2002) fann i en metaanalys kring 
ätstörningars etiologi att internalisering av ett tunt kroppsideal utgjorde den främsta 
riskfaktorn för stört ätbeteende. Svårigheter i kroppsupplevelsen utgör också en riskfaktor för 
återfall hos patienter med ätstörning (Keel et al., 2005).

                                                
* Här översatt till ”negativ kroppsupplevelse”, ”-upplevelse” istället för ”-bild” eller ”-uppfattning” på grund av 
sin vidare betydelse.
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Under pubertetsutvecklingen rör sig flickorna bort från det allmänna kroppsidealet (Nolen-
Hoeksema & Girgus, 1994) och de kroppsupplevelserelaterade besvär som följer på detta 
tycks bidra till den kraftiga ökningen av depression hos flickor under tonåren. I longitudinella 
studier har kroppsmissnöje och stört ätbeteende, men ej BMI, visats predicera en ökning i 
depressiva symptom liksom klinisk depression bland tonårsflickor (Stice & Bearman, 2001; 
Stice et al., 2000). Siegel, Yancey, Aneshensel och Schuler (1999) undersökte effekten av kön 
på kroppsupplevelse och psykisk hälsa hos tonåringar och fann att den högre depressivitet och 
lägre självkänsla flickorna rapporterade i förhållande till pojkarna uteblev när man 
kontrollerade för negativ kroppsupplevelse.

Vid sidan av detta kan kroppsupplevelserelaterade svårigheter också sammankopplas med 
negativa effekter på individens sociala liv och interpersonella umgänge. Kleck och Strenta 
(1980) visade i ett försök hur subjektiv kroppsupplevelse kan påverka våra sociala 
interaktioner i en negativ riktning. En grupp av kvinnliga försöksdeltagare fick ett ärr sminkat 
i pannan inför ett möte med en man som de inte tidigare träffat. Utan deltagarnas vetskap 
avlägsnades ärret innan mötet. En annan grupp kvinnor informerades bara om att de skulle 
träffa en för dem okänd man. Mannen de skulle träffa var egentligen en medhjälpare som fått 
instruktioner kring hur han skulle bete sig under mötet. Han hade dock inte informerats om att 
vissa av kvinnorna letts till att tro att de hade ett synligt ärr i ansiktet. De kvinnor som trodde 
sig ha ett ärr i pannan rapporterade att mannen såg dem som mindre attraktiva och de 
upplevde också att han betedde sig mer nervöst.

Även andra studier pekar på kroppsupplevelsens möjliga inverkan på våra sociala relationers 
kvalitet. Nezlek (1999) lät under tre veckors tid kvinnliga och manliga deltagare föra dagbok 
över sociala situationer. För bägge grupper var självupplevd attraktivitet positivt relaterad till 
den närhet de kände till andra i dessa situationer. För kvinnorna, men inte för männen, var 
upplevelsen av att andra såg dem som attraktiva positivt relaterad till deras självförtroende i 
situationen samt upplevda inflytande över den.

Ackard, Kearney-Cooke och Peterson (2000) studerade kroppsupplevelsens betydelse för 
kvinnors sexuella relationer och fann att kvinnor med en mer positiv kroppsupplevelse 
rapporterade såväl en högre grad av sexuell aktivitet och initiativtagande till sex som större 
avslappning och tillfredsställelse i sexuella situationer än kvinnor med en mer negativ 
kroppsupplevelse.

Hur kan negativ kroppsupplevelse förstås?
Varför önskar en kvinna sin kropp en annan början och ett annat slut? Kvinnors 
kroppsupplevelse är ett heterogent fenomen och liksom annars vid psykologins etiologiska 
frågor kan ett växelspel mellan individ, situation och omgivning antas.

Sociokulturella och feministiska perspektiv
Det sociokulturella perspektivet ser tendensen inom västerländsk kulturtradition att betrakta 
individens utseende som en symbol för hennes person och förhållningssätt till samhällets 
värderingar som grunden för de svårigheter kvinnor upplever i relation till sina kroppar 
(Brownell, 1991; Glassner, 1988; Reischer & Koo, 2004). Kroppen och utseendet blir i denna 
kontext ett utrymme där individen, avsiktligt eller ej, kommunicerar vem hon är och hur 
hennes samhälle värderar henne. Likhetstecken sätts mellan föredragna fysiska företräden och 
åtråvärda personliga egenskaper och dagens slanka och något muskulösa idealkropp för 
kvinnor kommunicerar individens ansvar för den egna hälsan samt förmåga till disciplin och 
hårt arbete (Glassner, 1988; Reischer & Koo, 2004).
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Sociokulturellt relaterade variabler har erhållit ett starkt empiriskt stöd vad gäller att förklara 
kvinnors kroppsupplevelserelaterade svårigheter. I en undersökning av potentiella risker för 
kroppsmissnöje hos flickor mellan 11 och 15 år fann Stice och Whitenton (2002) att upplevda 
krav på smalhet tydligast predicerade kroppsmissnöje i jämförelse med internalisering av krav 
på smalhet, BMI, menstruationsdebut, depression, lågt socialt stöd och utseenderelaterad 
mobbning. Stice och Bearman (2001) fann i en studie kring kroppsupplevelserelaterade 
svårigheter och ätstörningar stöd för att upplevda krav på smalhet och internalisering av ett 
smalt ideal men inte BMI predicerade ökningar i kroppsmissnöje. Andra studier har styrkt 
dessa parametrars roll för utvecklingen av kroppsmissnöje (Gleaves et al., 1995).

Feministiska förklaringsmodeller betonar även de den sociala kontextens roll i kvinnors 
negativa kroppsupplevelse. Den mest etablerade av de feministiska modellerna, 
objektifikationsteorin (Fredrickson & Roberts, 1997), utgår från antagandet att västerländsk 
kultur reducerar kvinnan till ett objekt att betrakta och värdera på utseendebasis. Genom 
denna behandling antar kvinnan själv en betraktande och värderande hållning inför sitt eget 
utseende. Höga nivåer av ”självobjektifiering” är relaterat till negativ kroppsupplevelse och 
lägre livskvalitet (McKinley, 2002). I en experimentell studie lät Fredrickson och kollegor 
(1998) kvinnor och män pröva en tröja respektive en baddräkt eller ett par badbyxor framför 
en spegel. För kvinnorna men inte för männen genererade badkläderna skamkänslor, 
begränsat ätande och försämrad prestation på en matematisk övning. 

Inlärningsteoretiska perspektiv
Inlärningsteoretiska modeller för ångeststörningar och fobiers utveckling och 
vidmakthållande stannar traditionellt vid antagandet att a) klassiskt betingad rädsla motiverar 
operant undvikande som b) förstärks genom att slå ut eller försvaga den betingade responsen 
och att individuella skillnader i inlärningshistoria, temperament och minneskonsolidering 
avgör vem som utvecklar patologi (Mineka & Zinbarg, 1996). Invändningar har riktats mot 
detta perspektiv då det även vid individuella hänsyn ej förmår förklara hur en funktionell 
inlärningsprocess blir dysfunktionell (Forsyth, Eifert & Barrios, 2006).

Emotionsreglering är samlingsnamnet på en uppsättning funktionella processer som genom att 
minska emotioners förekomst, frekvens, intensitet eller varaktighet syftar till att göra 
individens beteende mer effektivt (ibid.). Grunden för emotionsregleringen utgörs av 
människans språkliga förmåga. Genom språket kan individen reflektera över sin egen person 
och situation och därmed, till skillnad från andra varelser, reagera på sina egna reaktioner. Det 
har föreslagits att adaptiv rädsloinlärning inom ramen för emotionsreglering resulterar i 
svårigheter först när individer inte accepterar vissa aversiva upplevelser, avsiktligt försöker
undvika eller ändra på dessa och gör så på ett inflexibelt och livsbegränsande vis (ibid). Dessa 
mindre adaptiva former av emotionsreglering brukar benämnas upplevelsemässigt undvikande 
och uppmuntras i ett samhälle där kontroll av negativ affekt betraktas som en förutsättning för 
effektiv handling och ett gott liv. Upplevelsemässigt undvikande tycks öka det obehag som 
individen försöker kontrollera, ökar sannolikheten för oönskade emotionella responser samt 
minskar mängden positiva upplevelser.

Rigid och därmed problematisk emotionsreglering vid kroppsupplevelserelaterade svårigheter 
omfattar en rad problembeteenden såsom bantning, träning, direkt undvikande av 
problemsituationer, kognitivt undvikande (oro), ”checking” (utseendekontroll) och 
”grooming” (ordnande av utseendet) vilka alla tillfälligt reducerar upplevelsen av obehag. 
Shafran och kollegor (2004) studerade just checking hos personer med olika former av 
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ätstörningar. Studiens deltagare rapporterade att deras upptagenhet vid utseendet ökade efter
perioder av mer intensiv checking och att de motiverades till bantning eller träning – ett 
resultat som bekräftar de negativa effekterna av upplevelsemässigt undvikande.

Hur kan negativ kroppsupplevelse behandlas?
Kognitiv beteendeterapi
Några studier finns där negativ kroppsupplevelse behandlats med kognitiv beteendeterapi 
(KBT). Butters och Cash (1987) undersökte effekten av KBT i form av sex individuella 
sessioner bland universitetsstuderande kvinnor med höga nivåer av kroppsmissnöje. I 
jämförelse med en kontrollgrupp förbättrades deltagarna avseende affektiv och kognitiv 
kroppsupplevelse, socialt självförtroende och självupplevd fysisk form och attraktivitet. 
Behandlingseffekterna kvarstod i stort vid uppföljning. Också Rosen och kollegor (1990) 
studerade KBT vid negativ kroppsupplevelse. Tjugofyra kvinnor behandlades med 
exponering och kognitiv omstrukturering i smågruppsformat under sex veckor. Hälften av 
deltagarna erhöll utöver grundbehandlingen också träning i korrekt kropps- och 
viktperception. Vid eftermätning och uppföljning uppvisade deltagare i bägge betingelser 
likvärdiga förbättringar avseende storleksöverskattning, kroppsmissnöje, undvikande av 
obehagsväckande situationer, ätbeteende och självkänsla.

Ett fåtal studier finns också där svårigheter beträffande kroppsupplevelse behandlats med 
enbart exponering. Marks & Mishan (1988) genomförde en pilotstudie på fem patienter med 
diagnosen dysmorfofobi med exponering inför situationer som undvikits samt 
responsprevention beträffande beteenden som lindrade det obehaget. Deltagarna förbättrades 
avseende undvikande och obehag. Även Neziroglu och Yaryura-Tobias (1993) behandlade 
fem patienter med diagnosen dysmorfofobi med exponering med responsprevention och 
kognitiv terapi och fann att fyra av de fem patienterna förbättrades på utfallsmåtten. Key och 
kollegor (2002) jämförde ett traditionellt KBT-upplägg med samma upplägg jämte 
exponering för den egna spegelbilden. Bland dem som mottagit den traditionella 
behandlingen kunde inga signifikanta förändringar noteras medan de som även behandlats 
med spegelexponering rapporterade signifikanta förändringar avseende kroppsmissnöje, 
kroppsångest samt undvikande.

Acceptansbaserade terapier
Under de senaste åren har olika acceptansbaserade behandlingsmodeller såsom ACT 
(Acceptance and Commitment Therapy, Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999) och dialektisk 
beteendeterapi (Linehan, 1993) vuxit fram. Traditionell KBT har ofta uttalad 
symptomreduktion som mål; gemensamt för de acceptansbaserade behandlingarna är att de 
betraktar negativ affekt som en naturlig del av den mänskliga upplevelsen och individens 
ovilja att acceptera detta som kärnproblemet. Istället för att ändra på de negativa 
upplevelsernas karaktär syftar därför acceptansbaserade behandlingar till att ändra på deras 
funktion i form av individens relation till dem. Genom att aktivt erkänna tillvarons upplevt 
negativa aspekter kan individen röra sig mot ett mer situationsavhängigt och därmed flexibelt 
beteende.

Få studier har ännu studerat effekterna av acceptansbaserad behandling vid negativ 
kroppsupplevelse. Delinsky och Wilson (2006) jämförde acceptansbaserad spegelexponering 
med icke-direktiv terapi på personer med negativ kroppsupplevelse. De som behandlats med 
acceptansbaserad spegelexponering uppvisade signifikant förbättring gällande 
kroppsmissnöje, oro kring vikt och kroppsform, checking-beteenden, undvikande, depression 
samt självkänsla. De som mottagit icke-direktiv terapi uppvisade signifikant förbättring endast 
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avseende kroppsmissnöje. I en fallstudie undersökte Heffner, Sperry, Eifert och Detweiler 
(2002) effekterna av ACT vid anorexia hos en 15-årig flicka. Efter behandlingen kunde en 
återgång i alla anorektiska symptom förutom kroppsmissnöjet noteras. Författarna poängterar 
dock att behandlingens syfte inte var att förbättra kroppsmissnöjet utan acceptans av de tankar 
och känslor som detta genererade.

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien var att inom ramen för en korttidsintervention undersöka möjliga effekter 
av acceptansbaserad exponering in vivo vid negativ kroppsupplevelse hos kvinnor. Den 
övergripande målsättningen var att deltagarnas beteende i och kring problemsituationer skulle 
blir mer flexibelt samt att deltagarna skulle uppleva en mindre upptagenhet vid utseendet.

Specifika frågeställningar formulerades enligt följande:

1) Påverkar interventionen deltagarnas oro kring vikt och kroppsform?
2) Påverkar interventionen deltagarnas upplevda utseendeinvestering?
3) Påverkar interventionen deltagarnas nedstämdhetssymptom?
4) Hur beskriver deltagarna själva sina svårigheter?
5) Hur upplever deltagarna interventionen?

Metod

Deltagare
Deltagarna rekryterades under april månad genom anslag (se Bilaga 1) på Stockholms 
universitet, Karolinska institutet, Studentpalatset, modetidningen Rodeos hemsida, samt 
gymnasieskolor, ungdomsmottagningar och träningslokaler i Stockholmsområdet.

I enlighet med Thompson och Cashs argumentation för negativ kroppsupplevelse som ett 
kliniskt begrepp krävdes för deltagande att personen i fråga upplevt ett utseenderelaterat 
missnöje under minst sex månader. Utöver detta missnöje skulle deltagare även rapportera 
funktionsstörande upptagenhet, negativ affekt samt undvikande av möjliga 
utvärderingssituationer kopplat till utseendet. Exklusionskriterier utgjorde tydlig indikation på 
pågående depression (BDI >/= 16), anorexia nervosa, bulimia nervosa, tvångssyndrom, social 
ångeststörning samt generaliserad ångeststörning.

Sammanlagt nio personer anmälde intresse för deltagande och genomgick en strukturerad 
rekryteringsintervju utförd av författaren per telefon. Av dessa rapporterade fyra personer 
alltför lindriga besvär för att vara aktuella för deltagande och ingen exkluderades på grund av 
psykiatrisk indikation. Övriga fem personer rekryterades till studien och genomgick 
interventionen. Den yngsta deltagaren var 19 år och den äldsta 42 år och den genomsnittliga 
åldern var 29 år. Den genomsnittliga åldern för problemdebut var 13 år och den 
genomsnittliga tiden för problemets varaktighet var 14 år. Deltagarnas genomsnittliga BMI
var 25. Två av deltagarna hade tidigare psykoterapierfarenhet.

Mätmetoder
Body Shape Questionnaire (BSQ)
BSQ är ett självskattningsformulär omfattande 34 items med maxpoängen 204 som i 
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huvudsak mäter oro kring vikt och kroppsform (Cooper, Taylor, Cooper & Fairburn, 1987; 
Ghaderi & Scott, 2004). Noteras bör att deltagarna i den svenska normeringen är mellan 18 
och 30 år.

Visuell analogskala för skattning av utseendeinvestering (VA)
VA är en självskattningsskala som undersöker utseendets upplevda betydelse när personen 
bedömer sig själv. Skalan består av ett tio cm långt streck på vilket en markering görs mellan 
ändarna ”ingen betydelse” och ”fullständig betydelse”. Thompson (1996) har funnit att 
visuella analogskalor är lämpliga för att mäta state-beroende variationer i kroppsupplevelse.

Beck Depression Inventory (BDI)
BDI är ett självskattningsformulär med god reliabilitet och validitet bestående av 21 items 
med maxpoängen 63 som utvärderar graden av pågående depressionssymptom (Beck, Ward, 
Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961).

Övrig datainsamling
Övrig datainsamling skedde genom skriftlig registrering av deltagarnas berättelser under 
rekryteringsintervju, sessioner och uppföljningssamtal samt genom uppgiften ”Inför 
interventionen” (se Bilaga 2).

Design
Då interventionen kunde antas generera oåterkalleliga effekter på målvariablerna och ett 
beroende förmodades mellan dessa användes en ”multiple baseline across subjects”-design 
(Hersen & Barlow, 1976). Detta innebär att interventionen introduceras successivt över 
deltagarna och att förändringen i målvariablerna antas ske under interventionens gång. Denna 
design rymmer ej någon uppföljningsmätning.

Exempeltabell 1 nedan visar hur upplägget inleds med en veckas väntelista/baslinjemätning 
där samtliga deltagare fyller i de olika måtten. Påföljande vecka genomgår deltagare ”A” 
interventionen medan övriga förblir på väntelista. Även denna vecka fyller samtliga deltagare 
i aktuella mått. Efter att ha mottagit interventionen faller deltagare ”A” bort och under 
nästföljande vecka introduceras interventionen för deltagare ”B” och så vidare.

Exempeltabell 1.
Deltagare Uppstarts-

Vecka
Interventions-
vecka1

Interventions-
vecka 2

Interventions-
vecka 3

Interventions-
vecka 4

Interventions-
vecka 5

Deltagare A Väntelista Intervention - - - -
Deltagare B Väntelista Väntelista Intervention - - -
Deltagare C Väntelista Väntelista Väntelista Intervention - -
Deltagare D Väntelista Väntelista Väntelista Väntelista Intervention -
Deltagare E Väntelista Väntelista Väntelista Väntelista Väntelista Intervention
Interventions-
mottagarens
rankning

- RA = ? RB = ? RC = ? RD = ? RE = 1

Rn-värde RA + RB + RC + RD + RE = ?

Databearbetning
Instrumentdata analyserades genom Rn-metoden (Revusky, 1967) och deltagarna slumpades 
därför ut över interventionsordningen. Upplägget inleddes med en baslinjemätning varefter 
deltagarna rankades sinsemellan på respektive mått vid varje punkt där interventionen 
introducerades för någon av dem. I detta fall baserades rankningarna på procentuell 
förändring från föregående veckas mätning. Den deltagare som mottagit interventionen föll 
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bort i fortsatta mätningar och därmed rankningar. Rankningarna för varje omgångs 
interventionsmottagare summerades avslutningsvis till Rn-värdet. Metodens statistiska grund 
utgörs av en beräkning av sannolikheten för att ett visst Rn-värde ska uppstå slumpmässigt. 
Vid fem deltagare som i denna studie är ett Rn-värde på 5 signifikant på 0,01-nivån och ett 
värde på 6 är signifikant på 0,05-nivån när de experimentella värdena antas vara mindre än 
kontrollvärdena.

Övriga data bearbetades genom meningskoncentrering (Kvale, 1997).

Procedur
Interventionen genomfördes under maj och juni månad 2006. Sessionerna utgick från 
Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och exponeringarna förlades till 
universitetsområdet samt Stockholms innerstad. Efter den inledande rekryteringsintervjun 
slumpades deltagarna ut över interventionsveckorna. Tider för sessionerna bestämdes per 
telefon eller e-post. Deltagarna skickades ett personligt brev innehållande BSQ, VA, BDI 
samt returkuvert. Avhängigt den interventionsvecka deltagarna tilldelats motsvarade mått och 
returkuvert det antal mätomgångar som de skulle medverka i. Brevet rymde också uppgiften 
”Inför interventionen” vilken returnerades en vecka innan deltagarens interventionsstart.

Interventionen utfördes individuellt. För att säkerställa att var deltagare i möjlig mån delgavs 
samma intervention utgick denna från en skriven manual. På förhand var avsikten på att 
interventionen skulle genomföras under tre timmar vid tre tillfällen under en vecka. En av 
deltagarnas arbetstider gjorde emellertid att hennes medverkan sträcktes ut över tre veckor.

Två veckor efter avslutad intervention genomfördes ett uppföljningssamtal med deltagarna. 
Syftet med detta samtal var att känna av deltagarnas stämningsläge, ta till vara på reflektioner 
kring interventionen samt svara på uppkomna frågor. En av deltagarna var inte möjlig att 
komma i kontakt med för uppföljningssamtal.

Intervention
För att på ett tidseffektivt sätt samla information kring deltagarnas svårigheter fyllde de alla i 
uppgiften ”Inför interventionen” innan interventionens början. Den första sessionen syftade 
sedan till att ge en allmän presentation av interventionen, summera deltagarens upplevda 
svårigheter, planera inför exponeringen samt introducera deltagaren för värderad handling och 
acceptans. Session nummer två ägnades huvudsakligen åt exponering in vivo liksom session 
nummer tre. Interventionen avslutades med att deltagaren gavs förslag på lämplig 
självhjälpslitteratur att gå vidare utifrån. (För en mer detaljerad beskrivning av 
interventionens innehåll, se Bilaga 3).

Terapeut
Terapeutens/författarens utbildningsnivå och erfarenhet utgjordes av motsvarande steg-1-
utbildning med KBT-inriktning erhållen inom ramarna för psykologutbildningen. 
Interventionen genomfördes under handledning av leg. psykolog/psykoterapeut.
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Resultat

Deltagarnas egna problembeskrivningar
Katastroftankar
Deltagarnas katastroftankar utgörs främst av rädsla för att nå ett läge där deras liv helt upptas 
av kropps- och utseenderelaterade tankar, känslor och beteenden. Inte alla deltagare 
förknippar detta läge med viktuppgång utan menar att också stress och motgångar skulle 
kunna försätta dem i en sådan situation. I detta läge föreställer sig flera av deltagarna att de 
skulle bli så deprimerade och utmattade att de inte längre skulle kunna fungera socialt eller 
yrkesmässigt.

”Jag är rädd att jag vaknar en morgon som en 70-åring som inte har ”vågat 
leva” och som har hatat sitt utseende så mycket att det har förstört hela livet.”

Regler
Deltagarna ger alla uttryck för såväl allmänna som tillfälliga regler kopplade till 
kroppsupplevelsen. Generellt måste vikt och kroppsform, eller det obehag och den 
upptagenhet de ger upphov till, först kontrolleras innan deltagarna vågar leva det liv de vill 
leva. Tvekan finns emellertid kring huruvida de tänkta målen för vikt och kroppsform 
verkligen skulle räcka:

”Alltså just nu är målet 55 kg och jag tänker att allt kommer bli bra bara jag 
lyckas med det. Samtidigt vet jag att jag inte nöjt mig när jag vägt det förut.”

Om de kunde kontrollera kroppsform och obehag föreställer sig deltagarna framför allt att de 
äntligen skulle kunna slappna av. De skulle ha mer energi, vara mer närvarande och kunna 
njuta av tillvaron.

I stunder förekommer det också att ”ransoneringsregler” sätts upp kring sådant man 
uppskattar i livet för att motivera till bantning och träning.

Problemsituationer
De problemsituationer som deltagarna rapporterar kan grovt delas in i två grupper: mat- och 
träningsrelaterade situationer respektive potentiella utvärderingssituationer. Mat- och 
träningsrelaterade situationer med sin direkta inverkan på kroppen genererar starka reaktioner 
hos deltagarna. När de upplever att de har ätit för mycket, ätit fel sorts mat och/eller tränat för 
lite känner de att de tappat kontrollen över kroppen och drabbas av panikkänslor. De klandrar 
sig själva mycket hårt för sin upplevda oförmåga till disciplin och de skäms över kroppen som 
ses som en symbol för den misslyckade person man är. I stunder blir man nedstämd och 
uppgiven och inte sällan händer det då att man tröstäter. Andra gånger blir man mer frustrerad 
och arg och planerar för kompenserande diet och/eller träning.

Till den andra gruppen hör möjliga utvärderingssituationer. Detta gäller dels när deltagarna på 
olika sätt exponeras för sin egen kropp som framför en spegel, när de väger sig, i vissa typer 
av kläder eller när de ser sig själva på fotografier. Alla dessa situationer ger upphov till starkt 
nedvärderande tankar kring den egna kroppen och personen och övergående nedstämdhet.

Till denna grupp hör även sociala situationer där deltagarnas utseenden riskerar att utvärderas 
negativt av andra. Det kan handla om att hamna i fokus i sociala situationer, att vara naken 
och/eller mindre påklädd inför andra som vid gym- och badhusbesök, att hamna i situationer 
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där attraktivitet betonas mer än annars som på fester, barer och klubbar, i sällskap med 
personer som man upplever som attraktiva liksom vid sex och intimt umgänge. Deltagarna 
känner i dessa situationer främst rädsla och skam. Tankarna kretsar kring andras antagna 
negativa bedömningar av deras utseende och person. Man blir vaksam på den egna kroppen 
och kanske sträcker man på sig, drar ned tröjan som glidit upp över magen, går och speglar 
sig eller oroar sig över upplevt förvärrande fysiologiska symptom som rodnad eller 
svettningar. Är det inte möjligt att lämna situationen försöker man göra så litet väsen av sig 
som möjligt och fjärma sig mentalt från situationen.

Upptagenhet
Deltagarnas tillvaro kännetecknas främst av en genomgående upptagenhet vid kropp, mat och 
andras tankar kring den egna kroppen. De vittnar alla om en vardag fylld av negativa 
utvärderingar av den egna kroppen och personen:

”Går senare på spinning och gymmar lite efteråt. Känner att jag inte tog i 
tillräckligt på träningen men tänker att jag i alla fall gick dit.  Oroar mig över 
celluliter som jag skymtar i spegeln och hoppas att ingen annan lagt märke till 
dem. Bestämmer mig för att gå hem trots värk i foten. Får inga hungerkänslor 
men tänker att jag ska äta någonting litet och nöja mig med det. Det blir två 
frukter som middag på vägen hem från gymmet. Blir proppmätt. MEN, går in i 
köket så fort jag kommer innanför dörren. Tar mat ur kylskåpet – hets! Till och 
med ost äter jag! Upplever att jag får svårt att andas. Ångest. Blir nedstämd och 
besviken. Är du totalt jävla pantad? Tycker att allt växer på mig. Usch. Går in på 
viktklubb.se och kollar kalorier i frukt och BMI-tabeller. Läser om Svenssons som 
lyckats gå ned tiotals kilo i vikt på hemsidan. Sitter uppe länge och surfar. 
Plockar fram en vägledningsbok innan jag går och lägger mig som handlar om 
ätande.”

Deltagarna menar att upptagenheten gör dem allmänt frånvarande, trötta och nedstämda och 
har mycket negativa återverkningar på deras liv:

”Jag är konstant nedstämd eftersom jag inte känner mig bekväm med min kropp 
och jag har svårt att vara närvarande eftersom jag tänker så mycket på hur jag 
ser ut. Det tar så otroligt mycket energi ... det tar livet från mig”

Undvikande
Vad gäller undvikande rapporterar alla deltagare att de försöker undvika vissa typer av mat – i 
synnerhet sådan med högt glykemiskt index och fettinnehåll. Några deltagare undviker helt att 
väga sig. Samtliga deltagare undviker kläder som på olika sätt framhäver upplevda 
problemområden och i stunder undviker man att bli fotograferad.

Deltagarna undviker i varierande utsträckning sociala situationer där det egna utseendet kan 
komma att bedömas negativt. Ett par av deltagarna undviker helt att besöka badhus och gym. 
Man håller sig helt eller delvis undan från utseenderelaterat umgänge som fester samt bar- och 
klubbesök. Man upplever svårigheter att ta initiativ till intima relationer samt att vara 
närvarande vid och njuta av sex.
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Deltagarnas upplevelser under interventionen
Deltagarnas initiala förväntningar varierade starkt och de terapierfarna deltagarna var i 
jämförelse med de deltagare som ej tidigare mottagit någon form av psykoterapi långt mer 
pessimistiska till interventionens möjligheter att hjälpa dem.

Samtliga deltagare uttryckte sig positivt kring metaforerna som de såg som ett nytt och 
konkret sätt att förhålla sig till sina svårigheter på. ”Den hungriga tigern” upplevdes av några 
av deltagarna som alltför dramatisk för den egna problemsituationen men ”den kinesiska 
fingerfällan” var genomgående uppskattad och upplevdes som mycket motiverande genom sin 
omformulering av kontroll som ett problem och acceptans som ett möjligt alternativ.

Övningarna för medveten närvaro upplevdes däremot som svåra att förstå såväl tekniskt som 
funktionellt och även ansträngande att applicera i exponerings-, hemuppgifts- och 
problemsituationer. Acceptansbegreppet missförstods i vissa fall som en typ av kontroll:

”Jag började med att prova den första kjolen och där började helvetet. Jag kände 
mig dum och naken och liten och ful och tjock och upprörd och tyckte att jag såg 
ut som en slarvig hippie från Goa. Det kändes som att jag gått upp minst 20 kilo 
på väg från Lindex till H&M. På planen kom det en lastbil full med spelare till 
den negativa sidan och jag tappade helt kontrollen över situationens utveckling. 
Det enda jag kunde göra var att vara med och spela. Jag lyckades inte i något 
skede bli planen.”

När deltagarna efter den första sessionens problemgenomgång fick en överblick över sin 
symptomnivå rapporterade flertalet negativ förvåning över graden av oroande och 
utseendekontroll. Den tid och energi som gick åt till detta framstod nu som betydligt mer 
omfattande än man dittills upplevt.

De exponeringssituationer som deltagarna valde var med ett undantag olika typer av 
utvärderingssituationer och huvuddelen av dessa var sociala sådana.

I exponerings- och hemuppgiftssituationerna uttryckte deltagarna generellt överraskning över 
hur den mycket obehagliga situation de föreställt sig uteblev och vad som faktiskt hände:

”Av nån anledning slutade det med att jag gick in på Body Shop och lät en tjej 
där sminka mig. Jag sjönk inte livlöst på deras fina trägolv. Hela världen 
stannade inte för det. Det riktades inga skarpa spotlights mot mig. Det hördes 
inga trumpetfanfarer eller trummor. Det var ingen som kollade på mig och sa att 
jag såg löjlig ut eller frågade vad fan det var jag försökte göra. Det var 
överhuvudtaget ingen som brydde sig.”

Body Shape Questionnaire (BSQ)
Råpoäng
Tabell 1 visar deltagarnas poäng på BSQ vid mätningarna vid uppstart samt efter respektive 
interventionsvecka. Den deltagare som mottagit interventionen föll bort i fortsatta mätningar. 
Deltagarna erhöll genomgående sin lägsta poäng efter genomgången intervention. 
Förmätningarnas medelvärde var 122, för eftermätningarna var medelvärdet 101.
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Tabell 1. Body Shape Questionnaire, råpoäng fördelade över deltagare.
Deltagare Uppstarts-

Vecka
Interventions-
Vecka1

Interventions-
vecka 2

Interventions-
vecka 3

Interventions-
vecka 4

Interventions-
vecka 5

Deltagare A 164 141 - - - -
Deltagare B 134 146 123 - - -
Deltagare C 131 126 120 90 - -
Deltagare D 156 132 131 141 79 -
Deltagare E 97 86 102 83 82 74

Graf 1 visar deltagarnas poäng på BSQ vid mätningarna vid uppstart samt efter respektive 
interventionsvecka.

Graf 1. Body Shape Questionnaire, råpoäng fördelade över deltagare.

Procentuell förändring
För att beräkna eventuell signifikans av den förändring som kunde noteras över 
interventionens gång användes Rn-metoden (Revusky, 1967). Procentuella förändringar 
beräknades mellan mätningarna för respektive deltagare. Utifrån de erhållna procentuella 
förändringarna, vilka visas i Tabell 2, gjordes rankningar (1-5; 1-4; 1-3 osv.) för varje 
interventionsvecka mellan deltagarna. När rankningarna summerades erhölls ett Rn-värde på 6 
vilket är signifikant på 0,05-nivån vid fem deltagare.

Tabell 2. Body Shape Questionnaire, procentuell förändring.
Deltagare Uppstarts-

Vecka
Interventions-
Vecka1

Interventions-
vecka 2

Interventions-
vecka 3

Interventions-
vecka 4

Interventions-
vecka 5

Deltagare A - -14 % - - - -
Deltagare B - +9 % -16 % - - -
Deltagare C - -4 % -5 % -25 % - -
Deltagare D - -15 % -1 % +8 % -44 % -
Deltagare E - -11 % +19% -19 % -1 % -10 %
Interventions-
mottagarens
Rankning

- RA = 2 RB = 1 RC = 1 RD = 1 RE = 1

Rn-värde 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6

Visuell analogskala - utseendeinvestering
Råpoäng
Tabell 3 visar deltagarnas poäng på den visuella analogskalan vid mätningarna vid uppstart 
samt efter respektive interventionsvecka. Den deltagare som mottagit interventionen föll bort i 
fortsatta mätningar. Deltagarna erhöll med undantag för deltagare ”A” sin lägsta poäng efter 
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genomgången intervention. Förmätningarnas medelvärde var 73, för eftermätningarna var 
medelvärdet 62.

Tabell 3. Visuell analogskala (utseendeinvestering), råpoäng fördelade över deltagare.
Deltagare Uppstarts-

Vecka
Interventions-
vecka1

Interventions-
Vecka 2

Interventions-
vecka 3

Interventions-
vecka 4

Interventions-
vecka 5

Deltagare A 97 99 - - - -
Deltagare B 82 91 72 - - -
Deltagare C 69 73 72 58 - -
Deltagare D 89 93 93 90 49 -
Deltagare E 62 41 48 43 53 31

Graf 2 visar deltagarnas poäng på VA vid mätningarna vid uppstart samt efter respektive 
interventionsvecka.

Graf 2. Visuell analogskala (utseendeinvestering), råpoäng fördelade över deltagare.

Procentuell förändring
Rn-metoden (Revusky, 1967) användes för att analysera den förändring som skett över 
interventionens gång. Procentuella förändringar beräknades mellan mätningarna för 
respektive deltagare. Utifrån de erhållna procentuella förändringarna, vilka visas i Tabell 4, 
gjordes rankningar (1-5; 1-4; 1-3 osv.) för varje interventionsvecka mellan deltagarna. När 
rankningarna summerades erhölls ett Rn-värde på 6 vilket är signifikant på 0,05-nivån vid fem 
deltagare.

Tabell 4. Visuell analogskala (utseendeinvestering), procentuell förändring.
Deltagare Uppstarts-

Vecka
Interventions-
vecka1

Interventions-
vecka 2

Interventions-
vecka 3

Interventions-
vecka 4

Interventions-
vecka 5

Deltagare A - +2 % - - - -
Deltagare B - +11 % -21 % - - -
Deltagare C - + 6 % -1 % -19 % - -
Deltagare D - +4 % +/-0 % -3 % -46 % -
Deltagare E - -34 % +17 % -10 % +23 % -42 %
Interventions-
mottagarens
Rankning

- RA = 2 RB = 1 RC = 1 RD = 1 RE = 1

Rn-värde 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6
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Beck’s Depression Inventory (BDI)
Råpoäng
Tabell 5 visar deltagarnas poäng på BDI vid mätningarna vid uppstart samt efter respektive 
interventionsvecka. Den deltagare som mottagit interventionen föll bort i fortsatta mätningar. 
Deltagarna erhöll med undantag för deltagare ”E” och ”C” sin lägsta poäng efter 
genomgången intervention. Förmätningarnas medelvärde var 13, för eftermätningarna var 
medelvärdet 9.

Tabell 5. Beck’s Depression Inventory – råpoäng fördelade över deltagare.
Deltagare Uppstarts-

Vecka
Interventions-
vecka1

Interventions-
vecka 2

Interventions-
Vecka 3

Interventions-
vecka 4

Interventions-
Vecka 5

Deltagare A 24 18 - - - -
Deltagare B 17 22 15 - - -
Deltagare C 11 10 4 4 - -
Deltagare D 23 16 19 15 8 -
Deltagare E 5 10 9 2 1 1

Graf 3 visar deltagarnas poäng på BSQ vid mätningarna vid uppstart samt efter respektive 
interventionsvecka.

Graf 3. Beck’s Depression Inventory, råpoäng fördelade över deltagare.

Procentuell förändring
För att beräkna signifikansen av utvecklingen över interventionens gång användes Rn-
metoden (Revusky, 1967). Procentuella förändringar beräknades mellan mätningarna för 
respektive deltagare. Utifrån de erhållna procentuella förändringarna, vilka visas i Tabell 6, 
gjordes rankningar (1-5; 1-4; 1-3 osv.) för varje interventionsvecka mellan deltagarna. När 
rankningarna summerades erhölls ett Rn-värde på 10 vilket ej är signifikant vid befintligt antal 
deltagare.

0

5

10

15

20

25

Förmätning Int.v. 1 Int.v. 2 Int.v. 3 Int.v. 4 Int.v. 5

Mättillfälle

Råpoäng

A
B
C
D
E



19

Tabell 6. Beck’s Depression Inventory, procentuell förändring.
Deltagare Uppstarts-

Vecka
Interventions-
vecka1

Interventions-
vecka 2

Interventions-
vecka 3

Interventions-
vecka 4

Interventions-
vecka 5

Deltagare A - -25 % - - - -
Deltagare B - +29 % -32 % - - -
Deltagare C - -9 % -60 % +/-0 % - -
Deltagare D - -30 % +19 % -21 % -47 % -
Deltagare E - +100 % -10 % -78 % -50 % +/-0 %
Interventions-
mottagarens
Rankning

- RA = 2 RB = 2 RC = 3 RD = 2 RE = 1

Rn-värde 2 + 2 + 3 + 2 + 1 = 10

Diskussion

Studiens syfte var att undersöka möjliga effekter av acceptansbaserad exponering vid negativ 
kroppsupplevelse hos kvinnor. Resultatet indikerar förbättringar gällande kroppsoro och 
utseendeinvestering men ej avseende nedstämdhetssymptom. Diskussionen behandlar först 
resultaten löst utifrån valda frågeställningar, på detta följer en metoddiskussion varefter 
diskussionsdelen avslutas med förslag till fortsatt forskning.

Resultatdiskussion
Påverkar interventionen valda symptommått?
Det logiska antagandet bakom interventionens tänkta effekter var att deltagarna genom 
interventionen skulle komma att förhålla sig mer neutralt till sina utseenderelaterade 
upplevelser och att detta bland annat skulle bli märkbart i deltagarnas rapporterade oro kring 
vikt och kroppsform, upplevda utseendeinvestering och nedstämdhetssymptom.

Deltagarnas skattningar på BSQ innan interventionen låg mycket högt och i jämförelse med 
den svenska normgruppen erhöll fyra av fem deltagare poäng över den 90:e percentilen. Detta 
kan ha underlättat möjligheten att nå en effekt med interventionen samtidigt som deltagarnas 
mycket långvariga symptom talar emot detta. Efter interventionen rapporterade alla deltagare 
sin lägsta poäng under samtliga mättillfällen och tre av fem deltagare placerade sig nu inom 
den 50:e percentilen. Nedgången i poäng från för- till eftermätning var särskilt tydlig för ett 
par av deltagarna. Vid statistisk beräkning erhölls ett signifikant resultat på 0,05-nivån vilket 
indikerar att symptomnedgången rör sig utanför slumpmässiga variationer.

Även skattningarna beträffande upplevd utseendeinvestering var under förmätningarna höga. 
På grund av avsaknaden av en normgrupp är dock populationsjämförelser här ej möjliga. Alla 
deltagare utom en gjorde sin lägsta skattning efter genomgången intervention och stora 
förändringar över interventionens gång kunde också här noteras för ett par av deltagarna. Den 
statistiska beräkningen gav ett signifikant resultat på 0,05-nivån och symptomförändringarna 
från för- till eftermätning kan därmed sannolikt ses som en konsekvens av något mer än 
beroende av slumpen.

Deltagarnas nivåer på BDI var vid förmätningstillfällena generellt högre än vid 
screeningintervjun och tre av deltagarna rapporterade poäng i nivå med eller över 
screeningintervjuns ”cut off”-poäng. Detta fynd bör dock ses som väntat då lägre 
symptomnivåer oftare rapporteras vid skattningar inför en intervjuare än vid skriftliga 
skattningar (Dressen & Arntz, 1998). Tre av deltagarna erhöll sin lägsta BDI-poäng efter 
genomgången intervention men något signifikant resultat erhölls ej.
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Då designen ej rymde någon uppföljningsmätning är det ej möjligt att dra slutsatser kring 
resultatens beständighet.

Vad som ligger bakom de förändringar i skattningsnivåer avseende kropps-/viktoro samt 
utseendeinvestering som sker för deltagarna över interventionen är svårt att uttala sig kring. 
Det kliniska intrycket är att deltagarna motiverades av insikten kring den egna upptagenheten 
vid utseendet som långt mer tids- och energikrävande och livsansträngande än de föreställt 
sig. Denna upplevelse tycktes mer än de för ändamålet anpassade metaforerna generera en syn 
på de befintliga kontrollstrategierna som icke-fungerande.

En annan möjligt betydelsefull erfarenhet som flera deltagare gjorde var upptäckten av en 
diskrepans mellan föreställd och faktisk problemsituation; man överraskades av hur 
förhållandevis väl exponeringarna avlöpte. Bandura (1977, ref. i Lundh & Eriksson, 1994) har 
argumenterat för att exponeringsbaserade psykoterapiers effektivitet delvis bör ses som en 
konsekvens av patientens upplevelse av att kunna hantera exponeringssituationen. En 
intervention som gör det möjligt för patienten att upptäcka att hon klarar svåra situationer 
bättre än hon väntat sig lägger grunden för upplevelse av ökad kompetens i fortsatta 
problemsituationer.

Övriga resultat
Samtliga deltagare beskrev ett långvarigt missnöje med det egna utseendet, funktionsstörande 
upptagenhet, negativ affekt samt undvikande av möjliga utvärderingssituationer. Deltagarna 
rapporterade detta utan att samtidigt uppfylla angränsande diagnoser såsom ätstörning, social 
ångeststörning eller tvångssyndrom. Deltagarnas val av sociala utvärderingssituationer som 
exponeringssituationer överensstämmer med tidigare studier där individer med 
kroppsupplevelserelaterade svårigheter visat sig vara mer angelägna än andra om att 
framställa en önskvärd person (Johnson, Brems & Fischer, 1996). Detta kan emellertid också 
handla om att deltagarna ser sociala situationer som de mest angelägna att arbeta med på 
grund av deras naturliga relevans.

Acceptansbaserade upplägg har beskrivits som lämpliga behandlingsformer vid ätstörningar 
(Heffner, Sperry, Eifert & Detweiler, 2002). Utifrån det att studiens samtliga deltagare menar 
att utseendet eller det obehag som detta ger upphov till måste kontrolleras innan de kan leva 
som de vill tycks dylika upplägg vara applicerbara även vid mindre allvarliga 
kroppsupplevelserelaterade svårigheter.

Metoddiskussion
Svagheter som gör att resultaten bör tolkas med försiktighet är främst det begränsade antalet 
deltagare samt att den aktuella designen inte rymmer någon renodlad kontrollgrupp. Att 
designen inte tillåter någon uppföljningsmätning är ytterligare en brist som gör det omöjligt 
att uttala sig kring de erhållna resultatens beständighet.

Den oenighet som kännetecknar forskningsområdet kring kroppsupplevelserelaterade 
svårigheter vad gäller hur dessa problem ska avgränsas när de faller utanför etablerade 
diagnoser utgör annars kärnan av studiens svårigheter. Det är svårt att tolka relevansen av 
studier rörande riskfaktorer och etiologi, prevalens och behandling när dessa till synes 
oreflekterat tar endimensionellt kroppsmissnöje eller internalisering av ett tunt ideal för 
analogt med kroppsupplevelserelaterade svårigheter med psykologiska konsekvenser.
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Avsaknaden av separata svenska mått för kroppsmissnöje och relaterad kognitiv, emotionell 
och beteendemässig påverkan utgör ett annat problem och studiens huvudinstrument är båda 
kompromisser. BSQ tar främst upp individens upplevelse av/rädsla för att känna sig tjock och 
tar ej upp grad eller karaktär av missnöje eller problematiska tankar, känslor och beteenden 
relaterade till kroppsupplevelsen i en för sammanhanget önskvärd utsträckning. Utifrån 
interventionens acceptansfokus och deltagarnas val av exponeringssituationer är det särskilt 
problematiskt att BSQ endast i två items (18; 31) direkt tar upp undvikande av sociala 
situationer. Viktigt är också att påpeka att det populationsurval som ligger till grund för den 
svenska normeringen omfattar individer mellan 18 och 30 vilket innebär att två av studiens 
deltagare faller utanför den möjliga jämförelsegruppen. Vad gäller måttet för 
utseendeinvestering konstruerades detta utifrån en amerikansk förlaga då det inte var möjligt 
att hitta något lämpligt svenskt instrument.

Författarens begränsade kunskaper kring acceptansbaserad psykoterapi inverkade sannolikt på 
interventionens resultat. Svårigheter uppstod särskilt gällande förmedlandet av innebörden av 
acceptans och flera deltagare upplevde i stunder acceptans som synonymt med kontroll. 
Deltagarna tyckte också att det var svårt att förstå övningarna i medveten närvaro såväl 
tekniskt som funktionellt. Man upplevde dessa övningar som ansträngande att använda i de 
olika problemsituationerna och det går att spekulera kring om de kan ha fungerat 
distraherande och i så fall motverkat sitt faktiska syfte.

Förslag till fortsatt forskning
Utifrån de instrument som i dagsläget finns att tillgå på svenska är en adekvat utvärdering av 
negativ kroppsupplevelse ej möjlig. En svensk översättning och normering av tillgängliga 
utvärderingsmått, alternativt en utveckling av nya instrument, är en förutsättning för att 
negativ kroppsupplevelse ska kunna utvärderas separat och nyanserat. Ett 
självskattningsformulär som uppvisat god validitet och reliabilitet och som skulle lämpa sig 
för ett sådant ändamål är Cash och Szymanskis (1995) ”Body-Image Ideals Questionnaire” 
(BIQ). BIQ utvärderar individens kroppstillfredsställelse/-missnöje genom att mäta graden av 
diskrepans mellan självupplevd kropp och idealkropp utifrån olika fysiska attribut såsom vikt, 
muskelton och enskilda kroppsdelar. Hänsyn tas även till den betydelse som individen lägger 
vid utseendet när hon eller han bedömer sin egen person. Ett tänkbart komplement till BIQ är 
självskattningsformuläret ”Body Image Disturbance Questionnaire” (Cash, Phillips, Santos & 
Hrabosky, 2004) som istället fokuserar på kognitiva, affektiva samt beteendemässiga 
konsekvenser av kroppsupplevelserelaterade svårigheter.

Med tillgång till dylika instrument skulle denna studies upplägg givet de antytt goda 
resultaten vara relevant att pröva i större skala.
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Bilaga 1

Känner du dig missnöjd
med din kropp?

Oroar du dig ofta kring din vikt eller kroppsform?

Händer det att dina tankar kring ditt utseende får dig att känna dig nedstämd?

Är du kvinna, över 18 år och intresserad av att delta i en studie kring korttidsbehandling av 
negativ kroppsupplevelse? Studien sker inom ramen för ett examensarbete på Psykologlinjen 

vid Stockholms universitet och genomförs under våren 2006. Innan deltagande erbjuds 
genomförs en telefonintervju för att avgöra om de svårigheter du upplever är något som 

behandlingen kan hjälpa dig med. För vidare information, vänligen kontakta Hannah Enlund 
på hannah.enlund@gmail.com.



28

Bilaga 2

FRÅGOR OCH UPPGIFTER INFÖR INTERVENTIONEN

Inledning
Nedan följer ett antal frågor och uppgifter kring dig och din relation till din kropp. Dina svar 
här kommer vi sedan att ha som utgångspunkt när vi utformar interventionen. Läs igenom 
instruktionerna noggrant och anteckna dina svar på de avsedda raderna nedanför. Försök hela 
tiden att vara så konkret och koncis som du kan men skulle du behöva mer utrymme går det 
bra att använda papperets baksida.

Rädsla för att gå upp i vikt
När du inför interventionen blev intervjuad togs dina rädslor kring din kropp och ditt utseende 
upp. Bland de mer centrala av dessa farhågor fanns hos dig en stark rädsla för att gå upp i 
vikt. Jag vill att du nu funderar över vad det skulle innebära för dig att befinna dig över en 
viss vikt. Vilka konsekvenser föreställer du dig att det skulle ha om du vägde det som du är 
rädd för att väga? Skriv ned ditt svar på raderna nedan.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Problemsituationer
Under intervjun fick du flera frågor kring vad du ogillar med din kropp och ditt utseende. Nu 
ska du istället fundera mer över vilka kroppsrelaterade situationer och händelser som är 
problematiska för dig. Dina tankar och känslor inför din kropp och ditt utseende är sannolikt 
mer besvärande i vissa situationer. Nedan följer några exempel på möjliga problemsituationer. 
Läs igenom dessa och fundera sedan på vilka situationer som är problematiska för dig och 
skriv ned dessa på raderna undertill. Var så konkret som möjligt och skriv ned typiska och 
besvärande situationer från din vardag.

 Att väga dig.
 När du tänker att du har gått upp i vikt.
 När du tränat mindre än du skulle önska.
 När du har ätit mycket eller något som du helst låter bli att äta.
 Att diskutera utseende, träning och mat med andra.
 Att stå i fokus i sociala situationer.
 Att gå till skolan eller jobbet utan smink.
 Att äta tillsammans med andra.
 Att be butikspersonal om hjälp när du provar kläder.
 Att träffa eller umgås med personer som du är attraherad av.
 Att träffa eller umgås med personer som du upplever som attraktiva
 Att betrakta din kropp i speglar, på fotografier eller videofilm.
 När du tänker på att din kropp åldras.
 När din partner rör vissa delar av din kropp.
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 När du är stressad, arg eller ledsen.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nu när du skrivit ned de situationer som är besvärliga för dig vill jag att du också funderar 
över vad du tänker, känner och gör i dessa situationer. Vilka tankar, känslor och beteenden är 
det som omger dina problemsituationer? Gå igenom de situationer som du skrivit ned, sätt dig 
in i varje situation och skriv ned vad du skulle tänka i just den här situationen. Vilka tankar 
skulle gå genom ditt huvud om du här och nu hamnade i den? Skriv sedan ned vad du skulle 
känna i den här situationen. Vilken känsla tror du skulle gå igenom din kropp om du nu var 
där? Skriv också ned hur stark denna känsla skulle vara på en stigande skala från 0-100 (0 = 
ingen känsla alls; 100 = absolut maximal känsla). Skriv sedan ned vad du skulle göra i den här 
situationen. Hur skulle du bete dig om här befann dig i den?

Situation: ___________________________________________________________________

Tankar:  ____________________________________________________________________

Känslor och styrka: ___________________________________________________________

Beteende: ___________________________________________________________________

Situation: ___________________________________________________________________

Tankar:  ____________________________________________________________________

Känslor och styrka: ___________________________________________________________

Beteende: ___________________________________________________________________

Situation: ___________________________________________________________________

Tankar:  ____________________________________________________________________

Känslor och styrka: ___________________________________________________________

Beteende: ___________________________________________________________________

Undvikande
Undvikande är ett vanligt sätt att hantera besvärliga situationer på då det hjälper dig att lindra 
eller undgå negativa upplevelser och obehag. Dock innebär undvikandet också problem då det 
ofta minskar ditt livsutrymme och försvårar för dig att leva det liv som du annars skulle leva. 
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Man kan dela in undvikandebeteenden i två grupper: dels beteenden där du flyr från obehag, 
dels beteenden där du söker lindring av obehag. När ditt undvikande handlar om att du flyr 
från obehag handlar det oftast om att du undviker vissa aktiviteter, platser eller kläder. 
Aktiviteter som du kanske undviker kan vara att bli fotograferad, att gå till läkaren, att äta 
med andra, att gå ut utan smink, att umgås med attraktiva personer, att sitta eller stå på ett 
visst sätt så att en viss kroppsdel blir synlig eller att ha kroppskontakt med andra. Platser som 
du kanske undviker kan vara badhus, stränder och upplysta lokaler eller lokaler med många 
speglar. Kläder som du kanske undviker kan vara tajta, glansiga eller ljusa kläder. När ditt 
undvikande istället handlar om att du söker lindring av obehag handlar det oftast om att du 
kontrollerar om den oro du känner stämmer eller inte. Sådana tillfällen kan vara när du väger 
eller speglar dig för att kontrollera om du har gått upp i vikt. Det kan också vara när du 
speglar dig för att se om du ser ”ok” ut. Det kan också vara när du tränar eller hoppar över ett 
mål för att du känner dig tjock. Nu vill jag att du på raderna nedanför skriver ned vad du själv 
upplever att du undviker. Utgå från exemplen och titta även igenom hur du beter dig i dina 
problemsituationer då det du gör där ofta handlar just om att lindra och undgå obehag.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kostnader
Avslutningsvis vill jag att du funderar över och skriver ned vilka kostnader din nuvarande 
relation till din kropp för med sig på kort respektive lång sikt. På vilka sätt upplever du att 
dina tankar och känslor inför din kropp begränsar dig i ditt liv i dagsläget och längre fram?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Bilaga 3

Interventionsbeskrivning
Interventionen baserades på böckerna ”The anorexia workbook: How to accept yourself, heal 
your suffering, and reclaim your life” av Heffner och Eifert (2004) och ”Acceptance and 
commitment therapy for anxiety disorders: A practitioner’s treatment guide to using 
mindfulness, acceptance, and values-based behavior change strategies” av Eifert och Forsyth 
(2005).

Innan interventionen
En vecka innan interventionsstart fyller deltagaren i den skriftliga uppgiften ”Inför 
interventionen” kring katastroftankar, problemsituationer, undvikande och kostnader relaterat 
till utseende och returnerar till författaren.

Session 1
Sessionen inleds med en presentation av terapeuten, genomgång av allmänna regler, 
tystnadsplikt och frivillighet. Deltagaren informeras kort om interventionens syfte i form av 
beteendemässig flexibilitet och innehåll i form av exponering.

Med utgångspunkt i ”Inför interventionen” sammanfattar terapeuten deltagarens svårigheter 
och deltagaren kompletterar och korrigerar vid behov.

Terapeuten går sedan vidare och pekar på den gemensamma nämnaren för deltagarens 
svårigheter i form av kontroll av obehag. Metaforen ”Den hungriga tigern” får illustrera hur 
denna typ av kontroll kan vidmakthålla eller stärka obehag samtidigt som den minskar 
livsutrymmet. Med exempel från deltagarens ”Inför interventionen”-uppgift visar terapeuten 
vilka negativa konsekvenser obehagskontroll har i deltagarens eget liv. Avsikten är att få 
deltagaren att uppleva att nuvarande sätt att hantera de kroppsupplevelserelaterade 
svårigheterna på inte fungerar.

Med hjälp av metaforen ”Den kinesiska fingerfällan” börjar terapeuten därefter lägga fram ett 
alternativ till den nuvarande ”kontrollstrategin”. Även denna metafor visar på hur kontroll av 
obehag kan förvärra situationen. Alternativet i form av acceptans kommer inte att ta bort 
obehaget men väl öka livsutrymmet. Metaforen ”Busschauffören och passagerarna” fortsätter 
på samma spår och tar upp beteende styrt av deltagarens önskan om hur livet ska se ut 
(livsvärden) som ett alternativ till kontroll av obehag.

Interventionens sista metafor ”Tennismatchen” syftar till att ge ett konkret exempel på hur 
acceptans kan te sig. Deltagaren får därefter öva sig i medveten närvaro genom övningen 
”Luftbubblor”.

Mot slutet av sessionen ger terapeuten rational för exponeringen som är villighet och 
beteendemässig flexibilitet och utifrån den inledande problemsammanfattningen bestäms tre 
till fem situationer att exponera för under kommande sessioner.

Sessionen avslutas med att hemuppgiften ”Livsvärden” delas ut där deltagaren skriver ned hur 
hon vill att centrala livsområden ska gestalta sig och vad hon kan göra för att närma sig detta 
läge.
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Session 2
Sessionen startar med genomgång av uppgiften ”Livsvärden” och justering av valda 
exponeringssituationer utifrån denna.

Därefter planeras och genomförs sessionens exponering in vivo. Deltagaren instrueras under 
exponeringen att stanna kvar i situationen, iaktta vad som sker/hur hon upplever den samt att 
utan värderingar beskriva den för sig själv/för terapeuten.

Sessionen avslutas med att deltagaren i samråd med terapeuten väljer en eller två lämpliga 
hemuppgifter till nästföljande session.

Session 3
Sessionen inleds med fortsatt exponering in vivo och avslutas med summering av 
interventionen och förslag till deltagaren på individanpassad självhjälpslitteratur (t ex ”Att 
leva ett liv, inte vinna ett krig: Om acceptans” av Kåver [2005] eller ”Eating mindfully: How 
to end mindless eating and enjoy a balanced relationship with food” av Albers [2003]).

Uppföljningssamtal
Två veckor efter avslutad intervention kontaktas deltagaren per telefon för ett 
uppföljningssamtal.


