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Sammanfattning 
 
Body Dysmorphic Disorder (BDD) karaktäriseras av en fixering vid 
en inbillad defekt i utseendet. BDD leder till påtagligt lidande och 
svårigheter att fungera i vardagen. Diagnosen förknippas med 
depressivitet, social ångest och hög suicidrisk. Syftet med studien var 
att under svenska förhållanden prova en behandling bestående av 
exponering med responsprevention (ERP) och monitorering på 
patienter med svår BDD-problematik. I single-case designer av 5 
patienter undersöktes effekten av ERP som specifik faktor utöver 
terapeutnärvaro och monitorering. Patienterna behandlades med ERP 
och monitorerade dagligen sina besvär. Vid förmätning klassificerades 
4 av 5 patienter inom gränserna för svår BDD. Resultaten indikerar att 
besvären kraftigt reducerades för 3 av 5 patienter. ERP som specifik 
faktor gav tydliga effekter på BDD-relaterade symptom och global 
funktionsnivå. Behandlingen gav även en effekt på depressivitet och 
social ångest som dock inte föreföll lika starkt knuten till ERP-
komponenten. Studien ger en indikation om att ERP under svenska 
förhållanden är en effektiv och lättillgänglig behandling av BDD. 
 
 

 
Skönhetsideal har i kulturer och tidsperioder sett olika ut. Vad som gör en person 
attraktiv avgörs till stor del av vad som för ögonblicket är modernt. Idag förmedlas 
vikten av skönhet, ungdom och hälsa och det är lätt att få intrycket av att det idag ligger 
mer fokus på utseendet än någonsin. Känslan av att vara missnöjd med det egna 
utseendet är för många människor en del av vardagen och många upplever att en 
fixering kring utseendet blir allt vanligare även i tidig ålder. De flesta personer bryr sig 
om sitt utseende och försöker förbättra sitt yttre med smink, kläder och 
hudvårdsprodukter, men detta samhälleliga fenomen ska inte förväxlas med 
Dysmorfofobi. För personer med diagnosen Dysmorfofobi har utseendefixeringen tagit 
tvångsmässiga former och leder till påtagligt lidande och problem att fungera i 
vardagen.  
 
 
Diagnostik och prevalens 
Dysmorfofobi, heter på engelska Body Dysmorphic Disorder (BDD). I litteraturen är 
BDD den term som är vanligast förekommande och kommer därför att användas i 
föreliggande studie. BDD karaktäriseras av en överdriven upptagenhet av en upplevd 
defekt i utseendet. Defekten är inbillad eller minimal och om en minimal fysisk defekt 
föreligger, så är oron över den starkt överdriven (APA, 2002). Till skillnad från många 
människor som bryr sig om sitt utseende är upptagenheten vid BDD mycket 
tidskonsumerande och orsakar lidande och funktionsnedsättning inom flera områden av 
livet (Rosen, 2001). Individer med BDD upptas av tankar kring den upplevda defekten. 
Tankarna väcker ångest och upplevs som påträngande och svåra att motstå och åtföljs 
av ritualiserade handlingar som dämpar ångesten (Phillips, 2005).  
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Individer med BDD rapporterar hög grad av lidande och funktionsnedsättning inom 
områden som skola, arbete, nära relationer och i sociala sammanhang (Rabinowitz, 
Neziroglu & Roberts, 2007). Jämfört med normalpopulationen är det 10-25 gånger 
vanligare att individer med BDD har suicidtankar och 3-12 gånger vanligare med 
suicidförsök (Phillips & Menard, 2006). BDD har hög komorbiditet med andra 
psykiatriska diagnoser. I ett kliniskt urval var de vanligaste komorbida diagnoserna; 
egentlig depression (58 %), social fobi (32 %) och tvångssyndrom (OCD, 25 %)  
( Phillips, 2005). 
 
BDD utvecklas ofta i tonåren och prevalensen för män och kvinnor tros vara lika hög 
(Neziroglu & Yaryura-Tobias, 1993). Populationsstudier från USA och Italien 
rapporterar en prevalens på 1 %, men studier på studenter indikerar en högre prevalens 
som varierar mellan 2-13 % (Phillips, 2005). I en tysk populationsstudie låg prevalensen 
mellan 1-7 % (Rief, Buhlman, Wilhelm, Borkenhagen & Brähler, 2006).  Speciellt hög 
prevalens rapporteras från dermatologiska kliniker; 6-20 % av de individer som 
genomgår plastikkirurgi uppfyller kriterierna för BDD (Phillips, 2005). BDD anses vara 
underdiagnostiserad, då många aldrig söker psykologisk hjälp (Neziroglu & Yaryura-
Tobias, 1993). 
 
BDD inkluderades som tillstånd 1987 i The Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM-III-R), men fenomenet beskrevs i litteraturen redan 1886 av 
italienaren Morselli. Det var han som introducerade termen dysmorfofobi och ordets 
semantiska innebörd är rädsla för att vara ful (Rosen, 2001). I DSM-IV (APA, 2002) 
klassificeras BDD under somatoforma syndrom och definieras som:  
 
 

A. Fixering vid en inbillad defekt i utseendet. Om någon smärre fysisk avvikelse 
föreligger så är fixeringen vid denna påtagligt överdriven. 

B. Fixeringen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 
socialt eller i andra viktiga avseenden. 

C. Fixeringen förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning (t ex missnöje 
med kroppsform och storlek vid anorexia nervosa). 

 
 
Den upplevda utseendedefekten kan antingen vara en specifik kroppsdel, eller mer 
generellt handla om hela kroppen. Vissa kroppsdelar och områden är vanligare än andra. 
De vanligast förekommande är hyn, håret eller näsan och det kan då handla om att hyn 
upplevs vara blek, ärrig eller att individen upplever sig ha mycket akne, att håret är tunt 
eller att kroppsbehåringen är överdriven och att näsan upplevs som krokig eller för stor. 
Andra vanliga områden på kroppen är ben, händer, könsorgan, fötter och axlar (Phillips, 
2005). I DSM-IV beskrivs defekten som inbillad och fixeringen kring den som påtagligt 
överdriven. Insikten hos personer med BDD kan variera från att en förståelse finns för 
att defekten är inbillad eller minimal till att den upplevs som katastrofal och omöjlig att 
visa för andra människor (Clairborn & Pedrick, 2002). 
 
Phillips (2005) beskriver att det hos individer med BDD är framträdande med 
återkommande tankar, som upplevs som påträngande och svåra att kontrollera och 
motstå. Innehållet i tankarna varierar, men berör ofta hur andra ska reagera på defekten 
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och hur den skulle kunna åtgärdas genom till exempel skönhetsvård och 
plastikoperation. Att tankarna upplevs som påträngande och svåra att motstå gör att de 
ofta benämns som tvångstankar. För att reducera den ångest som följer tvångstankarna 
utförs handlingar, som ska kontrollera, dölja eller förbättra den upplevda defekten. 
Handlingarna är tidskrävande och upplevs som svåra att motstå och kontrollera. Därför 
kallas de för tvångshandlingar. Vanliga typer av tvångshandlingar är att kamouflera den 
upplevda defekten med till exempel kläder eller smink, jämföra sitt utseende med andra, 
kontrollera utseendet i speglar eller andra reflekterande ytor, läsa och fantisera om 
dermatologi eller plastikoperationer, använda skönhetsprodukter eller att söka 
bekräftelse hos andra. Det är vanligt att personer med BDD känner en stark rädsla för att 
andra ska se den upplevda defekten och undviker därför att träffa andra människor. I 
vissa fall leder det till total isolering, oförmågan att arbeta eller gå i skolan samt 
försämrade familjerelationer.  
 
 
Uppkomst och vidmakthållande 
Föreliggande studie utgår från en inlärningsteoretisk förklaringsmodell (figur 1) 
utformad av Neziroglu, Roberts, och Yaryura-Tobias (2004). Enligt modellen är vissa 
individer mer sårbara för att utveckla BDD än andra. Biologisk predisposition i 
kombination med tidig operant och social inlärning, i form av uppmuntran kopplat till 
utseendet och samhällets fokus på utseendets betydelse, leder till en sårbarhet för senare 
symptomutveckling. Denna symptomutveckling uppstår genom respondent betingning. 
Respondenta processer kan exempelvis uppstå i samband med de kroppsliga 
förändringar som inträffar under puberteten; att utveckla akne eller att bli retad för sin 
näsa fungerar som ett obetingad stimuli, vilket leder till en obetingad negativ respons 
som skam eller ångest. Känslor av skam och ångest betingas till vissa kroppsdelar och 
aktiveras i fortsättningen även i frånvaro av det obetingade stimulit. Enbart tankar på 
kroppsdelen kan aktivera responsen skam eller ångest. I samband med ovan nämnda 
process uppstår hos individen negativa antaganden och uppfattningar kopplade till den 
betingade kroppsdelen. Antaganden som ”min näsa är stor och det är fult med stora 
näsor” förstärks genom selektiv informationsbearbetning då individen selektivt 
uppmärksammar sådant i omgivningen som bekräftar det negativa antagandet.  
 
Rabinowitz med kollegor (2007) redovisar hur vidmakthållande av BDD förklaras med 
operanta processer. Beteenden som att kontrollera utseendet i en spegel, undvika speglar 
samt att utföra säkerhetsbeteenden, reducerar på kort sikt ångesten, men vidmakthåller 
och försvårar BDD på lång sikt. Säkerhetsbeteenden utförs av individen för att förhindra 
att en tänkt katastrof inträffar, dessa beteenden har en tendens att hamna i 
uppmärksamhetens fokus och uppta mycket tid. Tvångstankar ger alltså upphov till 
ångest, tvångshandlingar reducerar ångesten och vidmakthålls sålunda genom negativ 
förstärkning. Tvångshandlingar upplevs dock inte som ångestreducerande av alla 
individer utan är ofta associerade till känslor av skam, dåligt självförtroende och en 
rädsla att bli avvisad. Tvångshandlingen ”att spegla sig” behöver inte vara 
ångestreducerande för att vidmakthålla spegelbeteendet. Att inte spegla sig alls kan 
nämligen upplevas som ännu mer ångestfyllt än den ångest som är associerad till att 
spegla sig. Individen fortsätter därför att utföra tvångshandlingen. Många personer med 
BDD rapporterar dessutom att det finns tillfällen när de tittar sig i spegeln och upplever 
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sitt utseende som acceptabelt. Dessa tillfällen är oförutsägbara och innebär att 
spegelbeteendet förstärks intermittent. 
 
 

 
Figur 1. Två faktor modell av uppkomst och vidmakthållande av BDD (efter Neziroglu, Roberts, 
och Yaryura-Tobias (2004)). 
OBS: obetingat stimuli. 
OBR: obetingad respons 
 
 
Personer med BDD har ofta flera olika upplevda defekter, BDD-områden, med 
varierande grad av svårighet. En persons BDD-områden kan skifta från en kroppsdel till 
en annan över tid och nya, sekundära BDD-områden förklaras i litteraturen som ett 
resultat av en betingning av den högre ordningen. Betingning av den högre ordningen 
innebär att den betingade responsen för en betingad stimuli associeras till en ny 
obetingad stimuli som finns med i den kontext där den betingade responsen utlöses. 
Exempelvis kan en individ med BDD spegla sig och uppleva ångest och avsmak för sin 
näsa. Individen vänder sedan uppmärksamheten mot formen av sina ögon och fortsätter 
uppleva ångest och avsmak. Framöver kan nu individen börja känna ångest och avsmak 
inför sin ögonform (Rabinowitz et al., 2007). 
 
Den inlärningsmodell som beskrivs ovan är utgångspunkt för aktuell studie, men det 
finns olika förklaringsmodeller för hur BDD utvecklas och vidmakthålls. Inom 
psykodynamisk teori har det förts fram att BDD är ett uttryck för omedvetna sexuella 
eller känslomässiga konflikter. Upptagenheten av en defekt anses vara en förklädnad av 
den verkliga problematiken. Kognitiva modeller postulerar att kognitiva scheman 
formas under uppväxten genom inlärningserfarenheter och dikterar hur en individ tolkar 
sin omgivning. Maladaptiva scheman av typen ”jag är ful” påverkar hur en person med 
BDD tolkar och reagerar på situationer kopplade till utseendet (Rosen, 1995).  
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BDD och närliggande diagnoser 
De besvär som förekommer vid BDD liknar de som inbegrips i diagnosen Anorexia 
Nervosa (AN) på det sättet att båda diagnoserna beskriver att individen har en förvrängd 
bild av utseendet (Clairborn & Pedrick, 2002). Dessutom karaktäriseras de båda av en 
upptagenhet av tankar och handlingar kopplade till utseendet. Vad som skiljer 
diagnoserna åt är att fokus hos individer med AN ligger vid att inte gå upp i vikt och en 
vägran att hålla normalvikten för sin längd, medan det vid BDD kan vara en upplevd 
utseendedefekt på varje tänkbar kroppsdel och inte begränsat till att handla om vikt eller 
storlek. En person med BDD kan ha en förvrängd bild av en kroppsdel, men uppfatta 
resten av kroppen som acceptabel (O’Grady, 2002).  
 
BDD klassificeras under somatoforma syndrom i DSM-IV medan OCD klassificeras 
som ett ångestsyndrom (APA, 2002). Ändå anses BDD vara relaterad till eller vara en 
variant av OCD (Phillips et al., 2007). Diagnoserna är lika på det sättet att både 
individer med OCD och BDD har påträngande och återkommande tvångstankar samt 
utför tvångshandlingar för att lindra den ångest som tvångstankarna skapar (Phillips & 
Stout, 2006). För båda diagnoserna kretsar innehållet i tankarna ofta kring symmetri, 
perfektion och en känsla av att det ska vara ”rätt” och tvångshandlingarna utförs för att 
kontrollera och få försäkringar (Phillips et al., 2007). Skillnaden mellan diagnoserna är 
att tankarna vid BDD fokuserar på utseendet medan det vid OCD kan handla om vad 
som helst. Eftersom BDD anses tillhöra spektrumet för tvångssyndrom har behandling 
av BDD utvecklats från den forskning som finns på OCD (Rabinowitz et al., 2007). Den 
psykologiska behandling för OCD som för närvarande har vetenskapligt stöd är 
exponering med responsprevention, ERP (Abramowitz, 1997). 

 
 

BDD och Behandling 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) och behandling med SSRI-preparat är i nuläget de 
behandlingar för BDD som har bäst empiriskt stöd (Rosen, 2001). Phillips (2005) 
redovisar att SSRI-preparat, såsom fluvoxamine, fluoxetine och citalopram, är effektiva 
i att förbättra insikt såväl som minska obehag och upptagenhet av utseenderelaterade 
tvångshandlingar. Andra behandlingar som prövats är psykodynamisk terapi och eye 
movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR), men de har begränsat stöd 
i litteraturen (Rosen, 2001). Även om KBT anses vara den psykologiska behandling 
som har starkast empiriskt stöd, så finns det endast ett fåtal randomiserade kontrollerade 
studier.   
 
KBT består av en kognitiv och en beteendeinriktad komponent. Den kognitiva 
komponenten kallas ofta för kognitiv omstrukturering och syftar till att förändra 
tankeprocesser genom psykoedukation, identifiering av problematiska tankar och 
modifiering av tankefällor (Allen, 2006). En dominerande beteendeinriktade komponent 
i KBT är exponering och inom psykologisk behandling som helhet är exponering den 
enskilda komponent som kan anses vara bäst validerad för en rad olika störningar 
(Barlow, 2001).  
 
Vid behandling av BDD består beteendekomponenten av exponering med 
responsprevention (ERP). ERP innebär att patienten vid upprepade tillfällen får 
exponera sig för situationer som aktiverar tankar om att vara ful och därför frambringar 
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obehag. För att upptäcka att obehaget sjunker på egen hand och att en tänkt katastrof 
inte kommer att inträffa instrueras patienten att hålla kvar sina tvångstankar om sitt 
utseende samt att avstå från att utföra tvångshandlingar. Exponeringen följer gradvis 
patientens individuella hierarki. I en hierarki rangordnas situationer som patienten 
undviker, men önskar kunna uppleva, efter hur obehagliga de antas vara (Barlow, 2001). 
Tankar om att vara ful uppstår eftersom patienten upplever sig få andras 
uppmärksamhet, vilket innebär att den upplevda defekten även uppmärksammas. En 
patient med BDD kan exempelvis få exponera sig för att tillkalla andras uppmärksamhet 
genom att ställa frågor, utan att ha sminkat över sin upplevt dåliga hy. Patienten får 
stanna kvar i situationen och fortsätta uppleva känslor och tankar om att andra 
exempelvis äcklas av den upplevt dåliga hyn utan att dölja sig eller lämna situationen. 
Alltså får patienten uppleva obehaget utan att på egen hand orsaka kortsiktig 
ångestreduktion. Detta resulterar i att patienten får nya erfarenheter och kan habituera 
till obehaget som är förknippat med den upplevda defekten. Responsprevention innebär 
att patienten får avstå från att utföra sina tvångshandlingar som minskar obehaget under 
exponeringen, men även de tvångshandlingar som utförs under resten av dygnet. 
Eftersom tvångshandlingar vidmakthåller tvångstankar instrueras patienten att på olika 
sätt begränsa dessa beteenden. Målet med ERP är att bryta den negativa förstärkning 
som vidmakthåller tvångshandlingarna och att få nya erfarenheter av hur ångest 
fungerar samt vad som händer om en tvångshandling inte utförs (Rabinowitz et al., 
2007).  
 
Ett antal kontrollerade studier har undersökt effekten av KBT vid behandling av BDD. 
En studie utfördes av Veale (1996) där patienter randomiserades till KBT-behandling 
eller ingen behandling. Patienterna i KBT-gruppen genomgick 12 sessioner av 
individualterapi. Sessionerna innehöll kognitiv omstrukturering, exponering för sociala 
situationer och responsprevention. Resultatet visar signifikant förbättring av BDD-
symptom efter KBT-behandling. Efter avslutad behandling uppfyllde inte längre 7 av 9 
deltagare de diagnostiska kriterierna för BDD, medan samtliga patienter i 
kontrollgruppen fortfarande uppfyllde diagnoskraven. I en liknande studie undersöktes 
effekten av KBT-behandling av BDD i grupp (Rosen, Reiter & Orosan, 1995). 
Kontrollgruppen fick ingen behandling. Grupper om 4-5 personer genomgick 8 
sessioner à 2 timmar per vecka. Även här användes kognitiva tekniker och exponering 
för ångestframkallande situationer samt responsprevention. Jämfört med kontrollguppen 
hade de som genomgått gruppbehandlingen en signifikant minskning av BDD-
relaterade symptom. 
  
Resultat från kontrollerade studier och fallstudier indikerar att ERP, kognitiva metoder 
och kombinationen av de två är effektivt vid behandling av BDD (Neziroglu & 
Khemlani-Patel, 2003). Ett fåtal publicerade studier särskiljer vilka komponenter i KBT 
som är mest effektiva vid behandlingen av BDD. En metaanalys av Williams och 
kollegor (2006) jämförde den relativa effektiviteten av ERP, kognitiv terapi, kognitiv 
beteendeterapi och SSRI-preparat. Metaanalysen innehöll 15 studier (5 SSRI, 4 ERP, 5 
KBT och 1 KT) och bestod av fallstudier och randomiserade kontrollstudier. Den 
kognitiva studien exkluderades från resultatet. Författarna till artikeln drog slutsatsen att 
samtliga övriga typer av behandling var effektiva i att minska BDD-relaterade symptom 
och komorbid depression. Författarna fann dessutom större effektstorlekar för KBT än 
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för SSRI-prepaparaten. Inga skillnader noterades mellan KBT och ERP eller mellan 
ERP och SSRI-preparat.      
 
O’Grady (2002) undersökte vilka komponenter som är verksamma i KBT-behandling 
för BDD. Genom en crossover design med multipla baslinjer jämförde studien 
förändringsprocesser som äger rum under behandling med antingen kognitiva eller 
beteendeterapeutiska metoder. Patienterna genomgick 8 sessioner bestående av 
kognitiva interventioner följt av 8 sessioner med beteendeterapeutiska metoder, eller i 
omvänd ordning. De kognitiva interventionerna syftade till att identifiera och utmana 
tankefällor och de beteendeterapeutiska interventionerna bestod av exponering med 
responsprevention. Resultatet visar att beteendeterapeutiska metoder var mest effektiva 
för att reducera patienternas dagliga skattningar av tvångstankar, tvångshandlingar och 
obehag kopplat till patientens BDD-problematik. 
 
Geremia, (1998) utförde den kognitiva studie med single-case design, som exkluderades 
från metaanalysen av Williams et al., (2006). I studien behandlades BDD med endast 
kognitiv terapi i enlighet med Becks’s modell som syftar till att identifiera och förändra 
maladaptiva scheman. Efter 7 veckors behandling visade 3 av 4 patienter en signifikant 
minskning av depression, ångest och missnöje med kroppen. Däremot visade endast 2 
av patienterna en signifikant minskning av BDD-relaterade tvångstankar och 
tvångshandlingar. 
 
Ett fåtal studier har undersökt effekten av ERP som ensam komponent vid behandling 
av BDD (Khemlani-Patel, 2001; Marks & Mishan, 1988; Neziroglu & Khemlani-Patel, 
2003). Sammantaget indikerar resultaten att ERP är effektivt vid behandling av BDD. 
En sådan studie utfördes även av McKay och kollegor (1997), där 10 deltagare 
genomgick ERP-behandling 5 gånger i veckan under 6 veckor. Efter avslutad 
behandling fick 5 av deltagarna genomgå ett vidmakthållandeprogram och resterande 5 
deltagare användes som kontrollgrupp. Samtliga deltagare uppvisade signifikanta 
förbättringar på mått som mäter BDD-relaterade symptom, undvikande, depression och 
ångest samt var symptomfria vid uppföljning. Jämfört med kontrollgruppen fortsatte de 
5 deltagare som genomgick vidmakthållandeprogrammet att förbättras fram till 
uppföljningen.  
 
Campisi (1996) utförde en studie med single-case design som undersökte effekten av 
ERP på 4 patienter med BDD. Resultaten visade att tvångstankar och tvångshandlingar 
signifikant reducerades för 3 av 4 patienter. För 2 patienter minskade ångesten från 
allvarlig till medelsvår nivå. En patient förbättrades från mild till ingen depression 
medan 2 patienter med svår depression inte förbättrades efter ERP-behandlingen. 
Resultaten indikerade dessutom att patienterna inte förbättrades på mått som mäter om 
BDD-tankarna uppfattas som realistiska och grad av tillfredsställelse kring den egna 
kroppsupplevelsen.  
 
I nuläget finns det få studier som studerar vilka specifika komponenter som är effektiva 
i behandling. En diskussion som finns i forskningen handlar om huruvida specifika 
faktorer är effektiva. Lambert och Ogles (2004) redogör för ett antal diskussioner 
gällande psykoterapiforskning och behandlingsutfall. En av dem behandlar huruvida 
specifika faktorer tillför effekt i behandlingsutfall utöver effekten av generella faktorer. 
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Specifika faktorer är interventioner som utförs i sessionen, exempelvis exponering. 
Bland de generella faktorerna nämns ofta faktorer som är kopplade till terapeuten och 
terapeutens kontakt med klienten så som terapeutnärvaro, empati och allians samt 
klientens förväntningar på terapin. Användandet av behandlingar som antas inkludera 
specifika faktorer har blivit allt mer vanliga och kan observeras i de 
behandlingsmanualer som på senare år börjat användas i hälso- och sjukvården. Enligt 
Lambert och Ogles (2004) finns det dock lite bevis i psykoterapiforskningen som 
stödjer antagandet att specifika faktorer tillför en substantiell behandlingseffekt utöver 
det bidrag som kommer från mer generella faktorer. Vissa framför tanken att generella 
faktorer är fullt tillräckliga. Exempelvis kan det vid behandling med ERP av BDD vara 
så att det inte är den specifika faktorn ERP som ger effekt. En förbättring kanske istället 
sker inom ramen för en empatisk och stödjande terapeut som assisterar patienten i ett 
utforskande av dessa upplevelser. Lambert och Ogles efterfrågar samtidigt mer 
forskning på området.  
 
Sammanfattningsvis så finns det idag ett samhälleligt tryck av att utseende är viktigt och 
att vara missnöjd med sitt utseende är långt ifrån ovanligt. För individer med BDD har 
detta missnöje tagit sig extrema former som ger allvarliga konsekvenser. Individer med 
BDD upplever ett påtagligt lidande och funktionsnedsättning inom flera områden i livet. 
Dessutom finns det hos denna grupp en hög komorbiditet med depression och 
ångesttillstånd samt en förhöjd risk för suicid. Till följd av de allvarliga konsekvenser 
som associeras med BDD har diagnosen på senare tid fått mer uppmärksamhet både i 
form av medierapportering och utökad forskning. Ovan redovisad forskning visar att 
behandling med SSRI och KBT i dagsläget har starkast empiriskt stöd. Det finns också 
empiriskt stöd för de olika komponenterna i KBT; kognitiva interventioner och ERP 
som enskilda komponenter, även om endast ett fåtal studier har undersökt kognitiva 
interventioner. Fortfarande finns ett stort kunskapsbehov om de olika komponenterna i 
KBT.  
 
Med tanke på diagnosens höga prevalens och det kliniska lidande som den innebär för 
individen sammantaget med forskningsläget och det kunskapsbehov som idag finns 
motiveras föreliggande studie. ERP är en väldokumenterad psykologisk 
behandlingsmetod för BDD, men författarna har i dagsläget inte hittat någon publicerad 
studie där behandlingen undersöks under svenska förhållanden. Dessutom har 
författarna inte hittat någon studie med en design som undersöker om exponering med 
responsprevention adderar en substantiell effekt utöver den effekt som tillförs av 
terapeutnärvaro. Genom aktuell pilotstudie undersöks detaljerat de förändringar i BDD-
relaterade symptom som uppstår vid behandling av BDD med ERP. Eftersom studien 
använder sig av ett flertal mätmetoder undersöks även hur den komorbida psykiska 
ohälsa som i hög grad finns inom denna grupp påverkas av ERP.  
 
För en pilotstudie är single-case design en adekvat metod. I utförandet av de olika 
studier som redovisats ovan, använde sig författarna av antingen gruppdesign eller 
single-case design. I litteraturen har det diskuterats flitigt kring vilken typ av 
information som respektive metod tillför (O’Grady, 2002). Kazdin (1998) argumenterar 
för att en single-case design ska användas vid initiala undersökningar av en behandlings 
effektivitet. En single-case design innebär att varje undersökningsdeltagare genomgår 
upprepade mätningar över tid och sålunda fungerar som sina egna kontroller. Single-
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case design används primärt i tillämpad forskning för att utvärdera effekten av tillförda 
interventioner. Målet är att detaljerat undersöka beteendeförändringar hos en individ 
över tid och att kunna dra slutsatser om funktionella samband. Först när den verksamma 
förändringsmekanismen har identifierats är det läge att använda sig av gruppdesign för 
att jämföra effekten av en behandling med andra behandlingsmetoder. Inom det relativt 
nya forskningsområdet ”BDD och behandling” och inom ramen för en 
psykologexamensuppsats är sålunda single-case design en metod att föredra. Främst 
eftersom den är känslig för förändring och ger detaljerad information om när förändring 
uppstår.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att prova en behandling bestående av de två komponenterna ERP 
och monitorering på patienter med svår BDD-problematik under svenska förhållanden. 
Monitorering definierades som identifiering och dagliga registreringar av BDD-
relaterade symptom. 
 
Frågeställningar kopplade till syftet var: 

1. Ger terapeutnärvaro effekter utöver monitorering på patientens BDD-relaterade 
symptom och/eller globala funktionsnivå och depressivitet? 

2. Ger exponering med responsprevention effekter utöver terapeutnärvaro och 
monitorering på patientens BDD-relaterade symptom och/eller globala 
funktionsnivå och depressivitet? 

3. Ger behandlingen effekter på patientens sociala ångest?  
4. Är behandlingens effekter stabila vid 4 veckors uppföljning?  

 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna rekryterades genom Ångestprogrammet på Karolinska Universitetssjukhuset, 
Psykiatri Nordväst, Solna. Ångestprogrammet är en specialiserad öppenvårdsenhet som 
bedriver utredning/diagnostik samt behandling av främst OCD och OCD-spektrum 
syndrom. Urvalet bestod av de 7 personer som stod först på avdelningens väntelista för 
behandling av BDD. Inkluderingskriterier för studien var att uppfylla kriterierna för 
Dysmorfofobi i DSM-IV-TR (APA, 2002). Exkluderingskriterier var aktiv psykos, 
pågående missbruk och degenerativ hjärnsjukdom. Ingen av de 7 första personerna på 
väntelistan exkluderades ur studien. Före påbörjad studie bedömdes samtliga deltagare 
av psykiater på ångestprogrammet och de uppfyllde kriterierna för diagnosen 
Dysmorfofobi i enlighet med DSM-IV-TR (APA, 2002).  
 
 
Mätmetoder 
I enlighet med rekommendationer av Kazdin (1998) utfördes kontinuerliga mätningar av 
målvariabler med validerade skalor. I studien användes nedan beskrivna mätinstrument 
för att mäta och tillhandahålla värden på de beroende variablerna. Upprepade mätningar 
utfördes för varje undersökningsdeltagare under behandlingens gång.  



12 

  

Sheehan Disability Scale (SDS; Leon, Shear, Portera & Klerman, 1992) mäter global 
funktionsnivå. Formuläret består av 3 skalor där problemets negativa inverkan på 
arbetsförmåga, socialt liv och familjeliv skattas från 0-10 (0=inte alls; 10=väldigt 
mycket). SDS visar god reliabilitet (Cronbachs alfa= 0.74-0.86) och validitet (Leon et 
al., 1992). 
 
The Overvalued Ideas Scale (OVIS; Neziroglu, McKay, Yaryura-Tobias, Stevens & 
Tobaro, 1999) är ett självskattningsformulär som bedömer patientens tro på att vissa 
tankar är realistiska och tvångshandlingar effektiva. Den senaste veckans 3 
huvudsakliga tankar skattas från 1-10 (1= inte särskilt stark; 10= mycket stark) på 8 
olika items, vilka berör tankarnas styrka och verklighetsförankring. På ett item skattas 
tron på tvångshandlingars effektivitet. OVIS visade god intern konsistens (r= 0.96) 
testat på individer med OCD samt en överrensstämmelsevaliditet (r = 0.69), som 
indikerar en signifikant korrelation mellan totalpoäng på OVIS och frågan om insikt i 
BDD-YBOCS (O’Grady, 2002).  
 
Body Dysmorphic Disorder Modification of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive 
Inventory Scale (BDD-YBOCS; Phillips et al., 1997) är en semi-strukturerad intervju 
utformad för att få information om patientens BDD samt bedöma symptomens 
svårighetsgrad. Intervjun består av 5 frågor, som från 0-4 skattar BDD-relaterade 
tankars frekvens och intensitet, och 5 frågor, vilka på samma sätt skattar BDD-
relaterade beteenden. BDD-YBOCS bedömer även graden av insikt och undvikande. 
Poäng mellan 10-15 bedöms som mild BDD, mellan 16-25 som medelsvår BDD och 
över 26 poäng som svår BDD. BDD-YBOCS anses vara ett standardinstrument vid 
bedömning av svårighetsgrad vid BDD och uppvisar god test-retest reliabilitet (r= 0.88) 
och intern konsistens (r= 0.80). BDD-YBOCS uppvisar även adekvat 
överrensstämmelsevaliditet och diskriminationsvaliditet (Claiborn & Pedrick, 2002; 
Phillips et al., 1997). I denna studie användes en icke-normerad svensk översättning. 
 
Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S; Montgomery & Åsberg, 
1979) är ett självskattningsformulär som mäter depressionssymptom. Formuläret består 
av 9 items, som mäter sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, 
koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt engagemang, pessimism och 
livslust.  För varje symtom skattas svårighetsgrad från 0-6. MADRS-S visar god test-
retest reliabilitet (r= mellan 0.80 och 0.94) och en Cronbachs alfa mellan 0.82 och 0.90 
(Montgomery & Åsberg, 1979). Enligt Svanborg (1994) motsvarar 0-6 poäng ingen 
depression, 7-19 mild depression, 20-34 medelsvår depression och 35-50 svår 
depression.   
 
Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS; Liebowitz, 1987) mäter rädsla för och 
undvikande av sociala situationer. Formuläret består av 24 tänkbart socialfobiska 
situationer och för varje situation skattas graden av rädsla och undvikande på en skala 
som sträcker sig från 0-3 (0= ingen; 3=stark respektive 0= aldrig; 3= vanligtvis). 
Totalpoäng kan beräknas dels för ångest och dels för undvikande, men även för hela 
skalan. Poäng mellan 55-66 motsvarar måttlig social fobi, mellan 65-80 medelsvår, 
mellan 80-95 svår och 95- motsvarar mycket svår social fobi.  LSAS visar god 
reliabilitet (Cronbachs alfa= 0.96) och validitet (Fresco et al., 2001). 
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För baslinjemätningar och monitorering användes ett självregistreringsformulär för 
daglig registrering utformat av författarna (bilaga 1). Formuläret består av 7 items, 
varav 6 skattar tvångstankars respektive tvångshandlingars frekvens och påverkan på 
individens funktion (rutiner, arbete och sociala aktiviteter) samt hur obehagliga och 
påträngande dessa upplevs. En fråga skattar graden av undvikande. Skattningsskalan 
sträcker sig från 0 till 8 (0= inte någon gång; 8=hela dagen eller 0= inte alls; 8= 
extremt).  
 
 
Design  
Studien bestod av 5 oberoende single-case designer då varje fall i studien följde 
principen för en single-case design av typen ABCA (se figur 2) (Kazdin, 1998). Fas A1, 
monitoreringsfasen, bestod av baslinjemätningar i form av själv-monitorering av BDD-
relaterade symptom; tvångstankar, tvångshandlingar och undvikanden. Fas B bestod av 
terapeut-assisterad monitorering av BDD-relaterade symptom. I sessionen 
uppmärksammade terapeuten deltagarens registreringar genom utforskande frågor. Fas 
C var studiens aktiva behandlingsfas och innehöll exponering med responsprevention. 
Det var alltså under denna fas som studiens förmodat aktiva och specifika intervention 
utfördes och undersöktes och dess syfte var att kontrollera om ERP tillförde effekt 
utöver terapeutnärvaro och monitorering. Fas A2 bestod av baslinjemätningar i form av 
själv-monitorering av BDD-relaterade symptom; tvångstankar, tvångshandlingar och 
undvikanden. Uppföljning ägde rum 4 veckor efter fas A2. En översikt av studiens 
design visas i figur 2 nedan. 
 
 
 
 

 
 
Figur 2. Översikt av studiens design.  
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Procedur 
Fas A1 var 3 veckor lång och inleddes med ett möte på avdelningen Ångestprogrammet 
på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna då förmätning genomfördes. I samband med 
förmätningen informerades varje deltagare skriftligt och muntligt om aktuell studie, att 
behandlingen skulle komma att utvärderas och att all data redovisas avidentifierad. Alla 
lämnade muntligt samtycke till att delta i studien. Deltagarna fick också information 
som beskrev behandlingen i stora drag; antal veckor och sessioner samt att den kräver 
aktivt deltagande. Efter första mötet följde 3 veckor av baslinjemätning genom själv-
monitorering i form av dagliga registreringar av BDD-relaterade symptom på 
självregistreringsformuläret. En gång i veckan kontaktades deltagarna via telefon av 
författarna för att få svar på eventuella frågor om den dagliga registreringen. Fasen 
avslutades med att mellanfasmätning genomfördes. 
 
Fas B var 3 veckor lång. Inledningsvis fick deltagarna psykoedukation om vilka 
tvångshandlingar och tvångstankar som vanligtvis förekommer vid BDD samt 
information om de grundläggande ramarna vid KBT. Information om behandling med 
ERP utelämnades under fas B. Deltagarna fortsatte under hela fasen att monitorera 
BDD-relaterade symptom på självregistreringsformuläret och fick nu återkoppling från 
terapeuten. Under 6 sessioner, jämnt fördelade över 3 veckor, uppmärksammades 
deltagarnas självregistreringar. Återkopplingen följde bifogad manual (bilaga 2) och 
innebar att deltagarnas dagliga registreringar uppmärksammades i form av utforskande 
frågor samt att deltagaren uppmuntrades till fortsatt monitorering. Terapeuten 
utforskade exempelvis innehållet i tvångstankar och vilka tvångshandlingar som har 
utförts. I syfte att utforma individuella beteendeanalyser insamlades under denna fas 
information om deltagarens typiska tvångstankar, tvångshandlingar och undvikanden. 
Fasen avslutades med att mellanfasmätning genomfördes. 
 
Fas C var 7 veckor lång. Inledningsvis fick deltagarna psykoedukation om hur BDD 
vidmakthålls, hur ångest fungerar och hur BDD behandlas med ERP. Under hela fas C 
fortsatte deltagarna att dagligen monitorera BDD-relaterade symptom på 
självregistreringsformuläret åtföljt av återkoppling från terapeuten. Under 14 sessioner, 
fördelade över 7 veckor, behandlades deltagarna med exponering med 
responsprevention, utformat efter deltagarens individuella hierarki. Exponeringen 
utfördes i verkliga miljöer, utanför sjukhusets lokaler. Exempel på platser var varuhus, 
simhallar, skolor och caféer där deltagarna exempelvis fick ställa frågor till okända 
människor eller dra till sig uppmärksamhet. Deltagarna instruerades att hålla kvar sina 
tvångstankar under exponeringen, utan att utföra tvångshandlingar i form av att dölja 
sig, vika av med blicken eller kontrollera utseendet. Mellan sessionerna i fas C fick 
deltagarna i hemuppgift att, på egen hand, fortsätta exponera på samma sätt som under 
sessionen. Responspreventionen innebar att deltagarna fick avhålla sig från att utföra 
tvångshandlingar före, under och efter exponering. Exempelvis minskades tiden för att 
spegla, skönhetsbehandla eller sminka över den upplevda defekten.  Fasen avslutades 
med att eftermätning genomfördes. 
 
Fas A2 var 3 veckor lång. I samband med eftermätningen utformades ett 
vidmakthållandeprogram, som innebar att deltagaren fortsatte exponera på egen hand 
samt följde regler för responsprevention. Efter detta möte följde 3 veckor av 
baslinjemätning genom daglig själv-monitorering av BDD-relaterade symptom på 
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självregistreringsformuläret. En gång i veckan kontaktades deltagarna via telefon för att 
få svar på eventuella frågor om den dagliga registreringen. Uppföljning genomfördes 4 
veckor efter avslutad baslinjemätning.  
 
 
Behandling 

Behandlingen genomfördes på avdelningen Ångestprogrammet på Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna under hösten 2007 och våren 2008. Deltagarna behandlades 
2-3 gånger per vecka och sessionerna var 45-90 minuter långa. Behandlingen och 
samtliga mätningar utfördes av författarna, studerande på Psykologprogrammet med 
KBT-inriktning. Kontinuerlig handledning tillhandahölls på Ångestprogrammet av leg. 
psykolog med stor erfarenhet av behandling av OCD och BDD. Vid enstaka tillfällen, 
när behandlingen upplevdes som svår, var handledaren delaktig i sessionen. 
  
Behandlingen följde en manual utformad av författarna (bilaga 2) med utgångspunkt i 
modellen för uppkomst och vidmakthållande av BDD (Rabinowitz et al., 2007) och 
forskning på behandling av BDD. Manualen utformades med material från 
Ångestprogrammet och genom diskussioner med handledaren på Ångestprogrammet 
och uppsatshandledaren. Även det material som delades ut till deltagarna, exempelvis 
skriftlig psykoedukation och blanketter för exponering, fanns att tillgå på 
Ångestprogrammet.  
 
 
Databearbetning 
Vid single-case design är den vanligaste metoden för databearbetning visuell inspektion 
av grafer, så kallad eyeballing. Data från upprepade mätningar plottas över faserna på 
en graf och förändring utvärderas sedan visuellt (Kazdin, 1998). I föreliggande studie 
plottades data från upprepade mätningar på grafer och jämfördes för varje individ över 
tid. Visuell inspektion av grafer användes för att undersöka förändringar av individens 
BDD-relaterade symptom och allmänna psykiska välbefinnande. Signifikanstestning 
utfördes inte i studien då det inte anses vara i linje med det grundläggande syftet med 
single-case design; att detaljerat undersöka beteendeförändringar hos en individ över tid 
och att kunna dra slutsatser om funktionella samband (Hayes, 1998). 
 
 
 

Resultat 
 
Resultaten börjar med en redovisning av patientkaraktäristika och bortfall. Därefter 
följer redovisning av behandlingens effekter på BDD-relaterade symptom, global 
funktionsnivå, depressivitet och social ångest .  
 
 
Patientkaraktäristika 
Av de 7 deltagare, som ingick i studien, var 5 kvinnor och 2 män. Åldersspridningen 
inom gruppen varierade mellan 18-31 år och genomsnittsåldern var 23 år. En majoritet 
av deltagarna hade tidigare erfarenheter av någon form av psykoterapi eller 
samtalskontakt relaterade till sin BDD-problematik. En deltagare hade tidigare 
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genomgått behandling med inslag av kognitiv beteendeterapi. Under pågående studie 
medicinerades 5 deltagare med antidepressiva läkemedel. Medicineringen påbörjades 
innan behandlingsstudien inleddes och hölls stabil under hela studien. 
 
 
Tabell 1. Sammanställning av patientkaraktäristika. 

Patient 1 2 3 4 5 6 7 

Ålder 
 

Kön 
 

Sysselsättning 
 
Medicinering 

 

22 
 

Kvinna 
 

Student 
 

SSRI 

18 
 

Kvinna 
 

Student 
 

SSRI 

18 
 

Man 
 

Student 
 
- 

28 
 

Kvinna 
 

Student 
 

SSRI 

31 
 

Kvinna 
 

Heltids-
arbete 

 
- 

19 
 

Kvinna 
 

Student 
 

SSRI 

25 
 

Man 
 

Deltids-
arbete 

 
SSRI 

 
 
Bortfall 
Av de 7 deltagare som ingick i studien föll 2 stycken bort under behandlingens gång. 
Patient 6 avslutade på eget initiativ behandlingen efter 13 sessioner. Vid denna tidpunkt 
hade 3 exponeringstillfällen genomförts. Angivet skäl till avhopp var att patienten 
upplevde exponering som en alltför jobbig metod och önskade fortsätta med 
hudvårdande aktiviteter.  Behandling för patient 7 avslutades session 12 på terapeutens 
initiativ med motiveringen att patienten inte bedömdes vara benägen att genomföra 
tänkta interventioner i linje med behandlingsprotokoll. Data för ovan nämnda bortfall 
redovisas inte i resultatet. Vid förmätning avvek de 2 patienterna inte på något 
avgörande sätt från resterande patienter beträffande poäng på testmaterialet. Vid 
eftermätning av patient 5 beslutades det att fortsatt behandling var nödvändig. Patient 5 
genomförde därför inte fas A2 eller uppföljning. Med anledning av de tidsbegränsningar 
som en examensuppsats medför genomfördes inte heller uppföljning på patient 4.  
 
 
Effekter på BDD-relaterade symptom 
Effekter på BDD-relaterade symptom redovisas genom förändringar i patienternas 
dagliga registreringar och testresultat på BDD-YBOCS och OVIS. För att förbättra 
läsbarheten klassificeras resultaten enligt följande: förändringar från 5 poäng på BDD-
YBOCS och OVIS redovisas som en ökning/minskning och förändringar från 10 poäng 
redovisas som en markant ökning/minskning. Förändringar under 5 poäng redovisas 
som stabila. I figur 3 redovisas patienternas dagliga registreringar. 
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Figur 3. BDD-relaterade symptom. 

 
Dagliga registreringar av BDD-relaterade symptom redovisade som medelvärden per vecka för 
samtliga 7 frågor på självregistreringsformuläret. I fas B ingår ett 2 veckor långt juluppehåll då 
samtliga patienter fortsatte registrera. Streckad linje indikerar avbrott i patientens registreringar. 
Röd stjärna indikerar ett 7 veckor långt avbrott i behandling för patient 4. Grön stjärna indikerar 
att det efter angiven tidpunkt saknas registreringar för patient 3. 
 
 
Samtliga patienter hade små variationer i sina medelvärden under fas A1.  Patient 1 
skattade högre värden än resterande patienter under denna fas. Samma mönster med 
relativt stabila värden höll i sig under fas B även om det där fanns större variationer. 
Under fas C inträffade de största förändringarna för samtliga patienter både i form av 
ökning och av sänkning av medelvärden. Under fas A2 stabiliserades medelvärdena för 
de 3 patienter som registrerade under fas A2.  
 
För varje enskild patient förändrades medelvärdena enligt följande. Patient 1, 2 och 4 
hade under de två första faserna en förhållandevis stabil kurva som utvecklades till en 
neråtgående kurva under fas C och stabiliserades under fas A2. Under fas C var patient 
4 bortrest under 7 veckor och avbröt då behandlingen för att vid hemkomst fullfölja 
enligt behandlingsprotokollet. Patient 3 och 5 inledde fas C med en kraftig ökning från 
stabila värden under de två föregående faserna. Det saknas registreringar från patient 3 
under fas A2. Patient 5 fortsatte att behandlas och genomförde därför inte fas A2. 
 
Sammanfattningsvis förändrades patienternas dagliga registreringar inte nämnvärt under 
fas A eller B. Den främsta förändringen inträffade för samtliga patienter under fas C. 
För 3 av 5 patienter inträffade en tydlig minskning av medelvärdesskattningar under fas 
C som hölls stabil under fas A2. Nedan följer fortsatt redovisning av effekter på BDD-
relaterade symptom genom testresultat på BDD-YBOCS och OVIS.  
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Tabell 2. BDD-relaterade symptom.  
Patient Test Förmätning Efter A1 Efter B Eftermätning Uppföljning 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

 

BDD-YBOCS 
OVIS 
 
BDD-YBOCS 
OVIS 
 
BDD-YBOCS 
OVIS 
 
BDD-YBOCS 
OVIS 
 
BDD-YBOCS 
OVIS 

40 
71 
 

44 
77 
 

24 
65 
 

32 
54 
 

27 
41 

- 
67 
 
- 

60 
 
- 

53 
 
- 

48 
 
- 

41 

- 
59 
 
- 

57 
 
- 

55 
 
- 

58 
 
- 

54 

18 
47 
 

18 
45 
 

19 
52 
 

10 
39 
 

19 
36 

13 
32 
 

13 
47 
 

15 
38 
 
x 
x 
 
x 
x 

Totalpoäng vid samtliga mättillfällen på tester som mäter BDD-relaterade symptom. Symbolen 
(x) indikerar bortfall av data.  
BDD-YBOCS: Body Dysmorphic Disorder Modification of the YBOCS.  
OVIS: The Overvalued Ideas Scale.  
 
 
Resultat på BDD-YBOCS visar att 4 av 5 patienter vid förmätning enligt Phillips et al. 
(1997) klassificerades inom gränserna för svår BDD. En patient låg inom gränserna för 
medelsvår BDD. Mellan för- och eftermätning minskade poängen för samtliga patienter. 
Svårighetsgrad av BDD ändrades från svår till mild BDD för patient 4 och från svår till 
medelsvår BDD för patient 1, 2 och 5. För patient 3 skedde en minskning i poäng men 
patienten stannade kvar inom gränserna för medelsvår BDD. Vid uppföljning var 
resultaten stabila eller hade förbättrats ytterligare. Vid detta tillfälle klassificerades de 3 
patienter som utförde mätningen inom gränserna för mild BDD.   
 
Tabell 2 visar att patienternas totalpoäng på OVIS vid förmätning varierade mellan 41 
och 77 poäng. Efter fas A1, monitoreringsfasen, hade poängen minskat markant för 2 
patienter, minskat för 1 patient och hölls stabila för 2 patienter. Efter fas B hade 
poängen minskat för en patient, var stabila för 2 patienter men hade markant ökat för 2 
patienter. Efter fas C, vid eftermätning, skedde en markant minskning i totalpoäng för 4 
patienter. Poängen för patient 3 var fortfarande stabila. Från för- till eftermätning har 
poängen på OVIS minskat för samtliga patienter. Av de 3 patienter som utförde 
mätningen vid uppföljning hade resultaten på OVIS minskat markant för 2 och hölls 
stabila för den tredje. 
 
Sammantaget visade patienternas dagliga registreringar och testresultat på BDD-
YBOCS och OVIS att BDD-relaterade symptom markant hade minskat för 3 av 5 
patienter mellan för- och eftermätning. För de resterande 2 patienterna skedde en 
minskning av BDD-relaterade symptom enligt resultat på BDD-YBOCS och OVIS 
medan deras dagliga registreringar indikerade en ökning i medelvärdesskattningar. 
Resultaten visade att den största reduktionen av BDD-relaterade symptom inträffade 
efter fas C och till viss del efter fas A1. Vid uppföljning hade patienternas BDD-
relaterade symptom minskat ytterligare. 
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Effekter på global funktionsnivå, depressivitet och social ångest 
Effekter på global funktionsnivå, depressivitet och social ångest redovisas genom 
förändringar av testresultat på SDS, MADRS-S och LSAS (se sammanställning i bilaga 
3). För att förbättra läsbarheten klassificeras resultaten enligt följande: förändringar från 
5 poäng redovisas som en ökning/minskning och förändringar från 10 poäng redovisas 
som en markant ökning/minskning. Förändringar under 5 poäng redovisas som stabila. I 
figur 4 redovisas resultat på SDS.  
 
 
Figur 4. Global funktionsnivå. 
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Totalpoäng vid samtliga mättillfällen på test som mäter global funktionsnivå. 
SDS: Sheehan Disability Scale 
 
 
Vid förmätning varierade totalpoängen för patienterna på SDS mellan 10 och 30 poäng. 
Efter fas A1, monitoreringsfasen, hade poängen minskat för patient 1, 3 och 5 och ökat 
för patient 4. Patient 2 erhöll stabila värden. Efter fas B minskade poängen för en 
patient medan resten erhöll stabila värden. Vid eftermätning, efter fas C, hade 
totalpoängen minskat markant för 3 av 5 patienter, minskat för en patient och ökat för 
en. Vid uppföljning hade poängen ytterligare minskat för patient 1 och 2. Patient 3 
visade en tydlig minskning i poäng från eftermätningen. Figur 5 nedan redovisar resultat 
på MADRS-S. 
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Figur 5. Depressivitet. 
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Totalpoäng vid samtliga mättillfällen på test som mäter depressivitet. 
MADRS-S: Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. 
 
 
Resultat vid förmätning på MADRS-S visar enligt Svanborg (1994) att en patient 
klassificerades inom gränserna för svår depression, 2 patienter inom medelsvår och 2 
inom mild depression. Efter fas A1, monitoreringsfasen, hade totalpoängen på MADRS-
S minskat för patient 1, 3 och 5. Patient 2 och 4 erhöll stabila värden. Efter fas B 
minskade poängen för patient 4, minskade markant för patient 2 och ökade för patient 1. 
Patient 3 och 5 erhöll stabila värden. Efter fas C, vid eftermätning, skedde markanta 
minskningar i poäng för patient 1, 2 och 4. Poängen ökade för patient 5 och ökade 
markant för patient 3. Från förmätning till eftermätning gick en patient från svår till 
ingen depression, en gick från medelsvår till ingen och en gick från medelsvår till mild. 
En patient erhöll samma värden vid för- och eftermätning medan en ökade från mild till 
medelsvår depression. Vid uppföljning hade poängen minskat ytterligare för patient 1 
och återgått till samma nivåer som innan fas C för patient 3. Patient 2 hade vid 
uppföljning stabila värden. I figur 6 redovisas resultat på LSAS. 
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Figur 6. Social ångest. 
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Totalpoäng vid samtliga mättillfällen på test som mäter social ångest. 
LSAS: Liebowitz Social Anxiety Scale. 
 
 
Figur 6 visar att totalpoäng på LSAS markant minskade för 4 av 5 patienter från för- till 
eftermätning. För patient 5 ökade poängen markant från för- till eftermätning. 
Svårighetsgrad av social ångest hade vid eftermätning förändrats från mycket svår till 
medelsvår för 2 patienter och från svår till medelsvår för en patient. Patient 4 och 5 
hamnade vid förmätning under gränsvärdena för måttlig social ångest. Vid uppföljning 
hade poängen minskat ytterligare för patient patient 1, 2 och 3. Patient 1 hamnade vid 
uppföljning på en subklinisk nivå. 
  
Sammantaget visade patienternas testresultat från för- till eftermätning på SDS, 
MADRS-S och LSAS att 4 av 5 markant hade minskat alternativt hade minskat sina 
poäng gällande global funktionsnivå och social ångest samt att 3 av 5 markant hade 
minskat sina poäng gällande depressivitet. Förändringar av poäng på SDS indikerade att 
den största reduktionen inträffade efter fas C och till viss del efter fas A1, medan 
reduktionen av poäng på MADRS-S har varit utspridd över flera faser. Vid uppföljning 
hade samtliga patienter som deltog i mätningen förbättrats ytterligare på alla 3 tester. 
 
 
 

Diskussion 
  
Föreliggande studie undersökte under svenska förhållanden effekter av behandling med 
ERP och monitorering på patienter med svår BDD. I studiens behandling, precis som i 
klinisk praxis, utfördes ERP inom ramarna för en terapeutkontakt och kombinerades 
med att patienten regelbundet registrerade sina besvär. I föreliggande studie var det 
dock möjligt att konstanthålla det två faktorerna terapeutnärvaro och monitorering.  
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Vid förmätningen motsvarade patienternas problematik den bild som kan förväntas av 
en patientgrupp med BDD (Rosen, 2001). Inom studiens patientgrupp fanns en hög 
komorbiditet med depressivitet och social ångest. Majoriteten av patienterna fick höga 
poäng på depressionsmått och samtliga rapporterade återkommande suicidtankar. 
Dessutom var den globala funktionsnivån nedsatt i form av begränsningar i det sociala 
livet, försämrade familjeliv och en oförmåga att klara av skola eller arbete. Det är 
rimligt att tänka sig att prognosen för denna grupp hade varit dålig eftersom förloppet 
för obehandlad BDD vanligen är kronisk (Phillips, 2005). 
 
Resultaten indikerar att besvären kraftigt har reducerats för 3 av 5 patienter efter 
behandling. För dessa 3 patienter är reduktionen av BDD-relaterade symptom tydlig 
genom att tvångstankar, tvångshandlingar och undvikande har minskat markant. Det 
finns också indikationer på en tydlig förbättring av komorbida besvär så som 
depressivitet och social ångest. Måtten på depressivitet antyder att de depressiva 
besvären minskade kraftigt; från svår och medelsvår depression till mild eller ingen 
depression. Resultaten indikerar även att den globala funktionsnivån märkbart har ökat 
och det innebär förbättrad funktion inom områdena arbete, socialt liv och familjeliv. 
Resultaten stämmer överens med författarnas intryck av patienternas förändrade 
livssituation. Förändringen består främst i att patienterna efter behandling utför 
målbeteenden, aktiviteter som de tidigare undvikit. Exempel på målbeteenden är att 
lämna hemmet, träffa vänner, träna på gym samt besöka caféer, restauranger och 
köpcentrum. För en fjärde patient pekar resultaten på att den sociala ångesten markant 
har minskat men att övriga besvär är på samma nivå som vid behandlingens start. 
Reduktionen av social ångest är i linje med författarnas intryck av hur patienten hanterar 
social interaktion efter behandling. Vid uppföljning hade dock en reduktion inträffat på 
samtliga utfallsmått. För den femte patienten är resultaten tvetydiga. De antyder att den 
globala funktionsnivån har förbättrats och att de BDD-relaterade symptomen har 
minskat men att den sociala ångesten har ökat något. Vid eftermätning är dock 
patientens poäng gällande social ångest fortfarande på subklinisk nivå.  

 
 
Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att under svenska förhållanden prova en behandling bestående av 
de två komponenterna ERP och monitorering på patienter med svår BDD-problematik. 
Studiens första frågeställning var: Ger terapeutnärvaro effekter utöver monitorering på 
patientens BDD-relaterade symptom och/eller globala funktionsnivå och depressivitet?  
 
För att undersöka om terapeutnärvaro gav effekter utöver monitorering på BDD-
relaterade symptom identifierades vilka förändringar som inträffat efter fas A1 och efter 
fas B. Under fas A1 fick patienterna monitorera, utan att träffa terapeuten och under fas 
B genomfördes fortsatt monitorering i kombination med att patienterna fick träffa 
terapeuten regelbundet. Små förändringar av patienternas BDD-relaterade symptom 
inträffade under fas A1, men inga nämnvärda förändringar inträffade under fas B. För 
att knyta an till frågeställningen konstateras att terapeutnärvaro inte gav effekter utöver 
monitorering på BDD-relaterade symptom i föreliggande studie. För att undersöka om 
terapeutnärvaro gav effekter utöver monitorering på global funktion och depressivitet 
identifierades på samma sätt som ovan vilka förändringar som inträffade efter fas A1 
och efter fas B. Resultaten indikerar en förbättring av global funktionsnivå och en liten 
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minskning av depressivitet efter fas A1. Efter fas B skedde det inte någon nämnvärd 
förändring av global funktionsnivå och en endast en liten förändring av depressivitet. 
Det vill säga att när patienterna monitorerade på egen hand förbättrades den globala 
funktionsnivån och depressiviteten minskade till viss del. När patienterna sedan började 
träffa terapeuten regelbundet var den globala funktionsnivån stabil medan 
depressiviteten för vissa fortsatte att minska. För att återgå till frågeställningen så gav 
terapeutnärvaro inga effekter utöver monitorering på global funktionsnivå och endast 
effekter för vissa patienter på depressivitet. Beträffande depressivitet ger sålunda det här 
materialet inte så stora möjligheter att dra slutsatser om de specifika komponenternas 
effekt. 
   
Studiens andra frågeställning var: Ger exponering med responsprevention effekter 
utöver terapeutnärvaro och monitorering på patientens BDD-relaterade symptom 
och/eller globala funktionsnivå och depressivitet? 
 
För att undersöka om exponering med responsprevention gav effekter utöver 
terapeutnärvaro och monitorering på BDD-relaterade symptom identifierades vilka 
förändringar som inträffat efter fas B och efter fas C. Under fas B genomfördes 
monitorering i kombination med att patienterna fick träffa terapeuten regelbundet och 
under fas C fick patienterna behandling med ERP. Inga nämnvärda förändringar av 
patienternas BDD-relaterade symptom inträffade under fas B medan stora minskningar 
av symptomen inträffade under fas C. Studiens andra frågeställning besvaras med att 
ERP gav effekter utöver terapeutnärvaro och monitorering på BDD-relaterade symptom. 
Effekter av ERP utöver terapeutnärvaro och monitorering på global funktionsnivå och 
depressivitet undersöktes genom att förändringar efter fas B och efter fas C 
identifierades. Resultaten indikerar att ingen nämnvärd förändring av den globala 
funktionsnivån och en endast liten förändring av depressivitet inträffade under fas B. 
Under fas C, då patienterna behandlades med ERP, förbättrades den globala 
funktionsnivån och depressiviteten minskade för flertalet av patienterna. 
Frågeställningen besvaras vidare med att ERP gav effekter utöver terapeutnärvaro och 
monitorering på global funktionsnivå. Inom ramen för befintlig data är det svårt att dra 
slutsatser om ERP som specifik faktor gav effekter på depressivitet, även om den mest 
konsekventa förändringen sker under exponeringsfasen. 
 
Studiens tredje frågeställning var: Ger behandlingen effekter på patientens sociala 
ångest? Generellt förbättrades den sociala ångesten av behandlingen. Från för- till 
eftermätning minskade den sociala ångesten markant. Således kan en generell effekt 
observeras som stämmer väl överens med övriga data. Resultatet stämmer också 
överens med författarnas kliniska intryck samt att flertalet patienter rapporterade en 
ökad känsla av självförtroende i olika situationer. Frågeställningen besvaras med att 
behandlingen gav effekter på social ångest.   
 
Studiens fjärde frågeställning var: Är behandlingens effekter stabila vid 4 veckors 
uppföljning? Resultaten indikerar att samtliga patienter som genomförde mätningar vid 
uppföljning hade förbättrats ytterligare gällande både BDD-relaterade symptom, 
depression, social ångest och global funktionsnivå. Frågeställningen besvaras sålunda 
med att behandlingens effekter var stabila vid uppföljning. 
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Inom ramen för befintlig data noteras att monitorering gav vissa effekter men eftersom 
effekterna var marginella kretsar den fortsatta diskussionen kring de markanta 
förändringar som inträffade under exponeringsfasen. ERP gav tydliga effekter på BDD-
relaterade symptom och global funktionsnivå. Behandlingen i sin helhet gav en tydlig 
generell effekt på depressivitet. Det är svårt att dra slutsatser om den specifika faktorn 
ERP gav effekter på depressivitet, även om den tydligaste minskningen av depressiva 
besvär inträffade under fas C för flertalet av patienterna. Behandlingen gav också en 
tydlig generell effekt på social ångest.  
 
Även om en generalisering utifrån så få patienter är problematisk så är studiens resultat 
konsistenta med idén att exponering med responsprevention är en effektiv komponent 
vid behandling av BDD. Effekterna av terapeutnärvaro och monitorering undersöktes 
innan ERP introducerades, vilket indikerar att ERP som specifik faktor adderar en 
substantiell effekt utöver terapeutnärvaro och monitorering på BDD-relaterade symptom 
och global funktionsnivå. Analysen av resultaten tyder på att dessa förbättringar är en 
effekt av ERP. Förändringen uppträder konsekvent över samtliga utfallsmått och 
sammanfaller med att ERP inleddes. Under behandling med ERP minskade tydligt både 
BDD-relaterade symptom och global funktionsnivå. Vad som ytterligare stärker att ERP 
gett en effekt är att patienterna visade stabila mätvärden under baslinjemätningarna. Det 
går därför att anta att den förändring som sammanfaller med att ERP introduceras är en 
effekt av den specifika interventionen. Sammanfattningsvis verkar det osannolikt att 
förbättringarna på skattningsskalorna har uppstått av en slump eller har påverkats av 
yttre faktorer.  
 
Alternativa förklaringar till de förbättringar som har skett är flera. Patienternas 
medicinering med SSRI konstanthölls under behandlingen med syftet att minimera dess 
påverkan på resultaten. Ändå kan det inte uteslutas att patienternas resultat har 
påverkats av medicineringen. Forskning verkar visa stöd för att SSRI har en god effekt 
vid behandlig av BDD (Rosen, 2001). En annan tänkbar förklaring är tidsfaktorn. 
Eventuellt förbättras patienterna efter en viss tid i behandling. Det är möjligt att denna 
tidpunkt sammanföll med introduktionen av ERP. Om Fas B hade varit längre hade 
kanske samma förbättring inträffat ändå. En liknande alternativ förklaring till 
förbättringarna är att ERP gav effekt på grund av att patienterna innan fasen genomgick 
en fas med terapeutassisterad monitorering. Effekten skulle då alltså tillskrivas 
kombinationen av ERP och terapeutassisterad monitorering.     
 
Resultaten för två av studiens patienter är tvetydiga. Deras värden vid eftermätning var i 
princip likvärdiga med värden från förmätningen. Under fasen då ERP introduceras har 
dock deras BDD-relaterade symptom och depressivitet ökat. Även den globala 
funktionsnivån försämrades för en av dem. Dessa resultat kan bero på flera faktorer. En 
tänkbar förklaring är att ERP inte är en effektiv metod för alla typer av patienter. 
Dessutom behandlades patienterna av författarna som har liten erfarenhet av kliniskt 
arbete och patienter med BDD-problematik. Möjligtvis hade resultaten sett annorlunda 
ut med mer erfarna terapeuter. Vad som också kan ha påverkat resultaten är ERP som 
metod. ERP syftar till att initialt höja ångesten för att den sedan ska sjunka på egen 
hand. Höjningar i de dagliga registreringarna kan alltså bero på att patienterna utsätts för 
ångestväckande situationer i och utanför behandlingen. Inför en exponering oroar sig 
patienten för vad som komma skall samtidigt som ångesten ytterligare ökar av det 
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faktum att patienten instrueras att inte utföra sina tvångshandlingar. Vad som stärker 
antagandet om att ERP är en krävande behandlingsmetod är att en patient avslutade 
behandlingen på grund av att ERP upplevdes som för påfrestande att genomföra. En 
annan tänkbar förklaring till försämringen vid eftermätning är att yttre faktorer kan ha 
påverkat patienternas problematik negativt. För en patient var en sådan yttre faktor 
följderna av en sjukdom som starkt påverkade patientens tankar kring utseendet.  
 
För en av de patienter som skattade högre värden under ERP-fasen, inträffade en tydlig 
minskning av BDD-relaterade symptom, global funktionsnivå, depressivitet och social 
ångest vid uppföljning. Dessa data kan indikera att ERP gav en effekt men att den var 
fördröjd. Anledningen till fördröjningen kan förklaras med att ångesten vid behandling 
med ERP initialt höjs för att efter en tid sjunka. Det hade varit intressant att se om 
patient 5 fått samma utveckling.  
 
Resultaten i föreliggande studie motsvarar resultat från liknande studier som undersöker 
effekten av ERP vid behandling av BDD. I litteraturen uppskattas en förbättring av 
BDD-relaterade symptom och anpassning ligga någonstans på runt 60-80% efter 
behandling (Phillips, 2005). Resultaten visar också att terapeutnärvaro inte gav någon 
effekt utöver monitorering men att ERP, som specifik faktor, gav effekt utöver 
terapeutnärvaro och monitorering. Dessa resultat är inte konsistenta med hypotesen att 
generella faktorer anses vara tillräckliga vid psykoterapi (Lambert & Ogles, 2003).  
 
Studien utgick från en förklaringsmodell av hur BDD uppstår och vidmakthålls 
utformad av Neziroglu et al., (2004). Utifrån förklaringsmodellen antas ERP vara en 
adekvat behandlingsmetod. I föreliggande studie har patienterna behandlats med ERP 
och det är rimligt att tänka sig att den förbättring som har inträffat kan förklaras utifrån 
de inlärningsprinciper som beskrivs i modellen. Exponeringen gjorde att patienterna 
fick en erfarenhetsbaserad kunskap om hur ångest fungerar och att en tänkt katastrof 
inte inträffat. Responspreventionen har brutit den onda cirkel där tvångstankar och 
tvångshandlingar vidmakthålls genom negativ förstärkning. Genom att reducera 
frekvensen av tvångshandlingar minskar upptagenheten kring den upplevda defekten.  
   
Även patienternas depression och sociala ångest har minskat trots att inga specifika 
interventioner var riktade mot att påverka den typen av problematik. En tänkbar 
förklaring till att depressionen har minskat kan vara att ERP ökar patientens kontakt 
med förstärkande aktiviteter. Exponeringen innebär att patienten utför beteenden och 
aktiviteter som av patienten upplevs vara värdefulla. Att komma i kontakt med 
förstärkande aktiviteter är en viktig komponent i beteendeaktivering, som idag anses ha 
starkt stöd vid behandling av depression (Addis, Martell & Jacobsen, 2001). I detta 
material är inte effekterna på depressivitet entydigt knutna till ERP som specifik faktor. 
Eventuellt är depressivitet mer påverkbart av generella faktorer än den övriga 
problematik som mäts i föreliggande studie.   
 
Den sociala ångesten kan ha påverkats eftersom exponeringen som utförts till hög grad 
liknar exponeringskomponenten i KBT-behandling för social fobi. Likheten består 
främst i att patienterna får närma sig situationer där de blir granskade av andra 
människor (Barlow, 2001). En annan intressant iakttagelse utifrån resultatet och 
patienternas verbala utsagor är att patienternas tankar har påverkats trots att 
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behandlingen inte innehöll några kognitiva interventioner som syftade till att förändra 
tankar. Trots att ERP är en beteendeinriktad metod så minskade mängden tvångstankar 
och tankarna upplevdes inte vara lika påträngande som innan behandlingen. Iakttagelsen 
väcker funderingar kring huruvida ERP kan vara tillräcklig som metod, utan kognitiva 
interventioner, för att förändra tvångstankar vid BDD. 
 
Resultaten ovan stämmer väl överens med Phillips (2005) redogörelse av vilka aspekter 
av BDD och annan komorbid problematik som verkar förbättras vid KBT-behandling. 
Utöver BDD-relaterade symptom som tvångstankar, tvångshandlingar och undvikanden 
visar redogörelsen att depression och social ångest minskar samtidigt som 
självförtroendet och insikten ökar. I materialet finns frågor (OVIS och BDD-YBOCS) 
som återspeglar insikt och resultatet tyder på att patienternas insikt har ökat. Inga tester 
mäter specifikt konstruktet självförtroende men det är rimlig att tänka sig att minskad 
social ångest och ökad global funktionsnivå följs åt av känslor och beteenden 
förknippade med ökat självförtroende. Patienternas målbeteenden är exempel på 
beteenden som kan tolkas som ett utryck för ökat självförtroende. Dessutom 
rapporterade patienterna en ökad känsla av självförtroende i olika situationer.  
 
 
Metod 
I studien användes en single-case design. Metodvalet grundades på det lilla urval som 
fanns att tillgå, den tidsbegränsning som en examensuppsats medför och det faktum att 
det är en adekvat metod inom ett relativt nytt forskningsområde. Fördelar med att 
använda metoden är att den gav detaljerad information om när förändring uppstod 
(Kazdin, 1998). En styrka med studiens design är uppdelningen i olika faser eftersom 
det möjliggjorde utvärdering av ERP och monitorering som specifika faktorer. Genom 
fas B gick det att konstanthålla den generella faktorn terapeutnärvaro. Studiens 
baslinjemätningar gjorde att de förändringar som inträffade under fas C kunde 
tillskrivas den specifika interventionen ERP.  
 
En svaghet i studiens design är att den inte innehöll multipla baslinjer. Om patienterna 
hade haft olika långa faser och påbörjat behandling med ERP vid olika tidpunkter så 
hade den interna validiteten stärkts eftersom kontrollen av yttre faktorers påverkan på 
resultatet hade ökat. En baksida med studiens täta mätningar är att validiteten kan ha 
påverkats. Under en relativt kort tidsperiod utförde patienterna upprepade gånger 
samma tester vilket kan ha medfört att skattningarna påverkades av svaren vid 
föregående mättillfälle. Mätningen av social ångest genomfördes endast vid förmätning, 
eftermätning och uppföljning. Anledningen till detta var att minimera risken för att 
påverka validiteten. Följden var att inga slutsatser kunde dras om vilka specifika 
komponenter som gav effekter på social ångest.  
 
Inom ramarna för denna studie var det inte möjligt med en längre uppföljning. Det hade 
varit önskvärt att kunna undersöka om effekterna av ERP är stabila vid exempelvis 12 
eller 24 månaders uppföljning.  
 
Det testmaterial som användes i studien och hur testerna administrerades bör 
kommenteras. Den svenska översättningen av BDD-YBOCS var inte normerad och 
författarna som utförde intervjuerna saknade förkunskap på detta specifika testmaterial. 
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Möjligtvis hade oberoende testledare, som inte var delaktiga i behandlingen, varit att 
föredra. Eftersom författarna både utförde och utvärderade behandlingen kan resultatet 
eventuellt ha påverkats av deras förväntningar. Något som också försvårar 
utvärderingen av resultatet är utformningen av självskattningsformuläret för dagliga 
registreringar. Formuläret som är konstruerat av författarna ger ingen information om i 
vilken utsträckning patienterna utförde målbeteenden. Författarnas intryck av 
patienterna var att livskvaliteten ökade för samtliga i och med att de började utföra 
beteenden som tidigare hade undvikits. Dessa beteenden utfördes trots att tankar kring 
utseendet var frekventa och fortfarande skapade hög oro och ångest för vissa av 
patienterna. Patienterna rapporterade ett nytt förhållningssätt till tankarna. Det nya 
förhållningssättet yttrade sig genom att patienten stod emot impulsen att utföra 
tvångshandlingar som tankarna väcker samt att patienten utförde målbeteenden trots att 
tvångstankar var närvarande. Ett mått på målbeteenden hade gett en tydligare bild av 
patienternas utveckling.  
 
Ännu en svaghet med självregistreringsformuläret var att data påverkades av att vissa 
patienter upplevde det som svårt att veta hur de skulle registrera. Exempelvis var en 
patient hemmabunden på grund av sin BDD-problematik, men registrerade 
inledningsvis ”0” på frågan om undvikanden (bilaga 1, fråga 7) med motiveringen att 
inga aktiviteter var inplanerade och därför inte hade undvikits. Skattningarna kan ha 
ökat när patienterna lärde sig identifiera sina problembeteenden. Vad som dock stärker 
data från de dagliga registreringarna är att patienternas medelvärden i hög grad följer 
resultaten från det övriga testmaterialet som mäter BDD-relaterade symptom. 
 
Urvalet till studien gjordes efter tillgänglighet vilket påverkar resultatens 
generaliserbarhet. Antalet deltagare i studien är få men för en single-case design är 
endast en person tillräckligt. Av 5 patienter var 4 kvinnor och medelåldern var relativt 
låg. Genomsnittet för när diagnos ställs är vanligen 10-15 år efter debuten och 
behandling är vanligen aktuell först i 30-års ålder (Phillips, 2005). Urvalet skiljer sig 
något från genomsnittet gällande denna punkt. Patienternas spridda problematik och 
svårighetsgrad av BDD verkar dock vara representativ för diagnosen BDD. 
 
 
Sammanfattande slutsatser och vidare forskning 
I ljuset av studiens resultat förefaller ERP vara en effektiv metod vid behandling av svår 
BDD. Resultaten är i linje med tidigare forskning som visar att ERP är effektiv i att 
minska BDD-relaterade symptom. Föreliggande studie är dock den första i sitt slag som 
undersöker ERP på svenska förhållanden. Studien är även unik eftersom den genom sin 
design kunnat undersöka effekten av ERP som specifik komponent utöver 
terapeutnärvaro. Intrycket av materialet är att specifika komponenter, snarare än 
generella, har gett effekter på BDD-relaterade symptom. 
 
Forskningsläget tyder på att ERP är verksam vid behandling av BDD och nu finns även 
resultat som antyder att det är en effektiv metod på svenska förhållanden. Implikationer 
för fortsatt forskning är att genom randomiserade kontrollstudier jämföra ERP med 
andra behandlingsmetoder. Främst vore det spännande att jämföra ERP med SSRI och 
KBT. I en jämförelse mellan ERP och KBT vore det möjligt att undersöka om kognitiva 
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komponenter, som inte användes i föreliggande studie, tillför en substantiell effekt 
utöver ERP eller om ERP i sig är en tillräcklig metod.   
 
ERP verkar inte ha haft samma goda effekt på samtliga patienter i föreliggande studie 
och man kan fundera över om ERP är en effektiv behandlingsmetod för alla typer av 
patienter. Det blir viktigt för framtida forskning att undersöka vilka som förbättras med 
ERP och vilka variabler som kan tänkas påverka utfallet. Förslagsvis är det möjligt att 
graden av insikt, svårighetsgrad eller diagnosens duration är faktorer som kan ha en 
inverkan på hur väl en patient svarar på ERP-behandling. Vidare indikerar resultaten att 
ERP ger effekter utöver terapeutnärvaro vilket möjliggör för framtida forskning att 
undersöka om ERP är lika effektivt om det inte föregås av en period med behandling 
bestående av terapeutassisterad monitorering.  
 
Sammantaget är resultaten lovande och uppmuntrande. BDD är en diagnos med 
förhållandevis hög prevalens och dålig prognos och den förknippas med stort lidande i 
form av depressivitet, suicidrisk, social ångest och en oförmåga att arbeta eller gå i 
skolan. Diagnosens allvarliga karaktär och bristen på forskning på området belyser 
betydelsen av utökad kunskap.  
 
Slutligen indikerar resultaten från studien att ERP är en verksam behandlingsmetod vid 
BDD. Metoden verkar ge effekter utöver terapeutnärvaro. Snarare än mötet med den 
empatiska terapeuten kan effekterna tillskrivas den specifika komponenten ERP, som är 
en beteendeinriktad metod med tydlig struktur och inriktning på uppnåeliga mål. Det 
förefaller inte heller vara nödvändigt att terapeuten utför kognitiva interventioner för att 
tvångstankarna ska påverkas. Enligt uppsatsförfattarnas erfarenhet är ERP en 
behandling för allvarliga besvär som, trots en begränsad klinisk erfarenhet, väl låter sig 
bedrivas under handledning. De goda resultaten sammantaget med fördelarna med 
behandlingsmetoden implicerar att det finns stora vinster av att använda ERP under 
svenska förhållanden vid behandling av BDD. Förhoppningsvis kan denna studie vara 
ett steg i riktningen mot att fler personer med BDD-problematik kan få effektiv hjälp. 
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Bilaga 1. Självregistreringsformulär. 
 
Nedan ska du dagligen registrera tankar och beteenden kopplade till din BDD. Varje kväll innan du går och lägger dig skattar du för varje fråga 1-5, en siffra 0-8, 
enligt denna skala: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
inte någon  någon  några gånger  större delen  hela dagen 
gång  enstaka gång  om dagen  av dagen 
 
 Måndag  Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
1. Hur mycket har du tänkt på ditt utseende idag?        

2. Hur ofta störde tankarna dina dagliga aktiviteter idag? (t ex rutiner, 
arbete, sociala aktiviteter)  

       

3. Hur mycket har du kontrollerat ditt utseende idag? (t ex titta i spegeln, 
maskera/sminka, manipulera utseende, jämföra, fråga andra) 
 

       

4. Hur ofta störde dessa kontrollerande handlingar dina dagliga aktiviteter 
idag? (t ex rutiner, arbete, sociala aktiviteter) 
 

       

5. Hur mycket har du idag undvikit att utföra aktiviteter/handlingar pga. 
tankar och handlingar kopplade till ditt utseende? 

       

 
Varje kväll innan du går och lägger dig skattar du också för varje fråga 6-7, en siffra 0-8, enligt denna skala: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
inte alls  lite  måttligt  mycket  extremt 
 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
6. Hur obehagliga upplevdes dina tankar på ditt utseende idag?        

7. Hur påträngande och svåra att motstå har dina kontrollerande 
handlingar varit idag?  
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Bilaga 2. Behandlingsmanual. 
 
Förmätning 
Förmätningar utförs på Ångestprogrammet. Följande instrument används: SDS, OVI, BDD-YBOCS, MADRS-S och LSAS. Rational för 
självskattningar och information om KBT ges i samband med detta första tillfälle.  
 
Fas A1 
Baslinjemätningar då patienten dagligen under 3 veckors tid skattar på självregistreringsformuläret. Fas A1 avslutas med att SDS, 
MADRS-S och OVI administreras på ångestprogrammet. 
 
Fas B 
Session 1: 

• Patienten får med egna ord beskriva sina svårigheter.  
• Terapeuten påbörjar bedömningsarbete för att få en allmän bild av patienten och dess svårigheter.   
• Terapeuten ger en kort allmän psykoedukation om BDD och KBT utan att beröra området exponering och information om 

behandlingsinterventioner.  
• Återkoppling av patientens dagliga självregistreringar ges av terapeuten. Mer specifikt innebär det att be patienten att berätta mer 

om sina registreringar och att som terapeut följa upp med frågor av vad, var, när och hur-karaktär. Syftet är att uppmuntra patienten 
till att på egen hand uppmärksamma sina tankar och handlingar, utan att påpeka eller beröra konsekvenser av beteenden. Terapeuten 
ska alltså inte diskutera kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser, exponering eller göra kedjeanalyser. 

 
Session 2-6: 

• Terapeuten fortsätter med bedömningsarbetet. 
• Återkoppling av patientens dagliga självregistreringar ges av terapeuten.  

 
Fas B avslutas med att SDS, MADRS-S och OVI administreras på ångestprogrammet. 
 
Fas C 
Session 7: 

• Återkoppling av patientens dagliga självregistreringar ges av terapeuten.  
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• Terapeuten ger psykoedukation om exponering (ERP) och om hur BDD vidmakthålls.  
• Terapeuten och patienten gör tillsammans en hierarki. Terapeuten och patienten antecknar patientens mest centrala ritualer. 
• Patienten får i hemuppgift att fortsätta att rangordna hierarkin. 

 
Session 8: 

• Återkoppling av patientens dagliga självregistreringar ges av terapeuten.  
• Hierarkin och ritualbeskrivning avslutas gemensamt. 
• Terapeuten går igenom hur man går tillväga och viktiga saker att tänka på vid exponering. 
• ERP: terapeut och patient exponerar tillsammans efter patientens hierarki och responsregler införs.  
• Patienten får i hemuppgift att fortsätta utföra den exponering som testades under sessionen och att följa responsregler.  

 
Session 9-20: 

• Återkoppling av patientens dagliga självregistreringar ges av terapeuten.  
• Exponering fortsätter efter patientens hierarki. 
• Patienten få i hemuppgift att exponera på egen hand samt att följa responsregler. 

 
Session 21: 

• Återkoppling av patientens dagliga självregistreringar ges av terapeuten.  
• Vidmakthållandeprogram utformas. 

 
Eftermätning 
Eftermätningar utförs på Ångestprogrammet under session 21. Följande instrument används: SDS, OVI, BDD-YBOCS, MADRS-S och 
LSAS.  
 
Fas A2 
Baslinjemätningar då patienten dagligen under 3 veckors tid skattar på självregistreringsformuläret. 
 
Uppföljning 
Uppföljning utförs på ångestprogrammet 4 veckor efter att fas A2 har avslutats. Följande instrument används: SDS, OVI, BDD-YBOCS, 
MADRS-S och LSAS.  
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Bilaga 3. Totalpoäng vid samtliga mättillfällen på tester som mäter global funktionsnivå, depressivitet och social ångest. 
 

 
 Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5 
SDS 
Förmätning 
Efter A1 
Efter B 
Eftermätning 
Uppföljning  

 
24 
18 
18 
4 
7 

 
30 
28 
27 
7 
0 

 
19 
13 
7 
18 
7 

 
10 
19 
20 
1 
x 

 
15 
10 
11 
6 
x 

MADRS-S 
Förmätning 
Efter A1 
Efter B 
Eftermätning 
Uppföljning 

 
30 
23 
31 
9 
5 

 
38 
34 
20 
4 
5 

 
19 
13 
12 
22 
11 

 
27 
27 
18 
3 
x 

 
19 
14 
13 
19 
x 

LSAS 
Förmätning 
Eftermätning 
Uppföljning 

 
90 
72 
52 

 
110 
74 
63 

 
105 
69 
60 

 
45 
15 
x 

 
13 
26 
x 

 
SDS: Sheehan disability scale 
MADRS-S: Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. 
LSAS: Liebowitz Social Anxiety Scale. 
 

 


