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Sammanfattning    
Människor blir dagligen påverkade från olika håll av utseendets betydelse för att bli 
lycklig och framgångsrik. Att ha ett annorlunda utseende kan förändra tillgången till 
världen och bemötandet från andra människor. Det finns en koppling mellan att ha 
psykologiska problem relaterat till en ansiktsförändring. Syftet med uppsatsen är att 
beskriva upplevelsen av att leva med ett annorlunda utseende. Fem texter har 
analyserats enligt Granheim och Lundmans metod. Resultatet presenteras utifrån tre 
kategorier med tillhörande subkategorier. Där framgår att människor med ett annorlunda 
utseende kan påverkas mer eller mindre av andra människors bemötande och att de kan 
utveckla strategier för att klara av vardagen. En ansiktsförändring kan leda till osäkerhet 
gällande kärleks- och vänskapsrelationer. Att inte se ut som alla andra påverkar även 
självkänslan och identiteten då ansiktet inte alltid stämmer överens med den person de 
är eller vill vara. Att förändra sitt utseende genom att välja operation kan leda till 
varierade känslor såsom oro, ångest, rädsla men även förväntning och förhoppning. 
Trots alla svårigheter dessa människor möter finns det även de som tycker att de 
positiva upplevelserna överväger de negativa. I diskussionen lyfts plastikkirurgernas 
något extrema tankar fram, detta för att det har visat sig att kirurgers åsikter har stor 
inverkan på framförallt ungdomars val gällande operation. Det är viktigt att som 
sjuksköterskor ge stöd till människor med annorlunda utseende. För att göra detta på 
bästa sätt krävs mer kunskap om dessa människors situation. 
 
 
Nyckelord: ansiktsförändring, upplevelse, biografier, bemötande, identitet.  
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INLEDNING 

Vi satt tillsammans på ett café i Göteborg och funderade på ämnet till uppsatsen. Då 
kom det fram en man och frågade om han fick låna tidningen. Det var brandmannen 
Lasse Gustavsson som blev svårt brännskadad i en olycka 1981. Vi hade tidigare läst 
hans biografi så vi kände igen honom och frågade: ”Är det inte du som är Lasse 
Gustavsson?!”. Det slutade med att han satte sig ner vid vårt bord och pratade med oss 
om sina upplevelser som brännskadad. Detta väckte vårt intresse för att lära oss mer om 
människors upplevelser av att vara brännskadade i ansiktet. Hur det är att vara 
annorlunda idag där samhällets och medias fokus på perfektion bara växer, både 
utseendemässigt och socialt. Vi valde sedan att bredda ämnet till att gälla alla med 
ansiktsförändring.  
 
 
BAKGRUND 

Ett annorlunda utseende 
Termerna ett annorlunda utseende och ansiktsförändring har valts på grund av att 
uppsatsen beskriver upplevelser och berättelser från både människor med medfödda 
missbildningar och även människor med förvärvade skador såsom brännskador. Det går 
således inte att kalla allt för missbildningar. Enligt nätverket Faceconnection.org som 
grundades 2004 för unga vuxna med ansiktsförändring är detta två lämpliga begrepp 
som de kommit fram till i diskussioner med ungdomar som ingår i nätverket.  
 
Det finns ingen klar gräns för vad som är ett ”normalt” utseende och vad som är ett 
”onormalt” utseende. En persons subjektiva upplevelse av sitt utseende avgör i stor grad 
om han eller hon får en negativ eller positiv självbild. Det är många som lider av att de 
själva tycker att de ser onormala ut även om andra förnekar detta, det kan till exempel 
gälla ungdomar med akne. Det är alltså den egna subjektiva upplevelsen som avgör om 
en person tycker att han eller hon ser normal ut eller inte (Haug, 2007). 
 

Förekomst 
Varje år föds omkring 250 barn med en missbildning i ansiktet som kan uppkomma 
antingen genom ett arv från föräldrarna men oftast efter en spontan mutation. Den 
vanligaste missbildningen i Sverige är läpp/käke/gomspalt och därefter kommer olika 
kraniofaciala missbildningar, alltså missbildningar i skallbenet (Lytzy, 2006). 
 
Varje år drabbas cirka 1 400 personer i Sverige av så svåra brännskador att de måste 
behandlas inom slutenvården. Av dessa har cirka 150 till 200 så svåra skador att de 
måste få specialistvård (Stiftelsen för vård- och allergiforskning, 2001).  Enligt 
Sjukvardsradgivningen.se (2008) kan svåra brännskador i huden, till exempel i ansiktet, 
leda till att hudtransplantation måste genomföras. Det blir alltid en synlig skillnad 
mellan oskadad hud och transplanterad hud och vid en svår brännskada blir det alltid 
mer eller mindre utbredd ärrbildning. 
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Det finns inte så mycket tidigare forskning gjord inom ämnet ansiktsförändring. Att så 
är fallet påvisas i flertalet artiklar (Newell, 1999; Rumsey, 2004; Furness, 2006). 
Rumsey (2004) skriver även att psykologisk forskning relaterat till ansiktsförändringar 
är ett relativt nytt ämne. 
 

Det dagliga livet 
I dagens samhälle spelar utseendet stor roll. Människor blir dagligen påverkade från 
många håll av hur idealmänniskan ska se ut. Personer lägger idag ner mycket tid och 
pengar på sitt utseende. Enligt Dagens Handel (2006) såldes det år 2005 
hudvårdsartiklar, kosmetik, solvård och hårvård för nästan tio miljarder kronor i 
Sverige. Dessutom visar undersökningar att attraktiva män i högre grad blir chefer och 
delägare än mindre attraktiva, alltså spelar utseendet roll även i karriärmöjligheter 
(Chefsorganisationen Ledarna, 2005). 
 
Rumsey (2002) skriver att det finns en tydlig förbindelse mellan att se annorlunda ut i 
ansiktet och att ha eller få psykologiska problem. Hon skriver vidare att studier så här 
långt inte kan dra en koppling mellan att ha en gravare ansiktsförändring och att vara 
mer psykiskt påverkad. Inte heller har det visat sig att personer med brännskador 
nödvändigtvis lider av mer utbredda psykologiska problem än personer med exempelvis 
akne. Det har dock visat sig att personer med mindre ansiktsförändringar ofta blir 
förbisedda och kan därför i vissa fall må sämre. Haug (2007) menar dessutom att för en 
person med en mindre ansiktsförändring skapar denna olika reaktioner hos människor. 
Oförutsägbarheten i mötet med människor skapar osäkerhet som blir svår att leva med. 
Vid en stor förändring av ansiktet är reaktionerna mer förutsägbara och kan då upplevas 
lättare att hantera. Cole (1998) skriver att människor reagerar på olika sätt på ett 
annorlunda utseende, beroende på om det är nära vänner, familj och professionella 
vårdare eller om de är främlingar. Främlingar kan reagera på ett sätt som kan uppfattas 
som upprörande till skillnad från till exempel nära vänner. 
 
Det finns en koppling hos människor med ett annorlunda utseende mellan att vara 
sysselsatt med ett arbete och då även vara mindre deprimerad. Detta visas i Furness 
(2006) studie där hon skriver att ha en anställning minskar oro och genom att aktivera 
sig ökar de positiva känslorna och de negativa känslorna minskar. Dock menar Rumsey 
(2002) att yrkesvalet hos drygt en av fem personer (22 %) påverkas hos de med 
ansiktsförändring. 
 
Stödjande organisation som finns i Sverige för människor med annorlunda utseende är 
Face Connection.org som vänder sig till unga vuxna med ansiktsförändring, både de 
med missbildningar och de som fått förvärvade ansiktsskador vilket lett till förändringar 
av utseendet. På hemsidan finns uppdaterade nyheter, forum för diskussioner och en 
sluten chatt. Det finns även länkar till andra föreningar i Sverige och i Norden. Här kan 
ungdomar träffas och dela med sig av sina upplevelser för att lättare klara av det dagliga 
livet. 
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Identitet 
Den levda kroppens betydelse för identiteten 
Merleau-Ponty (1997) menar att kroppen är ett subjekt, kroppen kan även ses som ett 
objekt men då olik alla andra objekt eftersom den ständigt är närvarande. Det är genom 
kroppen som människan får tillgång till världen med hjälp av sina sinnen. Wiklund 
(2003) skriver att alla människor har ett förhållande till sin egen kropp som är unikt för 
just dem och att kroppen blir säte inte bara för människors upplevelser utan även för 
deras identitet. Om kroppen förändras kan det ha konsekvenser inte bara rent kroppsligt 
utan även för identiteten. Wiklund (2003) skriver vidare att en förändrad kropp innebär 
att människan upplever sig själv och världen på ett nytt sätt. Det kan innebära en 
förändring, inte bara för personen som förändrats, utan att andra också börjar behandla 
personen på ett nytt sätt. I Haugs bok (2007) framkommer att människor kan ta ett steg 
tillbaka när de möter personer med ett annorlunda utseende. Det ger en känsla av att 
människor distanserar sig. 
 
I en litteraturanalys av Swindell (2006) framkommer att ansiktet har mycket stor 
betydelse i relation till människans identitet eftersom det är med ansiktet hon/han 
identifierar sig och urskiljer sig från andra. Ansiktet är inte bara ett utseende som visar 
personliga egenskaper såsom kön, ålder, etnicitet utan uttrycker också känslor. Ansiktet 
beskrivs som att vara ett fönster mot världen som visar hela personligheten. Därför 
hamnar det i fokus vid varje möte med andra människor eftersom ansiktet även spelar 
stor roll i kommunikationen. Vid en förvärvad skada där ansiktsdragen går förlorade 
kan även personligheten gå förlorad hos denna person. 
 

Meningen med operation 
Flera personer med ansiktsförändring väljer att operera sig och enligt en studie av 
Furness (2006) så görs detta i första hand för att underlätta kroppsliga funktioner som 
att äta eller att kommunicera. I andra hand avgör de indirekta effekterna av ett 
annorlunda utseende, alltså de mer estetiska, för att en operation ska genomföras. De 
faktorer som kan påverkas av ett annorlunda utseende och som därför avgör är arbete, 
sociala relationer, andras reaktioner och attityder. 
 
Enligt Cole (1998) behöver nyopererade patienter med en ansiktsförändring hjälp med 
att åter komma in i det sociala livet. Så länge de möts av positiv respons i personliga 
möten så ökar deras känsla av självrespekt och egenvärde.  
 
Enligt Plastikoperationer.net (2008) finns det alltid en risk med denna typ av operation. 
Riskerna som kan uppträda är exempelvis blödning, infektion, vattenansamling, 
hudreaktioner, nekros, nervskador, anestesirelaterade risker och ärrbildning. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Vid en ansiktsmissbildning eller skada i ansiktet, till exempel en brännskada blir 
utseendet förändrat, i vissa fall dramatiskt. Detta påverkar det dagliga livet och många 
känner en rädsla och oro i bemötandet med andra människor. Vissa lider dessutom av 
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psykologiska problem relaterade till sin ansiktsförändring. Identiteten kan upplevas 
förändrad eller ej överensstämmande med personligheten vid ett annorlunda utseende.  
 
Bemötandet från andra människor avgör i stor grad om valet görs att vilja förändra 
utseendet med hjälp av omvälvande operationer. Då ansiktet i kommunikation och 
bemötande med andra människor är centralt i den bemärkelsen att det är med ansiktet 
som människan uttrycker sina känslor är det viktigt att förstå dessa människors 
situation.  
 
Detta är ett relativt nytt ämne inom forskningsvärlden och det finns inte så mycket 
kunskap i området vilket kan leda till problem i hanterandet av och i mötet med dessa 
individer.  
 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelsen av att leva med ett annorlunda utseende.  
 
 
METOD 

Metoden som använts är Granheim och Lundmans (2004) metod för att analysera 
biografier. 

Datainsamling 
Berättelserna söktes först på stadsbiblioteket i Göteborg med hjälp av en bibliotekarie.  
Sökningen resulterade i tre böcker. Genom länkar från en av böckerna hittas en 
Internetsida där de hänvisade till litteratur. Så hittades den fjärde boken. Boken hittades 
tillslut på Bokbörsen.se sökt från Google.se och köptes. Det gjordes en sökning med 
hjälp av söksupport från en bibliotekarie på Högskolan i Borås. Sökningar gjordes i 
olika kataloger och databaser men utan några användbara träffar. Därefter söktes 
ytterligare på Google.se med sökordet kraniofacial och där hittades den Svenska 
Kraniofaciala Föreningen. Denna sida länkade vidare till Norsk Craniofacial Förening 
där den femte och sista boken kunde laddas hem.  
 
Berättelser som valdes bort var de som handlade om missbildningar och förvärvade 
skador som inte var relaterade direkt till ansiktet utan fokuserade på den övriga kroppen. 
 

Dataanalys 
För att få syftet uppnått valdes metoden att analysera berättelser eftersom berättelser och 
biografier på ett bra sätt beskriver människors upplevelser. De innehåller 
livsbeskrivningar där författaren har fritt spelrum att berätta med sina egna ord om hur 
just han eller hon upplever sin vardag (Dahlborg-Lyckhage, 2006). Sammanfattningar 
av de biografier som använts i denna litteraturöversikt återfinns i Bilaga 1. 
 
Texten analyserades med hjälp av Granheim och Lundmans (2004) modell. 
Dataanalysen inleddes genom att göra sig väl bekant med att den framtagna texten och 
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att förstå den i sin helhet. Läsandet utfördes på var sitt håll med ett öppet sinne för att 
komma så nära texten som möjligt och med en strävan att inte influeras av sin egen eller 
varandras förförståelse. I första fas skedde ingen egentlig analys utan arbetet gick ut på 
att hålla sig så öppen för texten som möjligt (Dahlborg-Lyckhage, 2006). 
 
Nästa steg utgjordes av den egentliga analysen. Texten genomgicks systematiskt och 
meningsbärande enheter som svarade på syftet plockades ut genom att de markerades i 
texten (Dahlborg-Lyckhage, 2006). Granheim och Lundman (2004) beskriver även att 
de meningsbärande enheterna kan bestå av antingen ord, meningar eller stycken så 
länge de svarar på syftet. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att 
kärnan skulle tydliggöras. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2006) ska dessa meningsbärande 
enheter sedan delas upp i likheter och skillnader som passas in i kategorier eller teman. 
För att anpassa detta arbetssätt till denna litteraturstudie skrevs de meningsbärande 
enheterna ner på lappar som sedan klipptes ut. Lapparna delades sedan upp efter 
skillnader och likheter för att sedan delas in i kategorier och subkategorier och sattes till 
slut upp på affischer för att få en bättre överblick över resultatet. Kategoriernas 
namngavs med avsikt att spegla innehållet i texten. Svårigheter kan infinna sig då 
Granheim och Lundman (2004) menar att kondenserad text, koder eller meningsenheter 
kan passas in i mer än en kategori det kan då bli besvärligt att hitta den mest lämpliga 
placeringen för en meningsbärande enhet eller motsvarande. I enlighet med Dahlborg-
Lyckhages (2006) analysmetod stärktes resultatet som kommit fram av citat från 
texterna som analyserats. 
 
I den sista delen av analysen kunde ett mönster skönjas ur delarna och en ny helhet 
bildades. Det var då viktigt att kategorierna var sammanvävda på ett väl genomtänkt 
sätt. Företeelsen som studerats kunde uttryckas på ett nytt sätt eftersom resultatet då 
kommit till en annan nivå än den ursprungliga (Dahlborg-Lyckhage, 2006). 
Resultatkategorierna presenteras i en tabell enligt nedan. 
 

 
RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet utifrån kategorier och subkategorier: 
 
Kategorier Subkategorier 
Andras reaktioner och upplevelser 
av bemötandet 

Bemötande  
Strategier för att kompensera 
Tankar om ärftlighet 

Relationer Att finna kärleken 
Vänskap 
Att känna sig som en belastning 

Identitet Självkänsla 
Upplevelse av att känna sig ful 
Önskan om att vara normal 
Fördelar 
Önskan om ett annat liv 
Operationsupplevelser 
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Då två av böckerna innehåller flera berättelser har dessa fått en sidhänvisning vid sin 
början. Se Bilaga 1. 

Andras reaktioner och upplevelser av bemötandet 
Blickar och reaktioner drabbar alla med en ansiktsförändring i högre eller lägre grad. 
Detta bemötande kan dock ha olika påverkan på dessa människors liv. 

Bemötande 
Att andra människor tittar blir en del av vardagen för de med annorlunda utseende 
(Lytsy, 2006, s. 14, s. 30, s. 77; Haug, 2007, s. 23, s. 26). Känslor som dyker upp när 
människor tittar är en känsla av att det är jobbigt, oro, ilska och smärta (Grealy, 1995; 
Gustavson, 2003; Lytsy, 2006, s. 14; Haug, 2007, s. 23, s. 30, s. 56). Lucy beskriver 
även att hon blev paranoid av människors viskningar och blickar (Grealy, 1995). En del 
känner sig utanför, undvikta och upplever sig bli placerad i en grupp (Grealy, 1995; 
Lytsy, 2006, s. 44; Haug, 2007, s. 26, s. 30, s. 56). Men det finns dock viss förståelse för 
att människor tittar eftersom en del anser det naturligt att människor reagerar på det som 
är avvikande (Lytsy, 2006, s. 14; Haug, 2007, s. 51). 
 
För att lättare klara av situationer med många människor som tittar väljer de att ”stänga 
av” innan de går ut för att inte se blickarna (Lytsy, 2006, s. 44, s. 58, s. 77). Linda P 
berättar att hon kände sig som en robot (Lytsy, 2006, s. 44). En del känner en önskan 
om att kunna bry sig mindre om människors blickar och tankar (Grealy, 1995; Haug, 
2007, s. 45). Dock så varierar känsligheten för människors blickar från dag till dag 
(Lytsy, 2006, s. 14; Haug, 2007, s. 51). André berättar att andras blickar leder till ökad 
medvetenhet om sitt utseende (Haug, 2007, s. 26). 
 
Det kan kännas som en lättnad att komma till en större stad då det upplevs som att 
människor inte tittar lika mycket där. Det känns skönt med den anonymitet och 
acceptans som storstäder ger (Lytsy, 2006, s. 14, s. 44, s. 58; Haug, 2007, s. 26, s. 56). 
Linda P beskriver en situation: 
 

- Jag vet inte om det verkligen är så att folk tittar och pratar mer på mindre 
platser, men det känns så. Som om man knappast kan gå ut eller sitta på 
ett fik när man är annorlunda. (Lytsy, 2006, s. 45) 

 
Skolåren kan ofta vara jobbiga för de som har ett annorlunda utseende då dagarna fylls 
av mobbning, glåpord och hån (Grealy, 1995; Lytsy, 2006, s. 30, s. 44, s. 77; Haug, 
2007, s. 23, s. 26, s. 30). Andra beskriver skolåren som mobbningsfria och att de kände 
sig lika bra som alla andra (Lytsy, 2006, s. 58; Haug, 2007, s. 56). Även senare i livet 
påverkas de av människors bemötande i exempelvis yrkesval (Haug, 2007, s. 45). Maja 
har valt att arbeta på nattklubbar och diskotek eftersom det är så mörkt där att ingen kan 
se henne (Haug, 2007, s. 56) och liknande gäller Aud Rita som jobbade som 
telefonkonsult. En del tycker att det är svårt att skaffa jobb trots kvalifikationer (Haug, 
2007, s. 45) och efter att ha upplevt sig bli diskriminerad på en arbetsintervju hyser 
Mattias förhoppningar om att det i framtiden ska spela mindre roll med utseende och 
mer med meriter (Lytsy, 2006, s. 58).  
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I bemötandet med människor upplevs det som att vissa vänder bort blicken och att de 
blir behandlade som luft. Det upplevs irriterande när människor i sociala situationer ser 
ner på en eller ser förbi en. De får därför en känsla av att behöva hantera dessa sociala 
situationer på ett annat sätt än andra (Gustavson, 2003; Lytsy, 2006, s. 14, s. 58; Haug, 
2007, s. 23, s. 51).  
 
Människor som ser annorlunda ut upplever ofta att det finns fördomar och ogillande mot 
dem. Det finns därför en rädsla och ängslan för att andra ska tycka att de ser annorlunda, 
chockerande, fula och äckliga ut (Souad & Cuny, 2003; Lytsy, 2006, s. 30, s. 44; Haug, 
2007, s. 26). Lasse Gustavsson som har blivit brännskadad står utanför en restaurang 
och väntar på sitt sällskap: 
 

- Någon vänder bort ansiktet i avsky. Jag tittade på klockan. Tolv minuter 
kvar. Tänk om jag inte blir insläppt? Folk kanske tappar aptiten och jag 
förstör hela stämningen? Flera tittade. Lågmälda kommentarer nådde min 
öronlösa hörsel. Viskningar. Jag skruvade på mig. Så kände jag. Vad 
hjälper prydliga kläder på ett monster? Jag måste bort. (Gustavson, 2003, 
s. 78) 

 
En del upplever dock att de inte alls är hämmade eller att de behöver avstå från något på 
grund av sin missbildning relaterat till att möta andra människor och vara med i sociala 
situationer (Lytsy, 2006, s. 14, s. 30, s. 58; Haug, 2007, s. 56). Sandra berättar att hon 
genom att bli igenkänd för sitt annorlunda utseende känner sig unik i en positiv 
bemärkelse (Lytsy, 2006, s. 14). 
 

Strategier för att kompensera 

En fördom mot människor med ansiktsförändringar är att de också skulle vara 
utvecklingsstörda (Haug, 2007, s. 23, s. 26, s. 45). En del känner att de behöver 
kompensera detta genom att vara duktiga i skolan eller att hela tiden bevisa att de är 
smarta och hävda sig (Grealy, 1995; Haug, 2007, s. 26, s. 30, s. 45). Maria, 21 år 
berättar om en liknande situation: 
 

- Jeg har ofte fölt at jeg må bevise at jeg ikke er dum. På ungdomsskolen 
leste jeg mye og var skoleflink for å veie opp for utseendet mitt. (Haug, 
2007, s. 30) 

 
Andra kompensationsmetoder är att alltid vara glad och till lags, dessutom upplever de 
sig behöva ge mer av sig själva än andra behöver (Lytsy, 2006, s. 77; Haug, 2007, s. 
45). Lucy tycker att det känns bra att ha kontroll över kroppen genom att hålla den 
vältränad då ansiktet inte står under den egna kontrollen (Grealy, 1995). 
 
För att försöka få mindre uppmärksamhet att dras till ansiktet används strategier som att 
gå med nedsänkt blick, dölja det med håret, hålla handen för, gömma skadad hud med 
kläder som till exempel polokragar, dra uppmärksamheten till andra saker såsom stora 
örhängen eller en vältränad kropp med utmanande kläder och förställa ansiktet med 
mimiken (Grealy, 1995; Souad & Cuny, 2003; Lytsy, 2006, s. 30). En vilja att 
människor inte ska lägga märke till en själv och att vilja göra sig osynlig är 
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karaktäristiskt. En lösning på detta kan en del se som att hålla sig hemma (Grealy, 1995; 
Souad & Cuny, 2003; Lytsy, 2006, s. 77). 
 
Linda R berättar att alla fotografier som tagits innan hon genomgick sin stora operation 
är gömda och att hon på sätt och vis förnekat och förträngt det gamla utseendet. Detta 
för att glömma det hemska som varit (Lytsy, 2006, s. 77). 
 

Tankar om ärftlighet 
Det finns en utbredd oro hos människor som ser annorlunda ut för att deras barn ska 
ärva deras diagnos och då behöva gå igenom samma sak som de själva (Lytsy, 2006, s. 
44, s. 77; Haug, 2007, s. 51, s. 56). Dock finns det dem som trots risk för ärftlighet 
väljer att skaffa barn då de anser att det inte är ett stort problem att växa upp med ett 
annorlunda utseende (Lytsy, 2006, s. 14, s. 58). Ellen berättar om hur hon och hennes 
sambo funderade när de skaffade barn: 
 

- Vi valgte å få Karl, og det gikk bra. Dessuten er det jo ingen automatikk i 
at en frisk unge vil gå gjennom livet uten problemer heller. (Haug, 2007, s. 
55) 

 

Relationer 
Relationer kan bli mer komplicerade för människor med annorlunda utseende än för 
andra då osäkerhet kan påverka relationerna. Stödet i nära relationer blir då extra 
viktigt. 

Att finna kärleken 
Alla kämpar väl någon gång i livet med kärleksproblem men för människor som ser 
annorlunda ut i ansiktet kan det kännas som en omöjlighet att någonsin träffa en partner. 
Lucy får vid en tidpunkt, som hon beskriver själv, en insikt om att hon aldrig ska få 
uppleva kärlek på grund av sitt utseende (Grealy, 1995). Det finns en rädsla hos 
speciellt ungdomar för att aldrig hitta någon partner, för att bli ensam, övergiven och 
sårad (Grealy, 1995; Souad & Cuny, 2003; Haug, 2007, s. 26, s. 30, s. 51, s. 56). Maria, 
21 år beskriver sina tankar om framtiden angående kärlek:  
 

- Sjansen for å få en partner og barn anser jeg som svaert liten, og 
forhopningene mine har vel egentlig sunket helt till bunns. Det er dette 
som er det vanskeligste for meg nå om dagen. Tanken på å icke skulle få 
danne familie som alle andre, gjör vondt langt inn i hjerterota. (Haug, 
2007, s. 31) 

 
En del kvinnor ifrågasätter sig själva och är oroliga för att inte duga eller vara åtråvärda 
som partner i en kärleksrelation (Souad & Cuny, 2003). Frågor som ”Är jag värd att 
älskas?” dyker upp och tankar om att inte kunna bli älskad då de inte ser ut som alla 
andra infinner sig (Grealy, 1995; Lytsy, 2006, s. 30, s. 77). Tobias, 15 år uttrycker sig 
på detta sätt när intervjuaren frågar om han inte tror att han kan träffa någon som tycker 
om honom trots sitt utseende: 
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- Någon som tycker att jag är fin som jag är… vetefan. (Lytsy, 2006, s. 37) 
 
Lucy beskriver att hon vid tillfällen fick en känsla av att bli bedömd i lämpligheten som 
flickvän. Hon blev senare besatt av att få bekräftelse och bevisa att hon var åtråvärd, 
detta gjorde hon genom att samla på älskare (Grealy, 1995). Eva berättar att när hon en 
gång blev uppbjuden till dans så tackade hon nej eftersom hon trodde att han bjöd upp 
henne av medlidande. Hennes väninnor Liv och Ellen har stött på liknande situationer. 
Ellen berättar att hon blev chockad när en man blev intresserad av henne. Liv menar att 
de som ser annorlunda ut förväntas vara tacksamma för vad de kan få istället för att få 
välja partner fritt som alla andra (Haug, 2007, s. 51). 
 
Som barn trodde Maja aldrig att hon skulle träffa någon och skaffa familj. Lyckan över 
att tillslut ha hittat någon blev därför stor. Hos de flesta är ändå det centrala när det 
handlar om kärlek en önskan att bli accepterad som de är (Haug, 2007, s. 56).  
 

Vänskap 
De flesta upplever det svårt att träffa nya människor och skaffa nya vänner på grund av 
sitt utseende. Speciellt vid skolbyte kan detta bli ett stort problem då oron för att göra ett 
dåligt första intryck blir stor (Grealy, 1995; Haug, 2007, s. 26, s. 30, s. 45). André, 18 år 
berättar om hur det är att träffa nya människor: 
 

- Jeg tror att folk har en höyere terskel for å komme bort till meg, og jeg 
har av og til merket at noen pröver å unngå meg. Ofte må jeg ta initativet 
til kontakt (Haug, 2007, s. 28). 

 
Det finns olika uppfattningar angående vad som känns bäst och fungerar bäst i fråga om 
att berätta om sin diagnos eller ej när det kommer till att träffa nya människor. Vissa 
tycker att det känns jobbigt och orättvist, andra tycker att det underlättar att berätta. Det 
råder dock en enhällighet om att det känns bäst att berätta allt om det som rör diagnos, 
behandling och det runt omkring i nära relationer, både när det gäller vänskap och 
kärlek (Lytsy, 2006, s. 14, s. 77; Haug, 2007, s. 23, s. 26). 
 
Att vara bland gamla och goda vänner känns tryggt och det är skönt att slippa hävda sig. 
Även att träffa personer med liknande problem känns bra (Haug, 2007, s. 23, s. 30, s. 
51).  
 

Att känna sig som en belastning 
Att ha ett barn i familjen som har ett annorlunda utseende kan leda till att föräldrarna 
blir överbeskyddande (Lytsy, 2006, s. 14; Haug, 2007, s. 23). Får föräldrarna inte det 
stöd och den hjälp de behöver kan det leda till osäkerhet som lätt överförs till barnet. 
Linda R beskriver en tacksamhetsskuld hon har till sina föräldrar då de ofta fått ställa 
upp för henne (Lytsy, 2006, s. 77). Ibland kan en människa med ansiktsförändring 
känna sig som en belastning för sin familj då personen kan kräva lite extra på grund av 
vissa speciella behov (Souad & Cuny, 2003, Lytsy, 2006, s. 77). Ett exempel följer där 
Souad skäms så över sina ärr efter brännskadorna att hon inte kan följa med en längre 
tid till badstranden: 
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- Jag gick bort och såg mig själv i sovrumsspegeln, och sa till mig själv: 

”Titta på dig bara! Vad har du här att göra? Du kan inte åka till stranden 
med din familj. Även om du gör det kommer barnen inte att kunna bada så 
mycket de vill, de blir tvungna att snart åka hem för din skull.” (Souad & 
Cuny, 2003, s. 186) 

 
Samtidigt som personerna kan känna sig som en belastning upplevs stöd från föräldrar 
tryggt och det finns ofta en tacksamhet gentemot föräldrarna för att de inte har blivit 
bortskämda eller särbehandlade som barn. Det finns även en tacksamhet till de föräldrar 
som hjälpte till att avdramatisera alla behandlingar som följer i samband med ett 
annorlunda utseende (Lytsy, 2006, s. 14 ,s. 30; Haug, 2007, s. 45, s. 51).  
 

Identitet 
Mycket av människans identitet sitter i ansiktet. Att plötsligt få ett förändrat utseende på 
grund av en olycka och sedan möta detta kan upplevas som en chock (Gustavson, 
2003). Upplevelser av att ansiktet inte stämmer överens med den egna personligheten 
kan uppträda. 
 

Självkänsla 
Självkänslan blir lätt påverkad då man inte ser ut som alla andra. Att känna skam, ha 
dåligt självförtroende eller väldigt dåligt självförtroende, att känna sig värdelös och att 
till och med känna självhat är upplevelser som förekommer hos dessa människor 
(Grealy, 1995; Souad & Cuny, 2003; Lytsy, 2006, s. 77; Haug, 2007, s. 26). Det är 
högst individuellt hur självkänslan påverkas, exempel på hur det kan uppträda är känsla 
av att behöva gömma sig för att inte genera andra människor, att inte känna sig förtjänt 
av lycka och att vara osäker på sig själv (Grealy, 1995; Souad & Cuny, 2003; Lytsy, 
2006, s. 44). Osäkerheten kan göra det svårt att ta emot komplimanger och göra det 
nervöst att söka sig till nya arbetsplatser (Lytsy, 2006, s. 14; Haug, 2007, s. 23, s. 30, s. 
45). Aud Rita berättar att när hon övervann sin nervositet och tog ett jobb så fann hon 
en ökad trygghet i sig själv (Haug, 2007, s. 45).  
 
Andra tankar om självkänsla och självförtroende är att de är viktiga att bygga upp för att 
inte ta åt sig så mycket av andras nedsättande blickar och kommentarer (Haug, 2007, s. 
26). Tobias tror att om han hade sett bättre ut hade han också haft bättre självförtroende 
(Lytsy, 2006, s. 30). 
 
Upplevelse av att känna sig ful 
Att se annorlunda ut i ansiktet kan upplevas som att känna sig ful, konstig, föraktlig och 
även att i vissa fall framkalla avsky (Grealy, 1995; Gustavson, 2003; Souad & Cuny, 
2003; Lytsy, 2006, s. 30; Haug, 2007, s. 23). Två kvinnor beskriver att de kände sig som 
odjur eller marknadsmonster (Souad & Cuny, 2003; Lytsy, 2006, s. 77). Det finns även 
en uppfattning om att man gör sig förtjänt att bli retad helt enkelt genom att vara ful 
(Grealy, 1995). Ångest kan framkallas över ett annorlunda utseende och Linda R 
beskriver det vidare så här:  
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- …jag kunde gå på stan och inte veta vart jag skulle ta vägen, som om alla 

människors uppmärksamhet var riktad mot min näsa, och jag klarade inte 
av det för jag tyckte att jag var så ful! (Lytsy, 2006, s. 83) 

 
Utseendet upplevs spela stor roll i livet och en vilja att vara perfekt kan leda till 
utseendefixering och depression (Grealy, 1995; Lytsy, 2006, s. 30, s. 77). Vissa försöker 
undvika sin spegelbild för att slippa bli påminda om det avvikande ansiktet (Gustavson, 
2003; Grealy, 1995). Lucy beskriver när hon stod framför spegeln och plötsligt blev 
medveten om sitt utseende:  
 

- Det såg motbjudande ut, men det värsta av allt var att jag plötsligt insåg 
att jag hade gått omkring och varit helt omedveten om något som varit 
uppenbart för alla andra. Jag överväldigades av en djup skam. (Grealy, 
1995, s. 112) 

 
Det upplevs vara extra jobbigt att sticka ut i puberteten (Haug, 2007, s. 30). Linda R 
beskriver att hon då drömde om att få känna sig fin och Lucy hade en vilja att få känna 
sig speciell under denna tid (Grealy, 1995; Lytsy, 2006, s. 77). 
 
I kontrast till detta finns det de som inte känner någon sorg över sin ansiktsförändring 
utan de känner sig nöjda och tycker inte att utseendet har gett dem några större problem 
i livet (Lytsy, 2006, s. 14, s. 58). Mattias uttrycker att han inte är speciellt intresserad av 
utseendet (Lytsy, 2006, s. 58).  
 

Önskan om att vara normal 

Det finns en stor önskan hos de flesta som har ett annorlunda utseende att se ”normal” 
ut och vara som alla andra (Lytsy, 2006, s. 30, s. 77; Haug, 2007, s. 26). Tobias 
beskriver sina tankar om detta:  
 

- Jag skulle vilja se normal ut. Bli som en ny människa. (Lytsy, 2006, s. 37) 
 
Små barn är ofta obekymrade över om de skulle se annorlunda ut eller vara ”normala”. 
Dessa tankar väcks ibland först i tonåren (Lytsy, 2006, s. 44, s. 77). För Sandra skulle 
”normal” vara att ha ett mer symetriskt ansikte (Lytsy, 2006, s. 14) och för Maria skulle 
det vara att få ansiktsuttryck eftersom hon saknar dessa på grund av sin sjukdom. 
 

- Det er veldig trist å ikke kunne smile til et annet menneske…( Haug, 2007, 
s. 31). 

 
Lucy var lycklig när hon var ute i mörkret bland sina vänner och för en stund kunde 
känna sig ”normal” (Grealy, 1995). Sandra berättar att hon inte lägger någon värdering i 
ordet normal utan att när hon använder det så betyder det ”som de flesta” (Lytsy, 2006, 
s. 14).  
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Önskan om ett annat liv 
Flera upplever det som orättvist att de har blivit drabbade av en ansiktsförändring, en 
del är ledsna och frågor som ”Varför just jag” kan dyka upp (Souad & Cuny, 2003; 
Lytsy, 2006, s. 30). Känslan av att vara ensam med upplevelsen kan kännas övermäktig 
och vissa känner en djup ensamhet och isolering som följd. Panikångest kan även 
förekomma (Grealy, 1995; Souad & Cuny, 2003; Lytsy, 2006, s. 44, s. 77). Souad som 
är brännskadad berättar att hon kände sig som en fånge i sin brända hud. Den höll henne 
inomhus och fick henne att avstå från att umgås med vänner och familj. Hon beskriver 
även det smärtsamma i att veta att skadan är bestående, med vetskapen om att det inte 
finns någon behandling som kan hjälpa henne att återfå sitt gamla utseende (Souad & 
Cuny, 2003). Ett annorlunda utseende är något som ständigt gör sin påmint och 
begränsningarna som följer kan kännas svåra att acceptera (Haug, 2007, s. 51, s. 56). 
Maja berättar: 
 

- Jeg skulle önske livet mitt var litt mindre komplisert, at jeg slapp å bli 
plassert i en gruppe som er annerledes (Haug, 2007, s. 58).  

 

Upplevelser inför och efter operation 
Det finns flera förhoppningar relaterat till estetiska operationer, många hoppas bli 
hjälpta och upplever att operationen kan underlätta i livet. Tron på en bra framtid kan 
stärkas då en lyckad operation har genomförts och de som ännu inte har blivit hjälpta 
hoppas på genombrott i forskningen (Grealy, 1995; Lytsy, 2006, s. 14; Haug, 2007, s. 
23, s. 30). Sandra upplever även att det är spännande med nya resultat från operationer 
(Lytsy, 2006, s. 14). Tobias är ivrig att få ett förbättrat utseende och berättar att han 
hoppas få fina kommentarer av vänner efter operationen. Det är bara på grund av 
tidigare elaka kommentarer som han vill göra estetiska operationer (Lytsy, 2006, s. 30). 
Linda R säger att hon såg sig själv som en ny person efter en lyckad operation, hon blev 
mer självsäker. Samma kvinna berättar även att trots att hon var väldigt rädd så längtade 
hon efter operationerna (Lytsy, 2006, s. 77). Lucy upplever sjukhusbesöken som en 
lättnad eftersom hon då kommer bort från hånen i skolan samtidigt som hon får känna 
sig speciell (Grealy, 1995). 
 
Lucy beskriver när hon var på en vårdavdelning för plastikkirurgi där hon vårdats i 
samband med en operation av sitt ansikte. Hon träffade en kvinna som förlorat sitt ena 
bröst och tyckte inte att den kvinnans förlust var lika stor som sin egen. Lucy uttrycker 
även att hennes ansikte inte upplevs stämma överens med den person hon är eller vill 
vara och detta ledde till ett hat mot ansiktet (Grealy, 1995). 
 
En baksida med denna sorts operationer är att det kan ske misslyckanden, vilket skapar 
oro och ångest över komplikationer (Lytsy, 2006, s. 14, s. 58, s. 77). Sandra upplevde 
när hon var liten en ängslan över reaktioner som skulle komma på grund av hennes 
nyopererade ansikte (Lytsy, 2006, s. 14). Mattias upplevde att det var jobbigt att 
operationerna tog upp så mycket tid i barndomsåren (Lytsy, 2006, s. 58). En del anser 
att operationer endast behövs för att förbättra funktioner såsom att tala tydligare, höra 
bättre och att kunna stänga munnen och att de enbart estetiska ingreppen inte är värda 
priset (Lytsy, 2006, s. 44, s. 58). Vissa får en känsla av att operationerna inte är för ens 
egen skull utan för att behaga andra vilket inkluderar inte bara främlingar utan även 
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vänner, familj och kirurger (Lytsy, 2006, s. 14, s. 30, s. 58). Linda R beskriver en 
känsla: 
 

- Det är ju något man känner, så klart, när man måste göra operationer… 
något med att varför duger jag inte som jag är. (Lytsy, 2006, s. 83) 

 

Fördelar 

Trots svårigheter och motgångar med relationer, bemötande, operationer och problem 
med självkänslan finns det de som ändå tycker att de positiva överväger de negativa 
upplevelserna av att leva med en ansiktsförändring. Det annorlunda utseendet har i vissa 
fall lett till personlig växt och medfört upplevelser, lärdomar och möten man inte vill 
vara utan (Grealy, 1995; Lytsy, 2006, s. 14, s. 58). Linda R berättar att hon tror sig 
kunna ha nytta av sina plågsamma erfarenheter i framtiden (Lytsy, 2006, s. 77). Andra 
uppger att de har en känsla av att bli tryggare med åren och att de blivit en starkare 
person på grund av sitt utseende (Haug, 2007, s. 51, s. 56). 
 
Att leva med ett annorlunda utseende kräver lite extra och prövningarna som den 
medför leder till mognad, är något som framkommer i texten (Haug, 2007, s. 26, s. 56). 
Sandra berättar att hon upplevde att hon testade sina gränser mer än andra människor för 
att på så sätt se vad hon klarade av (Lytsy, 2006, s. 14). Det förekommer även 
upplevelser av att bli mer prövad i en mer negativ bemärkelse på grund av sitt utseende 
(Grealy, 1995; Haug, 2007, s. 26). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Den valda metoden anser vi fungera väl för att beskriva människors upplevelse av att 
leva med ett annorlunda utseende. Metoden att använda berättelser valdes då vi tycker 
att det ger rättvisa åt upplevelsen på ett bättre sätt än artiklar skulle göra. Hade vi dock 
använt kvalitativa artiklar kanske en mer generaliserande bild kunna ha gjorts om det 
funnits tillräckligt många eftersom artiklar ofta inbegriper fler personer i sin studie. 
 
Först valde vi ett smalt ämne och studerade då biografier som var skrivna av 
brännskadade personer. Det var svårt att hitta tillräckligt många böcker inom detta 
område. Vi hade satt ett önskat antal på fem böcker och de första två var lätta att hitta 
men sedan blev det svårt då det inte fanns fler biografier i samma ämne i biblioteken i 
Borås eller i Göteborg. Vi gick då vidare genom att bredda ämnet och leta efter böcker 
som var skrivna av personer med alla sorters ansiktsförändring. Det fanns inte så många 
böcker i denna kategori heller så för att överhuvudtaget hitta några var vi tvungna att 
söka även efter lite äldre böcker. Vi anser ändå att dessa har relevans eftersom de väl 
beskriver upplevelsen av att leva med en ansiktsförändring. Upplevelsen av att se 
annorlunda ut och andra människors bemötande har heller inte ändrats så mycket genom 
åren menar vi efter att ha läst böcker och artiklar från 1990-talet och fram till idag. Två 
av biografierna är skrivna i Sverige, en i Norge, en i Frankrike och slutligen en i USA. 
Det hade varit önskvärt att alla böcker vore skrivna i Norden eftersom vi anser att 
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länderna i Norden är så pass lika. Olikheter med exempelvis USA:s försäkringssystem 
gör att förutsättningarna kan bli olika för olika människor och på så sätt förändra 
upplevelsen. 
 
För att få fram information om antalet personer med brännskador i ansiktet ringde vi till 
brännskadeavdelningar på akademiska sjukhuset i Uppsala och till universitetssjukhuset 
i Linköping då de är de ledande inom området. Dessa kunde dock inte ge några siffror 
på antalet ansiktsbrännskador. Av de svåra brännskador som inträffar i Sverige får vi 
anta att de också drabbar ansiktet.  
 

Resultatdiskussion 
God stöttning och uppmuntran från vänner och familj är enligt Furness (2006) en god 
hjälp för att bryta negativa känslor relaterat till ansiktsförändringen. Stöttningen får 
dock inte bli överdriven så att människan i fråga känner sig överbeskyddad och 
dumförklarad. I en studie av Rumsey (2002) visade det sig att de som kände sig stöttade 
tyckte att svårigheter förknippade med utseendet hade mindre effekt på deras liv. I vårt 
resultat framgår också att stöd från familj och vänner är mycket betydelsefullt både vid 
sjukhusbesök som i vardagen. Haug (2007) skriver att ju mindre stöttning personer med 
en ansiktsförändring får - både i antal personer som stöttar och i graden av kvalitet - 
desto mer missnöjda är personerna med sitt utseende. Social ångest och isolering har 
visat sig öka då stöttning uteblir. Personer som får stöd är alltså bättre rustade för att 
möta alla sorters sociala situationer.  
 
Haug (2007) skriver vidare att barn som inte får tillfälle att prata om sitt utseende med 
föräldrarna under uppväxten upplever att de inte får stöd från dessa och får en sämre 
självbild, då de känner sig ensamma med sitt problem. Det är även viktigt att 
föräldrarna involverar syskonen i diagnosen och behandlingen så att de inte känner sig 
utanför då de i så fall skulle kunna bli mindre toleranta mot att syskonet ser annorlunda 
ut. Enligt Lytsy (2006) är stöttning till föräldrarna också viktigt. I Sverige kan detta stöd 
börja redan innan förlossningen om det redan i förväg finns vetskap om att barnet 
kommer att födas med ett annorlunda utseende. Föräldrarna får då information och råd 
om hur de ska förbereda sig för att ta emot barnet. Barnet själv stöttas sedan av 
specialister som psykologer, läkare med flera under hela uppväxtperioden. Ett 
föräldrapar till en person i en av biografierna fick inte det stöd som beskrivs här och det 
resulterade i att föräldrarna blev överbeskyddande och osäkra, dessa känslor överfördes 
även till barnet. 
 
I förordet till boken Skärvor av ett ansikte av Lucy Grealy (1995) skriver Dr. Carl-Åke 
Troilius, specialkompetent i plastikkirurgi: 
 

- Barnet självt utvecklar ingen självrespekt, lär sig inte sätta gränser och 
markerar inte mot sin omgivning. Barnet undviker nya sociala grupper av 
rädsla för att bli betittad, och all form av uppmärksamhet upplevs 
negativt. Såväl barnet som den vuxna individen kommer att projicera allt 
negativt till sitt handikapp som blir en bekräftelse på bristen av 
egenvärde.  
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    Kan emellertid handikappet tas bort upplevs detta ofta som en befrielse, 
en ny förlossning. Man får plötsligt kraft att ta itu med problem som 
tidigare varit olösliga (Grealy, 1995 s. 5). 

 
Läkaren i förordet anser att operation och bara operation är lösningen på alla problem 
som följer av ett annorlunda utseende. Detta är allvarligt då den medicinska 
vetenskapen har stor inverkan på framförallt ungdomar när det gäller estetiska 
operationer. Flera personer i vårt resultat nämner att de ibland genomgått operationer 
inte i första hand för sin egen skull utan för att det upplevs som att kirurgen vill uppnå 
perfektion i sitt arbete. Då det finns allvarliga risker relaterat till operationer anser vi att 
det är högst olämpligt att tillfråga ungdomar på ett sådant sätt att de upplever att de inte 
kan välja själva. Dr. Troilius åsikter är extrema men det framgår i texterna och resultatet 
att andra läkare delar en liknande uppfattning om ämnet. Vid kontakt med 
sjuksköterskan Susanne Östros (personlig kommunikation, 2008-05-07) vid 
mottagningen för plastikkirurgi på Akademiska Sjukhuset i Uppsala framkom det att det 
är läkarna som bedömer om operation ska genomföras och att alla patienter som 
mottagningen kommer i kontakt med är ditskickade på remiss ifrån husläkaren. 
Sjuksköterskan har ingen aktiv kontakt med patienten i processen som sker innan 
operation. Då denna vetskap inte har behandlats förrän i slutet av uppsatsskrivandet och 
fokus inte har riktats mot operationer har vi inte haft möjlighet att undersöka detta 
vidare utan lämnar det öppet för vidare efterforskningar.  
 
I resultatet framgår att det finns andra lösningar än operation och att människor kan vara 
nöjda och leva ett gott liv trots ansiktsförändringen. Stöd från familj, vänner och 
professionell personal som till exempel sjuksköterskor och förståelse från människor i 
allmänhet är viktiga faktorer för att bygga upp självkänslan. Detta förebygger även 
identitetskriser och bidrar till att kunna leva ett bra liv vilket kan anses gå att uppnå utan 
operationer, detta framgår i vårt resultat. 
 

Strategier i vardagen 
En strategi för att underlätta vardagen för de med annorlunda utseende är enligt Newell 
(1999) att undvika möten med andra människor. Även andra aktiviteter som kan 
påminna personen om sin ansiktsförändring kan komma att undvikas. Genom att hålla 
sig undan misslyckas personen i att hantera sin oro och ångest och hanterar istället sin 
situation genom att undvika det som utlöser ångesten. Newell skriver vidare att 
livskvaliteten hos denna grupp är nedsatt och de blir generellt negativt påverkade. Detta 
kan kopplas till vårt resultat där personer beskriver de strategier de använder sig av i 
vardagen.  
 
Organisationen Changing Faces lär ut olika strategier till människor med annorlunda 
utseende som de kan använda i sociala situationer som de inte är bekväma i. De 
använder sig av rollspel i olika workshops där de lever sig in i och utsätter sig för dessa 
situationer. Det är konkreta handlingar i olika möten som lärs ut, allt ifrån hur en 
konversation inleds till hur uppmärksamheten dras från ansiktsförändringen (Cole, 
1998). Resultatet i den här uppsatsen visar att människor med annorlunda utseende kan 
bli hjälpta av att träffas i grupp och prata med varandra om sina svårigheter i vardagen. 
Changing Faces (Cole, 1998) menar vidare att som en person med ett annorlunda 
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utseende kunna fungera i en social situation är det nödvändigt att lära sig olika strategier 
och att en ansiktsförändring är en utmaning som varar hela livet. Detta anser vi vara väl 
hårddraget efter att ha läst berättelser som beskriver upplevelsen av att leva med ett 
annorlunda utseende. Genom att göra en kurs med så pass generella mål tas ingen 
hänsyn till den individuella upplevelsen. Vi har funnit i biografierna att en del inte 
känner att de stött på så mycket motgångar alls på grund av sin ansiktsförändring utan 
tvärtom har de positiva upplevelserna övervägt de negativa. 
 

Implikationer 
I Newells (2002) artikel finns det konkreta implikationer som sjuksköterskor kan 
använda sig av i mötet med en person som lever med ansiktsförändring. Newell menar 
att dessa personer är i behov av att få tydlig och lättåtkomlig information om bland 
annat hjälp som finns att få och här har sjuksköterskan stor möjlighet att förmedla denna 
information. För att nå ut med kunskapen inom vården kan sjuksköterskor hålla 
seminarier för sina kollegor om bland annat hur man möter en människa med 
annorlunda utseende på ett bra sätt.  
 
Forskning visar att kvinnor och unga vuxna som har en ansiktsförändring, ofta i högre 
grad än män är mer deprimerade (Rumsey, m.fl., 2004; Furness, m.fl., 2006). Detta är 
bra att ha i åtanke då vi möter dessa människor i vården. Självklart får männen inte 
glömmas av då även de kan drabbas av depressioner relaterat till en ansiktsförändring. 
En studie av Rumsey m.fl. (2004) visar att det finns en stark önskan om vårdpersonal 
som är utbildad för att kunna handskas med utseenderelaterade problem. Det är alltså 
viktigt att vi som personal är medvetna om vad det innebär att ha en ansiktsförändring. 
 
Ett annorlunda utseende behöver inte vara en missbildning eller en förvärvad skada. 
Lindahl, Sandman och Rasmussen (2003) beskriver i en studie upplevelsen av att vara 
beroende av en respirator i hemmet. Respiratorn upplevs som något som ger liv men 
även något som förändrar den levda kroppen då masken förändrar utseendet och hindrar 
människan från att använda mimiken och uttrycka sig genom ansiktet. Detta kan liknas 
vid de personer i vårt resultat som saknar och sörjer sina ansiktsuttryck. En person som 
deltog i studien av Lindahl m.fl.(2003) berättade att denne kände sig som ett monster då 
masken var över ansiktet. Det är alltså viktigt att inte bara fokusera på 
respiratorbehandlingen och det tekniska runt omkring utan även ta hänsyn till patienten 
bakom masken. Likväl är det viktigt att se människan bakom ansiktsförändringen.  
 
Som sjuksköterskor kan vi komma att arbeta inte bara på en vårdavdelning på ett 
sjukhus utan även ute i skolor där det kan finnas större möjlighet att komma i kontakt 
med ett barn med ansiktsförändring. Det här arbetet har stärkt oss i hur vi ska möta 
barnet med det annorlunda utseendet, dess föräldrar, syskon och klasskompisar. 
Sjuksköterskor kan även jobba utomlands där möjligheten till operation på vissa platser 
är liten och personer med ansiktsförändring kanske träffas på oftare. I en del länder 
förknippas ett annorlunda utseende med skam och straff på grund av kultur och religion, 
det är då viktigt att utbilda dessa människor så missförstånd och utanförskap undviks. 
Detta arbete har påverkat oss i det privata mötet utanför vården då vi har reflekterat över 
det sätt vi bemöter människor med ett annorlunda utseende. Vår medvetenhet har ökat 
om strategier som vissa människor använder samt identitetskriser och upplevelser av 
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utanförskap. Detta arbete har lärt oss vikten av att som sjuksköterskor fungera som ett 
stöd för dessa människor och personer i deras omgivning.  
 

Slutreflektion  
Att få uppmärksamhet på grund av sitt utseende upplevs inte alltid som något dåligt 
utan till och med något eftersträvansvärt för en del. Det finns människor som gör allt för 
att få uppmärksamhet genom att förändra sitt utseende till det yttersta med kläder, 
smink, frisyrer, tatueringar, piercningar och så vidare. Detta tycker vi är intressant då 
vårt resultat visat att människor som ser annorlunda ut blir väldigt utsatta av andra 
människors blickar och fördomar och mår dåligt av detta. Det tycks för oss märkligt att 
en del människor strävar efter något som kan vara så ångestframkallande hos andra. 
Kanske är detta ett bevis på att alla människor är individuella och olika och att vi aldrig 
kanigeneraliseraimänniskorsiupplevelser.
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BILAGA 1 

Analyserade texter Sammanfattning 
 
 

Titel: Skärvor av ett 
ansikte 
Författare: Lucy Grealy 
Årtal: 1995 

I boken Skärvor av ett ansikte får vi följa Lucy Grealy i hennes 
kamp mot cancern i ansiktet och en strävan att acceptera det nya 
ansikte som den medförde. Hon berättar om sina många operationer 
som hon känt sig manad att genomgå för att passa in i samhället och 
för att kunna bli älskad. 
 

Titel: Leva vidare 
Författare: Lasse 
Gustavson & Lars-Åke 
Krantz 
Årtal: 2003 

Lasse Gustavson är brandmannen som 1981 blev allvarligt skadad i 
ett brandattentat i Göteborg. Skadan resulterade i bland annat ett helt 
nytt ansikte och i boken Leva vidare berättar han om den långa 
sjukhusvistelsen och kampen att komma tillbaka till livet. 
 

Titel: Levande bränd: en 
ung kvinnas berättelse 
om hur hon överlevde 
ett hedersmord
Författare: Souad & 
Marie-Thérèse Cuny 
Årtal: 2003 

I boken Levande bränd berättar Souad om sitt liv som överlevande 
efter ett hedersmordförsök. Hon blev levande bränd och fick därmed 
ärr över stora delar av kroppen. Hon beskriver sina upplevelser av 
hur det är att leva som bränd och sin inre kamp att med sitt nya 
utseende möta en ny värld helt olik sin gamla. 
 

Titel: Ett annat ansikte 
Författare: Anna Lytsy 
Årtal: 2006 

Ett annat ansikte är en bok av Anna Lytsy där hon intervjuar fem 
ungdomar om deras vardag. Alla har en missbildning sedan födseln 
och beskriver sitt liv från barndomen till deras nuvarande situation. 
De personer som medverkar i denna bok är Sandra (s. 14), 22 år som 
föddes utan underkäke och haka. Tobias (s. 30), 15 år som är född 
med en dubbelsidig läpp-käk-gomspalt. Linda P (s. 44), i 20-
årsåldern som är född med frontonasal dysplasi som kännetecknas av 
en väldigt liten näsa och osymmetriskt ansikte. Mattias (s. 58), 26 år 
som sedan födseln har en hemifacial microsomi, en missbildning 
som innebär att den ena ansiktshalvan är förminskad eller saknas helt 
och Linda R (s. 77), 21 år som föddes med en kraniofacial 
missbildning som yttrade sig genom avsaknaden av näsbenet. Boken 
visar hur olika upplevelsen kan vara av att ha ett annorlunda 
utseeende. 
 

Titel: Et annerledes 
utseende: Historier og 
temaartikler 
Författare: Mona K. 
Haug (redaktör) 
Årtal: 2007 

Et annerledes utseende är en bok från Norge utgiven av TRS, SSD 
och Frambu. I denna bok gestaltas upplevelsen av att leva med ett 
avvikande utseende. Boken är skriven i intervjuform där intervjuer 
med personer med samma diagnos ställts samman och presenterats 
som en fiktiv person. Detta för att behålla anonymiteten hos intervju-
personerna. Både vuxna och barn ger sin bild av hur det är att leva 
med ett annorlunda utseende. De fiktiva personer som framställs i 
denna bok är Karen (s. 23), 12 år som är född med Möbius syndrom 
vilket betyder att persones mimik blir påverkas till följd av skador på 
nerverna i ansiktsmuskulaturen, detta kan även påverka talet. André 
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(s. 26), 18 år har diagnosen nevrofibromatos typ 1 som innebär att 
han har fläckar och bindvävsknutor på kroppen och i ansiktet. Maria 
(s. 30), 21 år och Aud Rita (s. 45) , 37 år som också har diagnosen 
Möbius syndrom. Ellen (s. 51), mellan 30-40 år har en kraniofacial 
missbildning. Eva och Liv (s. 51), även de mellan 30-40 år har 
medfödda hudsjukdomar som påverkar utseendet både i ansiktet och 
på kroppen. Till sist Maja (s. 56) som har nevrofibro-matos. 
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