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Sammanfattning 

 
Att berätta sin historia är något som länge varit och är en essentiell del av 
psykoterapier. Klientens berättelsen antas bidra till att förklara och 
organisera viktiga livshändelser som orsakar lidande. Sedan 1980-talet har 
J.W. Pennebaker intresserat sig för effekterna av att genom skrivande ge 
uttryck åt sina "djupaste tankar och känslor". Han skapade en enkel metod; 
deltagare ombeds att under tre dagar i följd, under ca tjugo minuter vid varje 
tillfälle, skriva om sina djupaste tankar och känslor rörande påfrestande, 
traumatiska eller starkt emotionellt laddade livshändelser. Denna 
skrivandemetod har varit/är föremål för omfattande experimentell forskning 
och har visat sig ge positiva effekter både på det emotionella och det 
somatiska välbefinnandet. Bakomliggande förklaringsmodeller vilka bygger 
på kognitions och emotionsforskning samt inlärningsteoretiska principer har 
diskuterats av flera forskare. Syftet med föreliggande undersökning var att 
systematiskt beskriva den expressiva skrivandeprocessen samt att diskutera 
huruvida denna kan förklaras utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt 
perspektiv. Med en explorativ ansats och en kvalitativ analysmetod 
bearbetades arton deltagares texter. Resultatet visar att den expressiva 
skrivandeprocessens komponenter har beröringspunkter med en kognitiv 
beteendeterapeutisk behandlingsprocess. Expressivt skrivande leder till en 
aktivering av känslor associerade till traumatiska/svåra upplevelser och 
tycks bidra till en kognitiv omstrukturering genom en genererering av 
alternativa tankar. Studien ger underlag till vidare forskning på området. 

 
 
 
 

Nyckelord: Expressivt skrivande, terapeutisk process, kognitiv-beteendeterapi. 
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”To me, the essence of the writing technique is that it forces people to stop what 
they are doing and briefly reflect on their lives. It is one of the few times that 
people are given permission to see where they have been and where they are 

going without having to please anyone.” 
 

James W. Pennebaker, 2002 
 
 
 
1. Inledning 
 
Att berätta sin historia är en naturlig mänsklig process. Våra liv är genomsyrade av 
historieberättande, exempelvis då vi talar med vänner, läser böcker, ser på TV eller går i 
terapi. Detta berättande ger en ram inom vilken vi organiserar våra erfarenheter och har 
därför en viktig funktion i skapandet av kontinuitet och mening i våra liv. Att personer ges 
möjligheten att berätta sin historia och uttrycka känslor har alltid varit en essentiell del av 
psykoterapi. Klientens berättelse kan förklara och organisera livshändelser som orsakar 
hans/hennes lidande. Pennebaker och Seagal (1999) menar att när svåra upplevelser får 
struktur och mening blir också de emotionella aspekterna av dessa erfarenheter mer 
hanterbara. 
 
Att emotionella påfrestningar i form av svåra och traumatiska upplevelser kan orsaka 
fysisk och psykisk ohälsa har länge varit känt. Redan Breuer och Freud (1893/1966) 
underströk att språket och verbala representationer av emotioner är av stor betydelse då det 
gäller att komma till rätta med svåra erfarenheter. De menade att psykosomatiska besvär 
kunde lindras genom att individen gavs möjlighet att uttrycka bortträngda känslor 
associerade till tidigare trauma. Detta synsätt kom att bilda grunden för samtalsterapin 
(Smyth & Greenberg, 2000). 
 

"for we found to our great surprise at first, that each individual symptom 
immediately and permanently disappeared when we had succeded in 
bringing to light the memory of the event by which it was provoked and in 
arousing its accompanying affect, and when the patient had described the 
event in the greatest possible detail and had put the affect into words"  
(Breuer & Freud, 1893/1966). 

 
Forskning har idag kunnat visa att flera former av samtalsterapier reducerar stress och 
främjar fysisk och mental hälsa (för översikt se, Roth & Fonagy, 1996). Trots betydande 
skillnader, involverar de flesta psykoterapier identifiering och benämning av 
problemområden samt ett utforskande av dess orsaker och konsekvenser. Dessutom 
bygger ett psykoterapeutiskt deltagande på att klienten tillstår att han/hon har problem, 
samt öppet kan och vill diskutera detta med en annan person. Nutida forskning har påvisat 
att de personer som inte talat med andra om sina svåra eller traumatiska upplevelser, i 
större utsträckning än andra drabbats av sjukdom (Pennebaker, 2004a). Lepore och Smyth 
(2002) refererar exempelvis till en studie av Cole, Kemeny, Taylor et al. (1996) som 
visade att vuxna vars make/maka hade begått självmord, eller på annat sätt plötsligt 
avlidit, var friskare året efter dödsfallet om de talat med andra om sina upplevelser. De 
fann också att homosexuella som öppet uttryckte sin sexuella orientering hade färre 
hälsoproblem än de homosexuella som inte ”kommit ut”. Att människor inte pratar om det 
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som är viktigt för dem i livet utgör alltså en betydande hälsorisk (för översikt se, Lepore & 
Smyth, 2002).  
 
Ett sätt att uttrycka sina känslor och tankar kring viktiga erfarenheter är att sätta dem på 
pränt, något människan ägnat sig åt sedan lång tid tillbaka. Det skrivna ordet, har genom 
historien varit och är ett av de mest kraftfulla verktyg människan har för att uttrycka sig. 
Skrivandet är en betydelsefull kultur-, menings- och identitetsskapande aktivitet, som både 
haft inflytande på enskilda människor och på hela samhällen. Skrivandet kan för många 
vara ett sätt att förstå sina erfarenheter och sig själv (Lepore & Smyth, 2002). 
 
I psykoterapeutiska sammanhang har skrivande i olika former länge använts. Exempelvis 
innefattar kognitiv beteendeterapi (KBT) ett strukturerat skrivande med dagliga 
registreringar av ångestväckande situationer, tankar, känslor och kroppsliga symtom. 
Klienter i psykoterapi kan också få till uppgift att föra en form av ’dagbok’ vilket kan ha 
olika mål; från att utforska sin egen person till att underlätta kommunikationen mellan 
klient och terapeut.  
 
Smyth och Greenberg (2000) ger exempel på en form av skrivande som kan användas i 
terapeutiska sammanhang, Progoffs (1977) Intensive Journal (IJ). Denna skrivandemetod  
har till syfte att få ihop medvetna och omedvetna aspekter av självet. Enligt Rainer (1978) 
ger denna skrivandeintervention klienter möjlighet att betrakta sitt liv ur olika synvinklar. 
Något som kan resultera i att han/hon når harmoni mellan yttre och inre erfarenheter. 
Progoff  betecknar IJ som ”en människas fortlöpande konfrontation med sig själv mitt 
uppe i livet”. Skrivandet som metod i psykoterapeutiska sammanhang har tidigare inte 
varit föremål för empirisk forskning. Under senare år har emellertid intresset för att 
utforska skrivandets terapeutiska effekter ökat markant (Smyth & Helm, 2003).  
 
Inom detta forskningsområde är den amerikanske professorn James W. Pennebaker 
pionjär. Han har sedan 1980-talet intresserat sig för effekterna av att personer genom 
skrivande givit uttryck åt sina "djupaste tankar och känslor" (Lepore & Smyth, 2002). 
Pennebaker har utvecklat en enkel metod ”Expressive Writing” – expressivt skrivande 
(EW). Deltagare i EW-studier ombeds att under tre dagar i följd, ca tjugo minuter vid varje 
tillfälle, skriva om sina djupaste tankar och känslor rörande påfrestande, traumatiska eller 
starkt emotionellt laddade upplevelser (Pennebaker, Colder & Sharp, 1990). De uppmanas 
att skriva utan uppehåll samt att bortse från stavning och meningsbyggnad (för fullständig 
instruktion, se Appendix). Denna mycket kortvariga typ av emotionell och kognitiv 
bearbetning, utan feedback, har visat sig ge positiva effekter på det emotionella och 
somatiska välbefinnandet. Effekterna har visat sig bland annat i färre sjukvårdsbesök, 
förbättrat immunförsvar, större empatisk förmåga och förbättrad självkänsla (för översikt, 
se Smyth, 1998; Affleck & Tennen, 1996).  
 
Merparten av den forskning som tidigare gjorts om expressivt skrivande har fokuserat på 
metodens hälsoeffekter. På senare tid har emellertid orsaker till dessa effekter sökts. Olika 
förklaringsmodeller som har sin grund i kognitiva, emotionella- och inlärningsteoretiska 
tankegångar, har presenterats. I föreliggande studie är parallellerna mellan den expressiva 
skrivandeprocessen och aspekter av en kognitiv beteendeterapeutisk behandlingsprocess i 
fokus. Det unika med denna uppsats är att den bygger på en svensk datainsamling, där 
Pennebakers originalinstruktion översatts och systematiskt använts. 
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1. 1. Studiens referensram 
Författarnas teoretiska referensram är kognitiv beteendeterapeutisk. Denna referensram 
ligger således till grund för föreliggande studie. 
  
1. 2. Översikt av behandlingsprocess inom KBT 
Psykoterapi är ett komplext system och därför kan begreppet process inom 
psykoterapiforskningen ha flera olika betydelser. Exempelvis skiljer man på 
behandlingsprocess, som handlar om psykoterapins innehåll och förändringsprocess, där 
psykoterapins utfall är i fokus. Orlinsky, Grawe och Parks (1994) menar att den 
psykoterapeutiska behandlingsprocessen kan beskrivas utifrån sex olika delaspekter. 
 

1. Den formella aspekten handlar om det terapeutiska kontraktet mellan klient och 
terapeut. Orlinsky et al. menar att ”Patient” och ”Terapeut” är sociala roller där 
handlingar och upplevelser är begränsade av de normativa förväntningar de 
involverade har på dessa roller, vilken konsensus som råder rörande respektive roll 
samt i vilken grad de följer eller avviker från dessa roller. I KBT presenteras det 
terapeutiska kontraktet under terapins inledning i en behandlingsrational 
 
2. Den tekniska aspekten inbegriper terapeutens professionalitet och interventioner, 
men även hur klienten samarbetar i arbetet med det problem han/hon presenterat. I 
KBT ses klienten som expert på sitt problem och terapeuten som expert på 
interventioner. Samarbetet dem emellan sker i en kolloborativ empirism. 
 
3. Den interpersonella aspekten rör alliansen mellan klient och terapeut. Relationen 
som uppstår dem emellan kan vara positiv eller negativ till sin karaktär och kan både 
främja eller störa det terapeutiska målet. 
 
4. Den intrapersonella aspekten handlar om hur klienten upplever och reagerar på sig 
själv i den terapeutiska relationen. Klienten kan vara försvarsinställd och återhållsam 
eller öppnen och fokuserad i det terapeutiska arbetet. 
 
5. Den kliniska aspekten syftar på de resultat specifika terapeutiska tekniker ger i 
kombination med alliansapekter, terapeutiskt kontrakt och intrapersonella faktorer. 
 
6. Slutligen, den tidsmässiga aspekten handlar om de sekventiella mönster som 
uppstår inom eller över terapisessioner (Olinsky, Grawe & Parks, 1994). 

 
Alla ovannämda delaspekter är närvarande i behandlingsprocessen, en process som inom 
KBT kan beskrivas som en inlärningsprocess. Den förändringsprocess klienten förväntas 
gå igenom innefattar olika inlärningskomponenter. I kognitiv terapi är en av dessa att 
klienten genom självobservation får lära sig att identifiera automatiska tankar. Klienten lär 
sig också att se relationen mellan tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteende. 
Efter detta testas de automatiska tankarnas validitet och dysfunktionella tankar ersätts av 
mer adaptiva och realistiska. Slutligen kan behandlingsprocessen även involvera 
identifiering och förändring av underliggande grundantaganden eller scheman som antas 
ligga till grund för individers dysfunktionella tankemönster (Dobson & Dozois, 2001).  
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Utöver denna kognitiva process, bidrar det behavioristiska arvet till att många av 
metoderna och teknikerna i den terapeutiska situationen vilar på beteendemässiga 
principer. KBT kan ses som ett system av olika behandlingsmetoder där de huvudsakliga 
klasserna är kognitivt omstrukturerande, problemlösnings- eller copinginriktade. De olika 
inriktningarna inom KBT är orienterade i olika grad mot kognitiv respektive 
beteendemässig förändring. En beteendeförändring behöver sålunda inte involvera 
avancerade kognitiva mekanismer. Inom vissa former av KBT har interventionerna 
exempelvis väldigt lite att göra med kognitiva skattningar eller värderingar utan vilar 
istället på klientens beteendeaktivering och beteendeförändring (Dobson & Dozois, 2001). 
Nedan ges en fördjupning av behandlingsprocessens, i huvudsak kognitiva, 
inlärningskomponenter.  
 
Att identifiera automatiska tankar 
Dobson och Dozois (2001) refererar till Becks1 (1967; 1976) kognitiva modell enligt 
vilken dysfunktionella tankemönster både antas orsaka och vidmakthålla emotionella 
störningar (e.g. ångest, depression). Denna dysfunktionella kognitiva process manifesteras 
som en ström av negativa automatiska tankar2 i individens medvetande. 
Behandlingsarbetet inom KBT innefattar vanligen både beteendemässiga och kognitiva 
strategier för att identifiera och förändra dessa negativa tankar och göra en förändring 
möjlig. Utgångspunkten här är att kognitioner är tillgängliga, möjliga att mäta och 
föränderliga samt att en önskad beteendeförändring kan komma till stånd genom ett 
förändrat sätt att tänka (Dobson & Dozois, 2001).  
 
Registrering av tankar och känslor är en viktig del av det terapeutiska arbetet och utgör 
själva grunden för behandlingen (Rokke & Rehm, 2001). Inledningsvis ges därför träning i 
självobservation för att lära klienten identifiera och diskriminera mellan olika känslor, att 
kunna skatta känsloläge samt att identifiera negativa automatiska tankar. Klienten får 
därefter mellan terapisessionerna systematiskt registrera när han/hon känner obehag, i 
vilken situation detta sker samt vilka tankar associerade till obehagskänslan som ”far 
genom huvudet”. Eftersom stämningsläge och aktiviteter oftast är det som är lättast att 
identifiera är det vanligt att man börjar med detta. Först när klienten behärskar att 
rapportera situationer, tankar och emotionella reaktioner utan besvär tar själva 
interventionsarbetet vid. Inom kognitiv beteendeterapi betonas klientens egenarbete, det är 
klienten själv som ska lära sig att använda de verktyg för förändring som behandlingen 
innehåller. Tanken är att klienten ska bli ”sin egen terapeut” och därför framhålls 
betydelsen av att han/hon självständigt arbetar mellan sessionerna med hemuppgifter. 
 
 

                                                
1A. Beck har en klinisk bakgrund inom den psykoanalytiska traditionen men kom att överge vissa principer 
och tekniker inom detta fält. Han utvecklade modeller för psykopatologi och behandling som inkluderade 
inre processer men inte antagandet om omedvetna processer och behovet av långvarig psykoterapi. Becks 
teorier och modeller kom att inkorporeras i kognitiva beteendemodeller (Dobson, Backs-Dermott & Dozois 
2000). 
 
2Automatiska tankar kan beskrivas som oreflekterade, blixtsnabba tankar som kan vara både i verbal form 
och i form av bilder. De upplevs av individen som fullständigt trovärdiga när de uppstår. Automatiska tankar 
kan inte kontrolleras av den medvetna viljan men är dock i princip tillgängliga för introspektion (Lundh, 
1998). 
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Att se sambandet mellan tanke, känsla, fysiologi och beteende 
Inom KBT ses beteenden, emotioner, kognitioner och fysiologiska responser som löst 
sammanbundna system vilka påverkar varandra ömsesidigt. Detta innebär att påverkan på 
ett av systemen ger effekter på de övriga. Klienten får därför inledningsvis, i en 
psykoedukativ kontext, lära sig hur detta reciproka samband ser ut. I det fortsatta 
behandlingsarbetet är de två huvudingångarna för terapeutisk förändring kognition och 
beteende. Utgångspunkten är att en beteendeförändring, exempelvis via exponering3, även 
genererar förändringar i klientens tankemönster, kroppsliga och emotionella reaktioner. På 
samma sätt kan ett förändrat tankemönster påverka de emotionella, fysiologiska och 
beteendemässiga responserna. Inom KBT används i viss mån även emotionella och 
fysiologiska mått på förändring, särskilt då det är emotionella och fysiologiska störningar 
som utgör en stor del av problemet. Avslappningsbehandling påverkar exempelvis initialt 
de fysiologiska aspekterna av ett problem snarare än de beteendemässiga och kognitiva 
systemen (Hawton, Salkovskis, Kirk & Clark, 2001).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
Figur 1.  Det reciproka responssystemet. Omarbetad efter Greenberger & Padesky (1995). 
 
Att testa och ersätta dysfunktionella tankemönster 
Det finns ett starkt forskningsstöd för att kognitiva tolkningar av händelser kan påverka 
hur dessa upplevs och därför ses det inom KBT som kliniskt värdefullt att modifiera 
tolkningsinnehållet (för översikt, se Ingram & Siegle, 2001). En dysfunktionell kognitiv 
bearbetning och negativa automatiska tankar reflekterar underliggande trossystem och 
antaganden. Dessa antaganden rör individen själv, andra människor och omvärlden. De 
kan ses som stabila representationer av självbiografisk kunskap som finns lagrat i 
individens minne. Kognitiva psykologer kallar detta för scheman och när ett schema 
aktiveras påverkas den kognitiva informationsbearbetningen, vilket  formar både 
tolkningen av upplevelser samt det påföljande beteendet. Wells (1997) menar att även om 

                                                
3 Begreppet ges en utförligare beskrivning på sidan 11-12. 

                   Environment 

  Thought 

Physiology    Mood 

Behavior 
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en människas beteende och tänkande kan verka irrationellt för andra så är det en logisk 
konsekvens av de underliggande antaganden och trossystem han/hon har. Vid kognitiv 
omstrukturering får klienten lära sig att utmana och ifrågasätta sina dysfunktionella tankar 
och hitta alternativa sätt att tänka. Behandlingen fokuserar nu på att lära klienten 
ifrågasätta och undersöka antaganden och registrera alternativa, mer funktionella 
responser (DeRubeis, Tang & Beck, 2001).  
 
Rent praktiskt kan KBT liknas vid den process som är involverad i hypotestestning. 
Klienten får lära sig att tankar inte nödvändigtvis är fakta samt att systematiskt utvärdera 
riktigheten i tankarna genom en empirisk process. Klienten uppmuntras att utforska på 
vilken bevisgrund deras antaganden baseras samt att genom beteendeexperiment testa 
antagandets giltighet (Hollon, 2004). Beroende på klientens problematik används olika 
typer av tekniker såsom in vivo exponering, beteendeaktivering, avslappning, social 
färdighetsträning etc (för översikt, se O'Donohue, Fischer & Hayes, 2003). Behandlingen 
avslutas ofta med att ett vidmakthållandeprogram utformas och klienten får lära sig 
strategier för att förebygga återfall. Dessa kan exempelvis inkludera rollspel i syfte att 
föregripa potentiella problem i framtiden. Klienten får också lära sig att uppmärksamma 
tidiga tecken på exempelvis depression och därefter lista vad han/hon kan göra om 
problem ändå uppstår.  
 
1. 3. Expressivt skrivande - en forskningsöversikt 
I en av de första studierna med Pennebakers skrivmetod (Pennebaker & Beall, 1986) 
delades deltagare in i två grupper, en experimentgrupp som fick skriva om självbiografiska 
starkt emotionellt laddade upplevelser och en kontrollgrupp som skrev om ett neutralt 
ämne. Hälften av deltagarna i experimentgruppen skrev om erfarenheter som under alla 
omständigheter måste betraktas som traumatiska. Våldtäkt, familjevåld, suicidförsök och 
drogproblem var vanliga skrivteman (Pennebaker & Seagal, 1999). Studiens resultat 
visade att deltagarna i experimentgruppen uppvisade en drastiskt minskning i sin hälso- 
och sjukvårdskonsumtion en tid efter skrivandet (ca 2 månader) i jämförelse med 
kontrollgruppen. En uppföljningsstudie visade dessutom att deltagare som skrivit om 
traumatiska och oroande livshändelser hade ett ökat antal t-hjälparceller, dvs mer aktivt 
immunförsvar (Smyth & Helm, 2003). Pennebaker (2004a) refererar till en senare studie 
av Pennebaker, Hughes och O´Heeron (1987). De fann att människor som skrev eller 
talade om traumatiska upplevelser uppvisade omedelbara tecken på stressreduktion, såsom 
minskad ansiktsmuskelspänning och minskad handperspiration. Direkt efter skrivandet 
uppvisade deltagarna dessutom lägre blodtrycksnivåer samt lägre hjärtfrekvens. 
 
De tidiga forskningsresultaten visade att expressivt skrivande var hälsobefrämjande i  ett 
flertal olika sammanhang. Exempelvis framkom att skrivandet bidrog till minskad 
sjukfrånvaro hos universitetsanställda, ökad sannolikhet för arbetslösa ingenjörer att få ett 
nytt arbete efter uppsägning, positiva hälso- och beteendeeffekter hos fångar (för översikt, 
se Pennebaker & Seagal, 2003).  
 
Smyth (1998) genomförde en metaanalys av 13 studier för att utvärdera effekten av 
expressivt skrivande på friska individer (de tidiga skrivstudierna utfördes främst bland 
icke kliniska grupper). Syftet med analysen var bl.a. att fastställa vilka modererande 
variabler som låg bakom erhållna hälsoeffekter. Förbättringar observerades över flera 
områden såsom självrapporterad fysisk hälsa, psykologiskt välbefinnande, socialt 
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fungerande och biofysiologiska mått. Analysen visade på en 23% större förbättring hos 
experimentgrupperna i jämförelse med kontrollgrupperna. Resultaten visade också att 
expressivt skrivande gav något större effekt för män och universitetsstuderande. Smyth 
menade att även om det inte är möjligt att direkt jämföra effektstorlekar, motsvarar 
effekterna av expressivt skrivande effekter av andra psykologiska interventioner (Smyth, 
1998). Senare forskning har även visat att positiva effekter av skrivmetoden inte tycks 
vara kulturellt och språkligt begränsade. Utöver ett flertal studier från USA har effekter av 
expressivt skrivande rapporterades bl.a. från Belgien, Mexico, Nederländerna och Nya 
Zeeland. De positiva effekterna har i dessa senare studier visat sig vara oberoende kultur, 
språk, utbildningsnivå och socio- ekonomisk status (för översikt, se Smyth & Helm, 2003; 
Lepore & Smyth, 2002).  
 
Att friska människor verkade dra fördel av expressivt skrivande, har inspirerat till studier 
bland patienter med somatiska sjukdomar. Smyth, Stone, Hurewitz & Kaell (1999) visade 
i en experimentell studie, att patienter med astma och ledgångsreumatism uppvisade 
kliniskt signifikanta förbättringar i sjukdomsstatus efter att ha genomfört expressivt 
skrivande. I en annan experimentell studie visade Stanton och medarbetare (Stanton & 
Danoff-Burg, 2002) att kvinnor med bröstcancer hade färre cancerrelaterade somatiska 
symptom, och uppsökte hälsovården i mindre utsträckning, efter en skrivintervention. 
Pennebaker (2004a) hänvisar till en studie av De Moor, Sterner, Hall, et al. (2002) som 
även påvisade förbättrad sömn hos cancerpatienter  till följd av expressivt skrivande.  
 
Psykologiska effekter av expressivt skrivande 
Vad gäller psykologiska effekter är det viktigt att skilja mellan omedelbara och mer 
långsiktiga. Deltagare i skrivstudier rapporterar ofta att de initialt känner sig nedstämda 
efter att ha skrivit. Dessa effekter varar oftast bara ett par timmar, men är enligt 
Pennebaker viktiga att informera om. I ett längre perspektiv brukar deltagarna rapportera, 
att de efter skrivandet känner sig gladare och mindre negativa. De rapporterar även att 
symtom på depression, ruminering och ångest minskar veckorna och månaderna efter att 
de skrivit om emotionellt påfrestande teman (Pennebaker, 2004a). 
 
Trots att expressivt skrivande kan kopplas till förbättrad fysisk hälsa vet man relativt lite 
om dess psykologiska effekter. Sloan och Marx (2004a) menar, att tidigare forskning 
främst fokuserat på fysiologiska effekter och relativt få studier med fokus på skrivandets 
psykologiska effekter gjorts. Dessutom pekar de på vikten av att använda psykometriskt 
valida instrument. I en ny kontrollerad studie av dessa forskare (Sloan och Marx, 2004b) 
användes expressivt skrivande vid rapporterad PTSD4 (där både psykologiska och 
fysiologiska mätmetoder användes). Experimentgruppen rapporterade färre psykologiska 
symtom både avseende PTSD och depression efter mätningar med PDS (Posttraumatic 
Stress Disorder Scale) och BDI-II (Beck Depression Inventory). Studien visade också att 
stark fysiologisk aktivering vid första skrivtillfället i experimentgruppen var  associerat 
med signifikant färre symtom avseende PTSD och depression. Det finns dock forskning 
som tyder på att EW inte ger positiva effekter på grupper som har dysfunktionell kognitiv 

                                                
4 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) innebär att en individ återupplever en starkt traumatisk händelse om 
och om igen, (t ex. i form av återkommande, plågsamma och påträngande minnesbilder, tankar och 
drömmar) samt aktivt undviker stimuli (tankar, känslor, aktiviteter, platser, personer etc) som kan associeras 
med traumat ( DSM-IV, 1994). 
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bearbetning. Stroebe och Stroebe (1996) fann exempelvis att EW inte var verksamt för 
personer vilka nyligen genomgått en svår förlust. En annan studie av Gidron, Petri, 
Connolly och Shalev (1996) visade att patienter med svår PTSD till och med blev något 
försämrade i jämförelse med kontrollgrupp.  
 
Skrivandets beteendeeffekter 
Flera oberoende studier har visat att collegestudenter får högre betyg terminen efter det  att 
de har deltagit i en EW studie och skrivit om svåra upplevelser (e.g. Cameron & Nicholls, 
1998; Pennebaker, Colder &  Sharp, 1990). Dessa effekter kan enligt Klein och Boals 
(2001) eventuellt  förklaras med  att expressivt skrivande bidrar till att skapa plats i 
arbetsminnet, genom att underliggande oro och trauma öppet formuleras. I en annan studie 
om människors sociala liv både före och efter deltagandet i en EW studie (Pennebaker & 
Graybeal, 2001),  fann författarna att deltagare som skrivit om traumatiska livshändelser 
(veckorna efter skrivinterventionen) pratade mer med andra, skrattade oftare och använde 
fler ord som var knutna till positiva känslor. Forskarna drar slutsatsen att EW förbättrar 
kvaliteten på människors sociala liv. 
 
Effekter är beroende på hur man skriver 
Det finns sammantaget ett starkt forskningsstöd för att emotionellt expressivt skrivande 
har positiva effekter på främst fysisk men även psykisk välbefinnande. Dock har det 
forskats mindre kring hur och varför dessa positiva effekter uppstår. Gradvis har 
forskargrupper uppmärksammat att vissa skrivinstruktioner och ramar fungerar bättre än 
andra, samt att vissa sätt att skriva på tycks systematiskt ge bättre hälsoeffekter. 
 
När Pennebaker och Seagal (1999) analyserade undersökningsdeltagares texter med hjälp 
av datorprogrammet LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count), fann de att personer som 
drog störst nytta av skrivandet använde: ett större antal emotionella ord med positiv valör 
(e.g. glad, skratta), ett lägre antal emotionella ord med negativ valör (e.g. ledsen, arg) samt 
ett över (de tre-fyra) skrivtillfällen ökande antal kognitiva ord. De kognitiva orden delas 
av forskarna upp i ’orsaksord’ (e.g. för att, anledning) och ’insiktsord’ (e.g. förstå, inse). 
Resultaten pekar enligt Pennebaker och Seagal på att de individer som omorganiserar 
traumatiska minnen till en berättelse uppvisar mer positiva hälsoeffekter. De menar vidare 
att dessa resultat antyder att skrivandet behöver vara av narrativt/berättande format för att 
ha en kurativ effekt.  
 
Också flexibilitet i skrivandet är relaterat till positiva hälsoeffekter. Detta framgår i en 
studie av Campbell och Pennebaker (2003). Texter från tre tidigare studier av expressivt 
skrivande analyserades på nytt med LSA (Latent Semantic Analysis). Resultaten visade att 
flexibilitet i användandet av vanliga ord, särskilt personliga pronomen, när man skriver om 
traumatiska minnen kan relateras till hälsoeffekter. De deltagare som använde sig av fler 
personliga pronomen över skrivtillfällen - och med större variation - uppsökte sjukvården i 
mindre utsträckning månaden efter skrivinterventionen. Enligt Campbell och Pennebaker 
pekar detta på hur betydelsefullt det är att diskutera sig själv och sina sociala relationer i 
skrivandet. Forskarna menar att människor som genomgått traumatiska upplevelser 
inedningsvis förstår dessa  ur endast ett perspektiv, det egna. Expressivt skrivande kan 
bidra till att vidga perspektivfältet genom att individen gradvis börjar se de traumatiska 
händelserna genom ”andras ögon”, en ’omfokusering’ som tycks påverka hälsa.  
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Sloan, Marx och Epstein (2005) har undersökt effekter av varierade skrivinstruktioner. De 
varierade instruktionerna för det expressiva skrivandet på så vis att deltagarna fick skriva 
om en och samma eller om olika svåra/traumatiska upplevelser över de tre skrivtillfällena. 
Resultaten indikerar att expressivt skrivande kan vara mer effektivt när människor 
instrueras att skriva om samma svåra/traumatiska livshändelser över alla tre skrivtillfällen.  
 
Forskare har också visat att systematiska skillnader i deltagarnas förmåga att befatta sig 
med sitt känslomässiga material, att gå in i respektive undvika detta material, har betydelse 
för skrivandets effekter. Förmågan att närma sig och uttrycka de tankar och känslor som är 
associerade till svåra upplevelser har visat sig predicera bättre immunologisk kontroll hos 
bl a patienter med AIDS (Lutgendorf, Antini, Kurman & Schneiderman, 1994). Det har 
också framkommit att det finns systematiska skillnader i huruvida man kan dra fördel av 
den traditionella formen av expressivt skrivande mellan personer som har ett pessimistiskt 
synsätt och människor som inte har det. För personer med ett pessimistiskt synsätt kan den 
traditionella formen av expressivt skrivande bli ett sätt att "odla sin oro" (Cameron & 
Nicholls, 1998).  
 
Lutgendorf och Ullrich (2002) refererar till Stiles (1987) som menar att processforskning i 
psykoterapi har påvisat att positiva resultat i en psykoterapi inte nödvändigtvis är 
relaterade till det att klienten enbart uttrycker sina tankar och känslor, även om det är en 
viktig del i psykoterapeutisk förändring. Vidare hänvisar Lutgendorf och Ullrich till 
Lutgendorf och Antoni (1999). Dessa forskare fann i en studie att det i sig inte räcker att 
enbart omvandla en traumatisk händelse till en språklig process i ett disclosurepradigm 
(där man ska uttrycka känsla) för att förändra känslan. De är istället nivån på det 
känslomässiga engagemanget, hur involverad man är i att uttrycka sina känslor, som är en 
kritisk faktor för erhållna resultat (för översikt, se Lutgendorf & Ullrich, 2002).  
 
1. 4.  Förklaringsmodeller 
Pennebaker (2004b) menar att ett enda teoretisk perspektiv inte kan förklara effekterna av  
expressivt skrivande. Eftersom skrivandet påverkar människor på flera olika nivåer 
(kognitivt, emotionellt, socialt och biologiskt) är det troligt att det rör sig om en 
kombination av flera förklaringsmodeller. I en studie av Sloan och Marx (2004a) 
undersöks möjliga teoretiska förklaringar till de positiva effekter skrivandet ger. Genom 
metaanalys av tjugosju studier som bygger på det paradigm som Pennebaker utvecklat, har 
de kommit fram till tre möjliga förklaringsmodeller; ”emotional inhibition”, ”cognitive 
adaption” samt ”exposure/emotional processing” Nedan följer en presentation av dessa 
modeller: 
 
1.4.1. ”Emotional inhibition” 
Denna kliniska term bygger på antagandet att undertryckta känslor kan leda till psykisk 
ohälsa. Ett antagande som varit/är inflytelserikt inom det psykologiska fältet (Smyth & 
Greenberg, 2000). Redan Breuer och Freud (1893/1966) ansåg att trauman som 
emotionellt inte uttryckts på ett adekvat sätt var orsaken till hysteriska symtom. De antog 
att påfrestande och traumatiska upplevelser lagras i minnet som exakta reproduktioner av 
det ursprungliga traumat. De icke uttryckta känslorna, associerade till dessa minnen ansågs 
ständigt söka utlopp, ofta som kroppsliga eller somatiska symtom (Bonanno & Kaltman, 
2000). I sin tidiga forskning antog även Pennebaker, att positiva effekter av expressivt 
skrivande var knutna till att deltagarna fick ’känslomässigt utlopp’ för sina tidigare aldrig 
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adekvat utryckta känslor knutna till traumatiska upplevelser. Han menade att undertryckta 
känslor bidrog till en ökad påfrestning på kroppens immunsystem vilket i sin tur ledde till 
hälsoproblem. Att skriva om dessa undertryckta känslor kunde leda till stressreduktion och 
följaktligen till förbättrad hälsa (Sloan & Marx, 2004a). Forskning inom skrivparadigmet 
har dock inte funnit forskningsstöd för denna förklaringsmodell. Forskningsresultaten har 
snarare visat, att personer som tidigare talat om eller i någon annan form bearbetat sitt 
trauma, uppnår lika goda om inte bättre hälsoeffekter av skrivinterventioner (Sloan och 
Marx, 2004b). 
 
1.4.2. ”Cognitive adaption”  
Litrownik och Castillo-Canez (2000) hänvisar till flera forskare (e.g. Foa & Meadows, 
1997; Jaycox, Zoellner, & Foa 1997) som menar att traumatiska upplevelser ställer krav på 
förmågan att bearbeta information som utmanar individens grundantaganden (e.g. ”världen 
är god och meningsfull”, ”jag är betydelsefull”, ”andra är pålitliga”). De hävdar vidare att 
en emotionell process är nödvändig för att integrera den traumatiska upplevelsen med 
dessa grundantaganden. Psykologiska störningar (e.g. PTSD) indikerar att information inte 
har blivit effektivt bearbetad. Den traumatiska upplevelsen är fortfarande representerad i 
minnet (e.g. ”världen är farlig”, ”jag kan inte kontrollera vad som händer”) på ett sådant 
sätt så att stressen ökar. Denna, stress tillsammans med den arousal som är associerad med 
traumat, stör bearbetningen av den traumatiska upplevelsen. Förmågan att slutföra denna 
process, kan relateras till de grundantaganden om sig själv och omvärlden som individen 
hade före den traumatiska händelsen (Litrownik & Castillo-Canez, 2000). Sloan och Marx 
(2004a) refererar till Horowitz (1986) som framför liknande tankegångar. Han menar att 
individer försöker ’matcha’ traumarelaterad information med sina inre modeller. Att 
komma över en traumatisk händelse kräver att individen arbetar för att lösa 
motstridigheten mellan den information den traumatiska händelsen genererat och den inre 
modellen. Horowitz kallar denna process ”completion tendency” och menar att den kan 
resultera i ett återupplevande av traumat. Vidare menar Horowitz att om den nya 
information som traumat givit inte stämmer överens med den inre modellen, förändrar 
individen sin inre modell.  
 
Också Pennebaker (1997) och andra forskare inom skrivparadigmet (e.g Smyth & 
Greenberg, 2000) menar att skrivandet erbjuder individen en möjlighet till kognitiv 
adaption genom att det strukturerar, organiserar och sätter traumatiska minnen i ett 
sammanhang. Detta kan främja en kognitiv assimilation av traumatiska minnen vilket i sin 
tur kan resultera i minskad stress och därmed förbättrad fysisk hälsa. Sloan och Marx 
(2004a) framhåller att den kognitiva adaptionsmodellen generellt sätt inte har tillräckligt 
forskningsstöd. Delvis är detta beroende på svårigheter att mäta kognitiva förändringar 
men också på att kognitiva förändringar kan vara ett resultat av en framgångsrik 
exponering. Således kan förändringar i den kognitiva processen också förklaras av 
exponeringsmodellen (se nedan). 
 
1.4.3. ”Exposure/Emotional processing” 
Centralt i den beteendeterapeutiska ansatsen är att människor formas av sina erfarenheter 
och att förändring sker i en inlärningssituation. Arbetet med att testa nya beteenden och 
förhållningssätt ger nya erfarenheter och är därför avgörande i det terapeutiska arbetet. 
Genom att klienten i en behandling exponeras - ’utsätter sig’, för den ångestväckande 
situationen till dess att ångesten avtar, kan en habituering och utsläckning av inlärda 
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ångestreaktioner äga rum (Lundh, 2001). En förklaring till det expressiva skrivandets 
positiva effekter skulle ur detta perspektiv vara att det ger en möjlighet för individen att 
exponeras för ångestväckande stimuli som tidigare undvikits. Detta i sin tur kan bidra till 
ett mer adaptivt sätt att bearbeta emotionellt material, då exponering bidrar till att 
individen kommer över tendensen att undvika eller undertrycka ångestgenererande 
minnen, känslor, tankar eller fysiologiska reaktioner (Sloan & Marx, 2004a). Det 
expressiva skrivandet skulle därmed fungera som en kontext, som möjliggör mötet med 
aversiva stimuli i form av minnen. Genom upprepad exponering för dessa stimuli släcker 
det expressiva skrivandet ut negativa emotionella associationer. Sloan och Marx (2004b) 
har i en ny experimentell studie funnit stöd för denna modell. De deltagare som skrev om 
samma traumatiska händelse över alla skrivtillfällen förbättrades i högre utsträckning än 
de som skrev om olika händelser. 
 
Enligt Sloan och Marx (2004b) menar Foa (1997) att en framgångsrik exponeringsbaserad 
behandling kräver att individen till en början upplever stark negativ affekt vid 
konfrontation med ett mycket aversivt stimuli. Detta följs sedan av en gradvis nedgång av 
obehag varje gång det aversiva stimulit presenteras. Forskarna Sloan, Marx och Epstein 
(2004) har i en nyligen publicerad studie också visat att det finns ett signifikant negativt 
samband mellan hög arousalnivå vid första skrivtillfället och förbättrad fysisk och psykisk 
hälsa.  
 
1.4.3.1 Emotionell reglering 
Lepore och kollegor (Lepore, Greenberg, Bruno & Smyth, 2002) menar att det expressiva 
skrivandet kan förbättra regleringen av emotionella processer (se modellen nedan) och att 
detta i sin tur kan ge positiva fysiologiska och mentala hälsoeffekter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Emotionsreglerande modell för expressivt skrivande. Enligt Lepore et al. (2002).  
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Emotionella responser involverar åtminstone tre system. (1) Det upplevelsemässiga 
systemet (Subjective-experiental) som inbegriper känslor och stämningslägen (vilka kan ha 
negativ eller positiv valör). Dessa hjälper till att uppmärksamma om något av vikt inträffat 
och talar om huruvida individen ska närma sig/undvika ett visst stimuli. (2) Det 
fysiologiska systemet (Neurophysiological-biochemical) innefattar aktiviteter i det centrala 
och autonoma nervsystemet, samt i det neuroendokrina systemet. Dessa system anpassar 
arousalnivån efter yttre och inre omständigheter. (3) Slutligen, det beteendemässiga 
systemet (Behavioral-expressive) innefattar mimik, kroppsliga och verbala responser. 
Dessa beteenden kan styra individens närmande mot eller undvikande av stimuli, och 
dessutom signalera till andra huruvida de bör närma sig eller undvika detsamma. 
Emotionell reglering handlar specifikt om den kontroll människan har över dessa system 
vad gäller kvalité, frekvens, intensitet och varaktighet. Emotionsreglering påverkar vilka 
emotioner vi människor har, i vilka situationer emotionerna uppstår och hur vi upplever 
och uttrycker dessa emotioner.  
 
Emotionsregleringen kan beskrivas som ett kontinuum där under- och överreglering 
representerar ytterligheterna. Människor som är ’underreglerade’ har lite eller ingen 
kontroll över sina responser gällande känsloväckande stimuli. De upplever känslor 
intensivt med överdriven fysiologisk arousal och har begränsad impulskontroll. 
’Överreglerade’ människor å andra sidan undviker eller undertrycker känslomässiga 
responser. Båda dessa ytterligheter, menar man, associeras med förhöjd sjukdomsrisk. 
Människor som varit med om stressande livshändelser behöver uppnå en balans mellan 
emotionell överreaktion och emotionell underreaktion (optimal reglering) (för översikt, se 
Lepore, Greenberg, Bruno & Smyth, 2002). Lepore et al. (2002) föreslår att det expressiva 
skrivandet hjälper människor att uppnå emotionell balans genom att det främjar 
emotionella regleringsprocesser.  
 
Författarna kommer främst att fokusera på denna del av Lepore och kollegors modell som 
beskriver emotionsreglerande processer (regulatory processes). Dessa tre processer, 
uppmärksamhet (attention), habituering (habituation) samt kognitiv omstrukturering 
(cognitive restructuring) är för uppsatsen mest relevanta och presenteras därför mer 
utförligt nedan. 
 
Uppmärksamhet  är centralt för emotionsreglering eftersom människor måste 
uppmärksamma emotionella responser och antecedenta (föregående) stimuli innan de kan 
kontrollera dem. Forskare menar att expressivt skrivande kan leda uppmärksamheten till 
stresskällor; olika aspekter av stressorer; samt till subjektiva, fysiska och beteendemässiga 
responser. Genom att leda uppmärksamhet till dessa komponenter, kan expressivt 
skrivande understödja andra emotionsreglerande processer. Exempelvis kan (1) 
skrivinstruktionen leda uppmärksamheten till en situations olika aspekter och personens 
emotionella responser i situationen; (2) och/eller så kan det expressiva skrivandet leda 
uppmärksamheten till negativa stressrelaterade tankar samt känslor och främja emotionell 
habituering (Lepore et al., 2002).  
 
Habituering innebär den avklingning av negativa emotionella responser som sker genom 
upprepad exponering för ett stressgenererande stimuli (Lepore et al., 2002).  När 
människor skriver om påfrestande och traumatiska livshändelser beskriver de både 
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aspekter av upplevelsen (e.g. Miljön, personer, händelser) och aspekter av sina responser 
(e.g. Fysiologi, känslor, tankar). Dessutom väcker själva skrivandet negativa känslor då 
personen minns de stressande och traumatiska erfarenheterna. Lepore et al. (2002) menar 
därför att det expressiva skrivandet bör underlätta både respons- och stimulusrelaterad 
habituering. 
Kognitiv omstrukturering anses vara den tredje emotions-reglerande mekanismen som 
betonas i samband med expressivt skrivande. Förändringar i hur människor kognitivt 
uppfattar inre (e.g. minnen) och yttre (e.g. omvärld) stressorer, eller förändringar i hur de 
uppfattar sina emotionella reaktioner på dessa, kan bidra till hur väl de reglerar sina 
känslor. Det expressiva skrivandet kan enligt Lepore et al. bidra till att sådana förändringar 
kommer till stånd.  Dessutom kan EW hjälpa människor att känna sig mer i kontakt med 
sig själva samt uppleva och acceptera sina emotionella reaktioner (Lepore et al., 2002). 
 
Förklaringsmodeller till det emotionella skrivandets effekter som beskrivits ovan (e.g. 
kognitiv adaption, exponering) grundar sig, liksom kognitiv beteendeterapi (KBT), på 
grundforskning inom kognitiv psykologi, emotionspsykologi och inlärningsteori.  
 
1.5. Studiens syfte 
Syftet med föreliggande undersökning är att systematiskt identifiera, namnge och beskriva 
den expressiva skrivandeprocessen samt att diskutera huruvida denna kan förklaras utifrån 
ett kognitivt beteendeterapeutisk perspektiv. 
 
 
2. Metod 
 
2. 1. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Föreliggande studie bygger på ett redan tidigare insamlat datamaterial bestående av 
självbiografiska texter. Då studien är deduktiv och explorativ har kvalitativ metod varit ett 
naturligt val för dataanalys. Författarna söker kunskap om ett fenomens egenskaper, det är 
således kvalitéer och inte kvantiteter som är av intresse i studien.  
 
Eftersom skrivna texter är underlaget till utforskandet av terapeutiska inslag i 
skrivandeprocessen ger en kvalitativ metod bäst möjlighet att upptäcka mönster och 
tydliggöra fenomen i materialet. Texterna innehåller en enorm mängd information. 
Stratton (1997) betonar att denna informationsrikedom ställer krav på forskaren då denne 
ger sig in i materialet och söker identifiera mönster och underliggande strukturer. 
Forskarens förförståelse, bias och kognitiva begränsningar styr i hög grad vilka 
signifikanta aspekter som är möjliga att upptäcka i komplexa stimuli. Selektiv perception 
och personliga faktorer kan därför tänkas påverka forskningsprocessen och resultaten kan 
därför bli svåra att utvärdera.  
 
Därför läggs i kvalitativt forskningsarbete stor vikt vid validitet. Validitet kan enligt Kvale 
(1997) beskrivas som i vilken utsträckning metoden ”undersöker vad den är avsedd att 
undersöka” samt i vilken utsträckning ”våra observationer verkligen speglar de fenomen 
som intresserar oss”. Validitet har här en betydelse skild från "nära överensstämmande 
med verkligheten" som det ofta handlar om inom kvantitativ forskning. Enligt Stratton 
(1997) innebär validitet i kvalitativa studier främst ”delad mening inom särskilda 
diskurser”, vilket innebär att reliabiliteten får en viktig roll i kvalitativ forskning. 
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Reliabiliteten kan här ge ett mått på överensstämmelse mellan forskare vad gäller 
operationaliseringar och meningsskapande ur data. Det ligger alltså ett stort värde i att 
författarna till föreliggande studie genomfört två oberoende analyser av resultaten, vilket i 
sin tur stärker validiteten.  
 
Induktiv tematisk analys valdes som databearbetnings- och analysmetod i föreliggande 
studie. Tematisk analys innebär identifikation av särskilda teman i det studerade 
materialet. Hayes (2000) beskriver hur dessa teman kan framträda i dataanalysen 
exempelvis i form av återkommande uttalanden, attribueringar eller antaganden. 
Alternativt kan teman fastställas på förhand och analysarbetet handlar då mer om att 
identifiera uttalanden relaterade till dessa teman. Den tematiska analysen som 
forskningsmetod kan därmed vara mer eller mindre teoristyrd. Under databearbetningen 
har författarna följt den tematiska analysens olika steg som de beskrivs av Hayes (2000). 
Men till skillnad från denna har kodningen av materialet skett i två steg, där en inledande 
kodutveckling (efter avstämning mellan författarna) följts av en slutgiltig kodning. Denna 
variant av induktiv datadriven metod beskrivs av Boyatzis (1998) och innebär ett extra 
kodutvecklande steg i analysarbetet.  
 
Innan kodning av materialet genomfördes skapades ett samförstånd mellan författarna 
rörande vilka komponenter en psykoterapeutisk behandlingsprocess kan tänkas innehålla. 
Processbegreppet har i studien avgränsats till behandlingsprocess (verksamma 
behandlingskomponenter inom KBT) och förändringsprocess (vad som sker över tid i 
skrivandet). Mot bakgrund av författarnas utbildning inom kognitiv beteendeterapi, fanns  
i arbetet med kodutveckling och dataanalys, en för författarna gemensam teoretisk 
förförståelse. Trots denna övergripande teoretiska referensram har en öppenhet och en 
närhet till det skrivna materialet eftersträvats. Ett induktivt arbetssätt har således varit 
rådande under databearbetningen. 
 
2. 2. Undersökningsdeltagare 
Föreliggande studie bygger på data som ingår i ett större svenskt projekt (N=50) om 
expressivt skrivande under ledning av Fil. Dr. Simonsson-Sarnecki (Psykologiska 
institutionen, Stockholms Universitet). Undersökningsgruppen bestod av 18 personer vilka 
alla var studenter på PAO-programmet (Personal, Arbetsliv och Organisation) vid 
Stockholms Universitet. Deltagarna var i huvudsak kvinnor i åldersspannet 20 till 46 år. I 
samband med en föreläsningsserie om hälsa, kognition och emotion blev studenterna i 
gruppen tillfrågade om de ville använda fokuserat expressivt skrivande. Urvalet bygger på 
ett frivilligt deltagande, både när det gäller genomförandet av skrivuppgiften och 
inlämnandet av texterna.  
 
2. 3. Datainsamling 
Datamaterialet samlades in under vårterminen 2002. Materialet består av självbiografiska  
texter som studenter skrivit vid tre på varandra följande tillfällen. I anslutning till en 
föreläsning fick dessa studenter möjlighet att själva, i hemmiljö, pröva expressivt 
skrivande. Av de som deltog valde ca 20 % att lämna in sina texter. Följande instruktion 
(instruktion 2) användes för de studenter som valt att genomföra expressivt skrivande: 
 

Under de kommande tre dagarna skulle jag vilja att du skriver 
om dina innersta tankar och känslor kring ett ämne som haft 
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mycket stor känslomässig betydelse i ditt liv. När du skriver 
skulle jag vilja att du verkligen utforskar dina djupaste känslor 
och tankar. 
 
Det du skriver kan exempelvis handla om dina relationer till 
andra, som t ex föräldrar, kärlekspartner, vänner, släktingar, eller 
arbets- och studiekamrater. Det kan handla om något som hänt i 
det förflutna, något i nuet, eller något som berör framtiden. Du 
kan skriva om den du har varit, den du skulle vilja vara, eller den 
du är just nu. 
 
Du väljer själv om du vill skriva om samma ämne alla dagarna 
eller variera mellan ämnena. Allt du skriver behandlas 
fullständigt konfidentiellt. Välj en kod som enbart du känner till 
(två bokstäver + två siffror) och skriv den på allt du lämnar in, 
men skriv alltså inget namn!  
 
Bry dig inte om stavning, satsbyggnad, grammatik eller 
liknande! Den enda regel som du behöver följa är att du låter 
uppgiften ta 20 minuter vid vart och ett av de tre tillfällena. 
 

Det insamlade materialet har behandlats konfidentiellt och deltagandet har skett under 
informerat samtycke. För att bevara deltagarnas anonymitet har citat och beskrivningar i 
resultatdelen som kan göra det möjligt att identifiera deltagarna undvikits. I de citat som 
valts ut har författarna satt vissa formuleringar inom parentes för att ytterligare säkerställa 
anonymiteten.  
 
2. 4. Databearbetning 
Allt grundläggande kodningsarbete har genomförts av författarna oberoende av varandra 
och en överenskommelse kring i vilka skeden samarbete skulle ske träffades på förhand. 
Samarbete förekom under den gemensamma teoretiska diskussion som fördes inför 
analysarbetet, då författarna enades om hur den grundläggande behandlingsprocessen i 
KBT kan se ut. Därefter förekom samarbete mellan författarna i direkt anslutning till 
inledande kodningsarbete med gemensam benämning och avgränsning av koder. Slutligen 
samarbetade författarna med att jämföra de teman som identifierats i materialet. 
 
För att uppnå förtrogenhet med det skrivna materialet lästes texterna först igenom ett 
flertal gånger. Därefter följde en mer noggrann genomläsning där meningar och 
textstycken relevanta för frågeställningen markerades. Varje deltagares texter från de tre 
skrivtillfällena bearbetades separat. Nyckelord/preliminära koder noterades under 
genomläsningen i vänstermarginalen. Under detta arbete har en närhet till och en öppenhet 
gentemot texterna eftersträvats. Sålunda har abstraktioner på en högre nivå och teoretiska 
begrepp konsekvent uteslutits i detta skede.  
 
Koderna utvecklades och avgränsades genom att dessa nyckelord/preliminära koder 
därefter summerades för varje deltagare och jämfördes mellan deltagare. Detta för att hitta 
eventuella likheter och samhörighet mellan olika preliminärt kodade textstycken eller 
meningar. Individuellt gjordes alltså en avstämning så att exempelvis det som kodats 
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”förvirring” hade samma innebörd mellan deltagare. Författarna hade nu varsin 
uppsättning preliminära koder som man oberoende av varandra stämt av mot hela 
materialet.  
  
Därefter fördes en gemensam diskussion mellan författarna kring vilka koder som är 
relevanta, vilka som kan betraktas som delaspekter av samma tema samt hur de bör 
benämnas. Exempelvis kunde koderna ”frågande”, ”ältande”, ”framtidsoro” slås ihop till 
en övergripande kod. Under detta arbete gjordes en avstämning mot den teoretiska 
referensramen vilket resulterade i att de slutgiltiga kodernas benämning ligger på en högre 
abstraktionsnivå (e.g. ”alternativ tanke”). Dessa slutgiltiga koder sammanställdes, 
numrerades, definierades och exemplifierades gemensamt av författarna.  
 
Slutligen användes dessa koder/preliminära teman för att analysera hela materialet. Denna 
slutgiltiga kodning genomfördes oberoende av varandra och författarna hade något olika 
angreppssätt under kodningsarbetet. Den ena författaren stämde av varje avgränsad kod 
för sig gentemot hela textmassan medan den andra stämde av alla koder deltagare för 
deltagare. För att underlätta beräkning av interbedömarreliabilitet (84%) fördes därefter de 
båda författarnas numrerade koder till samma obearbetade texter i varsin marginal. De 19 
koder som identifierats i datamaterialet har sedan slagits ihop till 10 övergripande teman. 
Exempelvis har koderna ”erhållen kunskap”, ”bokslut” och ”vändpunkt” slagits ihop till 
temat ”avstämningar”.  
 
De teman som identifierats i varje deltagares texter sammanställdes sedan i ordningsföljd 
för att beskriva och tydliggöra vad som händer över tid i skrivandet. Dessa skrevs ned på 
separat papper för att lättare kunna jämföras. Författarna jämförde därefter teman mellan 
deltagare för att stämma av hur skrivandet ser ut över tid och upptäcka eventuella 
gemensamma drag.  
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3. Resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Tidsaxel 
 
 
Figur 3. Sammanfattande illustration av studiens resultat.  
 
Det huvudsakliga resultaten kan sammanfattas i att deltagarna går från att presentera sitt 
problem, med känslomässig aktivering och orosrelaterat tankeinnehåll, mot att stämma av 
och jämföra tankar och känslor kring detta problem. Detta arbete verkar möjliggöra en 
kognitiv omstrukturering där deltagarna under skrivandeparadigmet hittar alternativa 
tankar och handlingsmöjligheter. Dessa alternativa förhållningssätt innefattar 
metaperspektiv, acceptans och framåtblickande. 
 
3. 1. Gemensam process/Tidsaxel 
En gemensam rörelse/process hos deltagarna framträder över tid i materialet. Denna 
gemensamma process kan antingen löpa över samtliga tre skrivtillfällen eller visa sig vid 
varje enskilt tillfälle. Detta beroende av huruvida man väljer nya ämnen att skriva om eller 
inte. De teman som identifierats i texterna överlappar ibland varandra och alla teman tas ej 
upp av alla deltagare. Dock finns det en gemensam tidsmässig fördelning av teman även 
om de teman som kommer upp i varje deltagares texter varierar. Dessa kan inordnas i tre 
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faser. I den inledande fasen presenteras och definieras det ämne eller problemområde 
deltagaren skriver om. Under detta inledande skrivande går deltagarna igenom sina tankar 
och känslor under det att de pendlar mellan nutid och förfluten tid. Under denna fas 
kommer även en stor del av deltagarnas oro, osäkerhet, förvirring och ambivalens till 
uttryck. I skrivandets mittfas görs avstämningar mot personliga erfarenheter, tankar och 
känslor samt jämförelser med andra människor och omvärld. Känslomässig aktivering sker 
till stor del i dessa första faser. Deltagarna går i mittfasen mot att acceptera tankar och 
känslor samt mot att upptäcka alternativa förhållningssätt. Exempelvis kan den skrivande 
gå från ambivalens via avstämningar och jämförelser mot acceptans. Detta innebär att den 
skrivande kan gå från att ha svårt få ihop tankar och känslor till att hitta en lösning i att det 
är ofrånkomligt och naturligt att ha olika känslor eller tankar. Under den avslutande fasen 
ökar deltagarnas fokus utåt. Med perspektiv på sina tankar och känslor blickar den 
skrivande framåt. Mål och planer inför framtiden presenteras i denna fas. 
 
3. 2.  Skrivandets struktur 
Att skriva sin historia - deltagarnas personliga beskrivningar av händelser, tankar och 
känslor är ett genomgående tema i skrivandet. Hur deltagarna skriver kan ses som en del 
av processen. Ofta kan kan en förprocess skönjas i skrivandet. Det framgår av texterna att 
deltagarna redan före skrivandet kan ha bestämt sig för vad de tänkt skriva om. I dessa fall 
kan texterna vara väldigt strukturerade redan från början och deltagarna skriver redan i 
första meningen vad skrivandet kommer att fokuseras kring. 
 

“Jag skall skriva om det “häftiga” som jag upplever just nu!” 
 

“Jag vill skriva om mitt gamla jobb. Jag har jobbat på ett (...) i ca 
14 år och slutade nu vid årsskiftet.” 

 
Alternativt kan texterna inledningsvis vara relativt ostrukturerade och deltagarna uttrycker 
en känsla av förvirring. Först efter en stunds skrivande kommer de till en mer 
sammanhängande berättelse. Denna variation kan tolkas som att deltagarna är mer eller 
mindre 'färdiga' med det de tar upp som problemområden. Skrivandet kan inledningsvis gå 
från förvirring och osäkerhet till en mer sammanhållen berättelse där man redogör för 
tankar och känslor som rör ämnet. 
 

“Var ska man börja. Jag och mamma eller (...) i juli -95. Vet inte.” 
 
Materialet pekar på att man i skrivandet ofta förhåller sig till en potentiell läsare. Texterna 
kan exempelvis inledas med att den skrivande ger någon form av bakgrundsinformation 
där problemområden ringas in och presenteras. Detta innebär att den skrivande ger ett 
sammanhang, en kontext, till en tänkt läsare, en sorts förförståelse kring det som komma 
skall. Exempelvis kan deltagarna sätta en rubrik till det de ämnar skriva om. 
 

“Min tid som tonåring (Rubr). Det var både den roligaste tiden i mitt liv 
och den jobbigaste. Jag fick för första gången (...)” 

 
Det skrivna kan också vara ordnat så som till en tänkt läsare även i det att berättandet är 
strukturerat. Detta framträder framförallt i att deltagarna ofta har ett grammatiskt korrekt 
språk i skrivandet. Texterna kan också ha en övergripande struktur, med en inledande del, 
en berättelse i mitten och en avslutande del. Denna struktur gör att det är väldigt lätt för 
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läsaren att följa och förstå berättelserna, både vad gäller tanke- och känslomässigt 
innehåll.   
 
Deltagarna pendlar i sitt skrivande mellan förfluten tid och nutid. Exempelvis kan de 
skriva om tidig barndom, tidigare yrkesliv eller aktuell kärleksrelation, nuvarande 
studiesituation. Det tillbakablickande berättandet kan ses som övergripande. Deltagaren 
beskriver, reflekterar över samt analyserar händelser, situationer och relationer i det 
förflutna samt de tankar och känslor detta väckt. Deltagarna presenterar även tankar och 
reflektioner kring relationer, händelser, situationer som är aktuella, där man ringar in och 
definierar det som upplevs som svårt och som väcker starka känslor just nu.  
 
Det som deltagarna upplever berör dem starkt känslomässigt kan antingen ligga bakom 
dem eller vara aktuellt, i båda fallen använder man sig dock av både förfluten tid och 
nutid. Exempelvis kan deltagarna gå från en beskrivning av en svår upplevelse i det 
förflutna till att jämföra tankar och känslor man hade då med hur man tänker och känner 
kring samma upplevelse nu. Deltagarna använder också tillbakablickandet för att sätta 
aktuella tankar och känslor i ett sammanhang. De går då från ett aktuellt problem och hur 
de känner nu till att söka förståelse i det förflutna, mot en erfarenhetsbakgrund. 
 

“Visst var jag kär de följande månaderna efter att vi träffats, nykär 
kallas det visst. Jo, alla symtomen fanns där, och det fanns inget annat i 
livet som betydde något mer än han. Han var allt. Jag skulle ha gjort 
nästan vad som helst för honom (dåtid). Men nu, nästan två år senare, 
när saker och ting stabiliserat sig och man blivit mer vana med varann... 
(nutid).”  
 
“Ett tag var jag jättearg på honom och kunde inte förstå. Jag ville skälla 
och skrika på honom så att han skulle förstå (…) Med tiden intalade jag 
mig själv att det inte var så farligt, att jag överdrivit det hela och 
grubblat alldeles för mycket (…dåtid…) Ända tills nu har jag låtsats 
som om allting är hur ok som helst (…nutid…).” 

  
Självberättandet eller självanalysen framträder tydligt i texterna. Oavsett om man skriver 
om olika ämnen från gång till gång eller ett och samma ämne, är självanalysen ett 
innehållsmässigt tema som genomsyrar skrivandet över tid. Deltagarna undersöker här sin 
egen identitet, interpersonella relationer och sitt eget beteende i olika situationer. Dessa 
funderingar kring vem man är, hur man relaterar och agerar, kan antingen vara ett 
fristående tema i texterna eller så kommer dessa tankar ofrånkomligen in då deltagarna 
beskriver svåra erfarenheter. 
 

”Men ändå den stora frågan kvarstår o kommer upp när jag läser (…), 
nämligen ”vem är jag” o hur gör jag i olika situationer, vad kan jag 
arbeta med osv. Jag har flera bilder av mig själv, dels den ”duktiga”, 
driftiga vill få saker ur händerna, den frågvisa men också den osäkra 
(…)” 
 
"Ofta förundras jag över hur illa bilden andra har egentligen stämmer. 
Jag tror jag är en glad och framåt tjej, vilket dom flesta nog håller 
med om. Men jag är också väldigt bestämd, envis och kanske lite väl 
svart eller vit ibland…" 
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Något som spontant presenteras av deltagarna är upplevelser och reflektioner som handlar 
om det expressiva skrivandet i sig. Parallellt med skrivandet gör man alltså iakttagelser av 
hur det känns att skriva, en slags ‘metaskrivande’. Dessa reflektioner kan den skrivande 
presentera både i början av eller mot slutet av ett skrivtillfälle. Trötthet och att det går trögt 
att skriva är något som rapporteras av deltagare. De uttrycker även en känsla av att tiden 
går fort när de skriver. Ofta skriver deltagarna ut att de inte är klara, att de har så mycket 
mer att skriva när de 20 minuterna är till ända.   
 

“ Märker att jag blir mer och mer besatt vid tanken på honom ju mer jag 
skriver.”  
 
“ Det känns som jag hann reda ut ganska mycket i huvudet i går o idag” 
 
“Sista gången (för den här gången iallafall) känns bra idag. Jag känner 
mig “tömd”. Det känns fortfarande jobbigt att behöva acceptera, men alla 
tankar är redan ute, på papper.” 
 
“....kommer troligen att fortsätta med detta då det underlättar 
tankeverksamheten. Med tanke på det jag skrev i går o hur det sedan blev 
på/under dagen, så måste jag säga att det hjälper.” 
 
“ Jag trodde kanske att jag kunde skriva ur mig den (ilskan) men det 
funkar inte alls. Det känns som jag befäster den mer och mer. Skriver jag 
för oreflekterat? Borde jag stanna upp och tänka efter? Kanske. 
Samtidigt är det så skönt att inte väga orden hela tiden”.  
 

3. 3. Skrivandets innehåll 
Oro - en stor del av det tankeinnehåll som presenteras av deltagarna är orosrelaterat och 
ältande eller ruminering är ett ofta närvarande element i skrivandet. De ältar, tar om, vrider 
och vänder på det som uppfattas som ett problem. Oron är antingen kopplad till framtiden 
eller det som varit. Orostemat kan vara mer eller mindre genomgående, dvs deltagarna går 
från oro till oro istället för att i skrivandet hitta lösningar eller alternativa förhållningssätt. 
 

“(...) Men hur kommer det att bli?? Suck, jätte svårt och så sitter jag där 
med dåligt samvete.” 
 
“...om jag hade vetat hade jag stannat kvar (...) varför åkte jag 
hem??...varför varför åkte jag hem?? (...) jag lyssande inte...trodde henne 
inte (...) om jag bara hade vetat...jag vill spola tillbaka tiden...”  

 
Oron kan manifesteras genom att deltagarna i texterna förhåller sig frågande. Deltagarna 
ger uttryck för en önskan att få svar och förstå genom att ställa flera frågor efter varann. 
Ofta handlar det om frågor vilka egentligen inte har några svar.  
 

“Kärleken ser kanske inte gränserna som finns uppsatta. Vem har satt 
upp dem? Varför finns de? Vad är egentligen rätt och fel? Gode Gud, 
hjälp oss!” 
 
“Kan man verkligen binda sig till den (…)? Tänk om jag går miste om 
något mycket bättre? Men tänk om jag har det bästa just nu, bara det att 
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jag inte inser det? Alla dessa frågor, som faktiskt inte går att få något 
svar på stör mig något oerhört.” 

 
Ambivalens – Känslor av ambivalens kan uttryckas i ett 'antingen-eller-obehag', vilket 
innebär att deltagarna i texterna uttrycker en svårighet att förstå och acceptera motstridiga 
tankar och känslor. Dessa tankar och känslor rör både dem själva, andra människor 
och/eller omvärlden.  
 

“ Månader går och jag får inget svar, jag letar och söker i mitt inre - enda 
platsen där jag antar att det finns ett svar - men inget resultat. Olika svar 
varje dag, olika känslor varje dag.” 
 
“ Jag vet inte riktigt hur jag känner(...)Jag vill tala om för henne och alla 
hur jag känner men jag vill aldrig mer prata med dem. Hur går detta 
ihop?”  

 
Även den osäkerhet som tidvis framkommer i texterna kan vara ett uttryck för ambivalens. 
Denna osäkerhet kan röra beslut deltagarna tagit, de egna känslorna  samt  hur de bör 
agera  i skilda situationer. 
 

“Det är osäkerheten som tränger sig på. Vad tyckte dom om mig? Var jag 
tråkig? Sa jag för få saker, och för ointressanta saker. Ibland är jag hur 
säker på mig själv som helst, och andra gånger så får jag tunghäfta, och 
panik.(…)” 

 
“ Jag känner mig mycket förvirrad. Ena dagen vaknar jag upp och allting 
känns jättebra. Andra dagar undrar jag vad jag håller på med. Älskar jag 
verkligen (...)? Är vi så rätt för varann som vi intalar oss?” 

 
Aktiverad känsla/affekt - Under skrivandet  presenterar och beskriver deltagarna teman 
som för dem är traumatiska eller starkt känslomässigt engagerande. Det emotionella 
materialet uttrycks i berättandet via beskrivningar av tankar och känslor. I texterna 
framkommer att känslor har aktiverats under själva skrivandet genom att deltagaren i 
stunden upplever dessa starka känslor. Den aktiverade känslan kan i texterna uttryckas i 
ord eller via kraftuttryck och utrop. Exempelvis kan ilska i skrivandet uttryckas genom att 
flera utropstecken används i anslutning till en beskrivning av känslan.  
 

“Men nu när jag tänker tillbaka på allting blir jag genast arg (…) Jag blir 
så oerhört upprörd och arg!” 
 
“Nej fy (…) jag blir så förbannad! (…) Fy fan, sjukvården stinker.” 

 
”Jag känner just nu i detta ögonblick att jag blir ledsen och frustrerad när 
jag tänker på att jag inte hade förmågan eller någon annan hade förmågan 
att se mig och mitt problem. Det här känns ångestfyllt och jag vet inte 
riktigt varför det upprör mig i detta ögonblick.” 
 
”Så typiskt honom! Jag blir så oerhört upprörd och arg!” 
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Känslor som beskrivs och erfars under skrivandet är ofta starka och negativt laddade. 
Ilska, skuld/självförebråelser och sorg är i fokus. Deltagarna måste ibland avbryta 
skrivandet för att känslan som är kopplad till tanken är så stark.  
 

”Det här känns ångestfyllt och jag vet inte riktigt varför det upprör mig i 
detta ögonblick. Det låser sig jag kan inte skriva mer just nu…” 
 
“Nu tog det stopp. Jag vågar/vill inte gå vidare i de tankarna. Jag är så 
rädd att det ska hända något.” 

 
I samband med att känslorna har aktiverats beskriver deltagarna ibland olika kroppsliga 
sensationer. 
 

“…det gör så ont…så ont…man påminns hela tiden…sorgen träffar mig 
mitt i magen…” 
 
“Jag måste ta fram de innersta tankarna och det gör ont. Det gör ont i 
bröstet nu och svider bakom ögonen.” 
 

Avstämning - Deltagarna blickar tillbaka på det som varit och jämför de tankar och känslor 
som är aktuella med  hur man tänkte och kände då. En iakttagelse av vilken förändring 
som skett görs i anslutning till detta. Deltagarna reflekterar även kring den förändring som 
skett. Man stämmer av och frågar sig exempelvis: Var står jag nu? Hur känner jag inför 
det? Kan jag lämna det här? Är det oavslutat? Vad har jag lärt mig? Ibland beskriver 
deltagarna att de nått en vändpunkt eller att de vill komma till ett känslomässigt bokslut. 
Dessa avstämningar eller bokslut tycks ligga till grund för nya beslut och livsmål. 
 

"Nu som vuxen är jag fortfarande lika rädd för att bli ensam kvar. Inte så 
rädd att bli lämnad men att bli ensam kvar.” 
 
“När jag var yngre gick jag omkring med hjärtat på läpparna. Jag kunde i 
stort sett inleda ett samtal med någon mer eller mindre främmande med 
inledningen att jag var (...). Jag gillade att se reaktionerna när jag 
berättade att (...). Flackande blickar och känslan av att de tyckte så synd 
om mig. Idag har det blivit precis tvärtom. Det är skitjobbigt att lära 
känna nya människor eftersom det förr eller senare kommer familjeprat. I 
ett vissa skede “måste” jag då berätta min historia. Reaktionerna jag får 
är nu bara jobbig, det är inte mer synd om mig än någon annan. Jag 
definierar mig i mångt och mycket som (…) men mest inför mig själv. 
Idag vill jag inte ha medömkan längre, knappt ens sympati.” 
 
“Jag är fri nu. Jag har gått vidare och jag är mycket nöjd med hur mitt liv 
ser ut just nu men på något sätt så är det känslomässiga bokslutet inte 
klart. Jag vill göra klart för henne och (...) och alla hur jag känner.” 
 
“Att vid fyra års ålder helt plötsligt bli medveten och att kunna förstå o 
känna och koppla ihop det med en annan individ är något jag kan relatera 
till ännu idag men på ett annat plan/nivå o sätt. Jag är glad att de 
känslostormar som då visade sig o gjorde intryck finns kvar i mitt 
minne.”  
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Alternativ -  en form av problemlösning sker i skrivandet då deltagarna ibland upptäcker 
något nytt om sig själva eller om sina möjligheter. Genom att reflektera kring tankar och 
känslor kan man upptäcka alternativa lösningar på problem man brottas med. Deltagarna 
hittar genom skrivandet alternativa tankar, alternativa sätt att se på sig själva, på andra och 
på sin situation.  
 

“ Jag har så höga förväntningar på mig själv och tror alltid att det 
kommer att gå åt pipan. Men det gör det ju i princip aldrig.” 
 
“ Jag har aldrig uttalat det eller vågat tänka tanken men faktum är att jag 
tog kärleken till min man och gav den till barnen när de kom...” 
 
“ Men snart blir det bättre. När då? Jo, nu har jag börjat studera. Nu sker 
en förändring.” 
 
“ Hur går detta ihop? Hur ska man göra. Kan man bara släppa och gå? 
Måste man göra upp? Vad vinner jag på det?” 

 
Texterna visar även att det genom skrivandet är möjligt se och upptäcka alternativa 
handlingsmöjligheter. De lösningar som presenteras handlar om nya beteenden. 
Framträdande är de lösningar som handlar om att sluta grubbla, sluta älta det som varit, 
sluta tänka så mycket, vara här och nu eller att prata med någon, ta upp något man ej 
tidigare talat om.  
 

“ Kanske tänker jag för långt framåt, kanske borde jag ta det som det 
kommer” 

 
“ Jag skulle ha sagt det..och det är kanske inte försent..försöka 
förklara..att jag fortfarande vill plocka fram min sorg..” 
 
“ Jag tänker...att jag skall ordna upp det...sen...att vi skall prata ordentligt 
med varandra om hur vi känner, om hur vi ser på 
äktenskapet...jaa..prata..som förr..men, sen..tänker jag ..inte nu..sen...sen 
kan vara försent..det inser jag...men..jag tänkte på tunnelbanan hem idag 
att det kanske inte behöver vara så stort..jag menar..det kanske räcker 
med ett litet litet steg i taget...” 
 
“ Ibland undrar jag om jag gör allt för komplicerat...kanske ska man inte 
tänka så mycket...(...)kanske måste jag bara acceptera och gå vidare.” 
 

Acceptans - Över tid visar texterna att deltagarna i sitt skrivande rör sig mot ett större mått 
av acceptans. De konstaterar med utgångspunkt i ett här och nu perspektiv att “så här är 
det och det känns OK”. I motsats till den ambivalens, det ‘antingen-eller-obehag’ som 
tidigare uttryckts i texterna kan acceptansen beskrivas som ett ‘både-och-tänkande’. De 
skrivande verkar här få ihop motstridiga känslor och tankar och uttrycker att de accepterar 
att det finns två sidor.  
 

“Lika mycket som jag älskar henne när hon är nykter - lika mycket hatar 
jag henne när hon är full.” 
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“Jag kan aldrig avsluta min relation med min mamma, hon finns där som 
en skugga påtaglig men omöjlig att nå. Under lång tid så försökte jag 
vara så lik henne som möjligt, sedan vände det helt om och jag gjorde 
allt för att inte vara som hon. Men faktum består, jag är och kommer 
alltid att vara en del av henne, jag har hennes gener och det är inte 
mycket att göra åt.” 
 
“Men i allt detta...glädje över att jag faktiskt lever (...) sorgen kommer 
och går.” 
 
“För mycket möjligheter..och ändå tacksam för att det finns just 
möjligheter..(...)...alla krav...krav ja...som följer en hela tiden..men måste 
det inte finnas också...som sporrar en.” 

 
Metaperspektiv - deltagarna går i skrivandet från fokus inåt till fokus utåt. De presenterar 
det känslomässigt svåra och undersöker de tankar och känslor de haft och har i samband 
med detta. Många gånger har de även känt starka negativa känslor under skrivandet i en 
aktiverad känsla/affekt. Efter detta inre fokus lyfter de skrivande blicken och söker sätta 
sina erfarenheter i ett större sammanhang. Deltagarna jämför sina egna tankar och känslor 
med andras, vilket kan ha en normaliserande funktion. Genom att göra jämförelser med 
omvärlden sätts erfarenheter i ett större perspektiv, vilket kan leda till en ökad förståelse 
då många problemområden måste betecknas som allmänmänskliga.  

 
“ Alla människor har sina egna referensramar med sig, man bär en massa 
relationer med sig var man än går. Några lyckliga, andra inte. En del 
obönhörligt oavslutade. Jag kan aldrig avsluta min relation med...(...)” 
 
“ Ju äldre jag blir inser jag ju att det är så det är, vi liknar våra föräldrar 
men vi formas till individer av så många andra saker också. Jag kommer 
inte bli en kopia av min mor. Eller min far. Jag kommer för alltid vara 
jag.” 
 
“ Eftersom jag aldrig kommit ihåg honom kan jag heller inte sakna 
honom lika mycket som dem. Det är svårt att sakna någon man inte 
kommer ihåg. ...(...)Mitt beteende är nog inte så konstigt.” 

 
Framåtblickande - mot slutet av varje eller framför allt mot slutet av det sista skrivtillfället 
presenterar många deltagare sina tankar om framtiden. En fråga som ofta ställs är “Vad 
nu?”, deltagarna beskriver därpå vilka intentioner, mål och planer de har, både vad gäller 
den närmaste framtiden och i ett längre perspektiv. Deltagarna tar beslut om vad de ska 
göra och ibland även hur de ska genomföra sina planer.  
 

“Men nu då, vi kan ju inte fortsätta så här hur länge som helst. Nu vill jag 
börja göra annat för pengarna, resa till andra platser och unna mig lite 
lyxigare liv hemma för en gångs skull.” 
 
“Tänker på framtiden…det som är allra allra viktigast…det primära i 
mitt liv… är förhållandet till mina barn…att ge dem det viktigaste, en 
stabil grund, i barndomen.. som de sen kan bygga vidare på..en känsla av 
att de är älskade för vad de är..att alltid lyssna….visa respekt…….och att 
alltid visa och tala om hur mycket det betyder..att jag älskar 
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dem…kramar och närhet (...) för egen del har jag alltid mål och 
projekt..vet inte hur jag skulle kunna leva utan det..rent 
konkret…hus..jo..jag skulle vilja ha båt…det är en dröm..realistiska 
drömmar..dessutom vill jag åka på lång semester med barnen när de är 
äldre (...)” 
 
“Det ska jag göra! Jag förstår varför vissa människor (...), men jag vill 
nog inte det. Det ingår inte i planerna när jag tänker på framtiden.” 
 
 

4. Diskussion 
 
Inledningsvis diskuteras resultat rörande den övergripande strukturen i det emotionella 
skrivandet. Därpå följer diskussion av de i texterna identifierade teman.  
 
Skrivandets struktur 
Resultat rörande skrivandets struktur visade på att texterna ofta var väl strukturerade och 
organiserade, trots att den skrivande instruerats att inte tänka på den yttre formen. Läsaren 
sätts omedelbart in i ett sammanhang i vilket deltagarna presenterar och ringar in aktuella 
problemområden – det som berör dem djupt, samt går igenom känslor och tankar 
associerade till dessa. Författarna till denna studie menar att både förmedlandet av tydligt 
avgränsade problemområden och skrivandets strukturerade form, kan tyda på att den 
skrivande verkligen upplever att han/hon kommunicerar med någon, och därmed vill göra 
sig begriplig. Det emotionella skrivandet kan därför ses som en interpersonell process då 
deltagarna förefaller skriva till en potentiell läsare. Flera forskare har pekat på att vi 
människor genom att skriva i en berättande/narrativ form kan organisera våra minnen av 
svåra upplevelser (e.g. Pennebaker & Seagal, 1999; Klein & Boals, 2001). En potentiell 
läsare kan för den skrivande personen tänkas fungera som en "ställföreträdande terapeut". 
Forskarna Brody och Parks (2004) menar exempelvis att om den potentiella läsare (the 
implicit audience), under expressivt skrivande, föreställs som accepterande och icke-
dömande kan det underlätta en normalisering och ett accepterande av svåra känslor. Den 
tydliga strukturen i skrivandet kan även bero på att deltagarna är studenter och därmed 
vana att skriva samt att prestera så väl som möjligt utifrån lärarens instruktioner. 
 
Föreliggande studies resultat tyder även på att skrivandeprocessen, eller snarare en 
’förprocess’ till skrivandet, startar redan i samband med att uppgiften presenteras. Att 
deltagarna redan vid genomgången av instruktionerna verkar ha börjat processen att 
’planera’ vad de ska skriva om kan liknas vid den process som ofta startar i samband med 
att en klient bokar sin första tid hos en psykoterapeut. Själva tanken på att skriva samt den 
tid som förflyter mellan skrivinstruktionen och skrivandesessionen erbjuder alltså en 
möjlighet att fundera kring och skapa en struktur kring skrivandet redan innan det tar vid. 
 
Deltagarnas självanalys med redovisade situationer, tankar och känslor och det sätt på 
vilket de inledningsvis presenterar och ringar in sina problemområden har 
beröringspunkter med både den självobservation och den personliga beteendeanalys som   
KBT inbegriper. Att lära klienten identifiera och diskriminera mellan  känslor, skatta 
känslolägen samt identifiera negativa automatiska tankar, ligger som tidigare nämnts till 
grund för behandlingsarbetet inom KBT. På samma sätt, menar författarna, kan 
deltagarnas kartläggning av situationer, tankar och känslor vara betydelsefull för hur de 
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därefter går vidare i skrivandeprocessen. Studiens resultat visar att den inledande 
kartläggningen och självanalysen i skrivandet förefaller leda till att deltagarna upptäcker 
alternativa förhållningssätt och/eller handlingsmöjligheter.  
 
Skrivandets innehåll 
Resultat rörande skrivandets innehåll tyder på att hela det reciproka responssystemet är 
aktivt i det emotionella skrivandet (kognition, emotion, kroppslig sensation och beteende; 
för en översikt se sidan 6). Författarna anser att de olika innehållsmässiga teman som 
studien redovisar på ett logiskt sätt kan inordnas i modellen av detta upplevelsesystem (se 
modellen nedan). På så vis uppvisar expressivt skrivande tydliga beröringspunkter med en 
KBT-behandlingsprocess. 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. En KBT-modell för den emotionella skrivandeprocessen. Vidareutveckling av  
Greenberger och Padeskys modell (1995) . 
 
Resultaten i denna studie tyder på att en känslomässig aktivering sker i skrivandet. Denna 
aktivering förefaller ge deltagarna en möjlighet att exponeras för aversiva känslor. Det är 
framförallt starka negativa känslor som skuld, sorg och ilska som de skrivande delger i 
berättelserna. Känslomässig aktivering är också en process som anses vara betydelsefull i 
en KBT-behandling, eftersom exponering ses som en förutsättning för terapeutisk 
förändring. Som tidigare nämnts är även kroppsliga reaktioner involverade i denna 
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aktivering, exempelvis då “det gör ont i bröstet” eller “svider bakom ögonen”. De 
skrivande tycks exponeras för ångestväckande stimuli i form av tankar och minnen, 
kanske har dessa tidigare undvikits. Studiens resultat kan alltså sägas ge stöd för 
antagandet att expressivt skrivande kan fungera som en kontext, vilken möjliggör mötet 
med aversiva stimuli (i form av minnen). Enligt Sloan & Marx (2004a) bidrar skrivandet 
till ett mer adaptivt sätt att bearbeta emotionellt material eftersom exponering bidrar till att 
individen kommer över tendensen att undvika eller undertrycka ångestgenererande 
minnen, känslor, tankar eller fysiologiska reaktioner. Sloan et al. (2004) skriver dessutom 
att denna känslomässiga aktivering kan vara en viktig förklaring till det expressiva 
skrivandets positiva effekter. I en nyligen publicerad experimentell studie, visade Sloan 
och Marx (2004b) att en hög fysiologisk respons vid första skrivtillfället kan associeras 
med reducerade psykologiska symtom vid uppföljningsmätningen. Även forskarna Brody 
och Park (2004) betonar betydelsen av att deltagarna utsätter sig för negativ affekt under 
skrivandet och menar att detta på sikt kan leda till ett minskat undvikande.   
 
Den beteendemässiga komponenten i det reciproka responssystemet representeras i vår 
studie både av både närmande- och  undvikandehandlingar. De skrivande rapporterar att 
de ibland väljer att avbryta skrivandet när den negativa känslan upplevs för stark. 
Deltagarna kan även närma sig problemområdet genom att i sitt skrivande fortsätta 
undersöka svåra känslor och upplevelser. Resultaten visar att deltagarna genomför en form 
av kognitivt arbete. Detta genom avstämningar mot sin egen personliga historia. Det 
förefaller att de genom skrivandet stämmer av tidigare känslomässiga och kognitiva 
erfarenheter i ett “här och nu” perspektiv. Texterna indikerar att de skrivande i skrivandet 
återupplever sina tidigare svåra erfarenheter. 
 
Under skrivandet börjar den skrivande dessutom efterhand att jämföra sina erfarenheter 
med andras. Detta kan ses som en normaliserande process. Genom att sätta sina 
erfarenheter och upplevelser i ett större sammanhang får den skrivande ett metaperspektiv. 
Studiens resultat tyder på att det under skrivandeprocessen sker en omfokusering, från ett 
inre fokus på egna tankar och känslor, mot ett fokus utåt. I linje med våra resultat har 
forskning av Campell & Pennebaker (2003) visat att deltagare som under skrivandet 
förändrade sina individuella och sociala perspektiv (från dag till dag) var de som drog 
störst fördel av skrivandet. Forskarna pekar på hur betydelsefullt det är att i skrivandet 
diskutera sig själv och sina sociala relationer. De menar vidare, att människor som 
genomgått traumatiska upplevelser tenderar att inledningsvis enbart förstå dessa ur sitt 
eget perspektiv, samt att de personer som drar störst nytta av det expressiva skrivandet, 
gradvis börjar kunna se de traumatiska händelserna genom andras ögon. Våra resultat visar 
att både de avstämningar och de jämförelser som deltagarna gör i skrivandet kan leda till 
en acceptans inför  deltagaren själv och inför hans/hennes aktuella tankar och känslor. 
 
Vidare visar våra resultat att de skrivande inledningsvis går igenom ett stadium av 
ambivalens där de har svårt att integrera tankar och känslor som uppfattas som 
motstridiga. Även denna process är en naturlig del i ett kognitivt arbete och anses syfta till 
en integration av svåra erfarenheter med de inre föreställningar och antaganden om 
världen som traumat delvis dysintegrerat. Denna reintegrativa process ses av flera 
traumaforskare som en förutsättning för att den drabbade ska komma vidare. Sloan och 
Marx (2004a) samt Lepore et al. (2002) refererar i detta sammanhang till forskning av bl a 
Foa (1997) och Horowitz (1986). Våra data tyder alltså på att det som de skrivande går 
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igenom är en kognitiv och emotionell omstruktureringsprocess. Denna process påminner 
om de prekontemplativa och kontemplativa stadierna i Prochaska och DiClementes 
transteoretiska modell5 (1982). Dessa forskare bekriver hur människor i en 
förändringsprocess går igenom ett antal stadier. (1) Det prekontemplativa stadiet, där 
personen undervärderar fördelar och övervärderar nackdelar med en förändring. (2) Det 
kontemplativa stadiet6 när personen funderar på att ändra sitt beteende men upplever 
ambivalens. (3) Det förberedande stadiet som innefattar planer för förändring i en nära 
framtid. Därefter följer (4) handlingsstadiet och (5) vidmakthållandestadiet (Levensky, 
2003). De skrivandes ambivalens i vår studie kan ur detta perspektiv ses som ett 
förstadium till handling, eller beteendeförändring. Prochaska och DiClemente menar att en 
beteendeförändring också kan innefatta kognitiv förändring i form av alternativa tankar 
och förhållningssätt.  
 
Resultat rörande skrivandets innehåll visar även att deltagarnas orosrelaterade negativa 
tankar är särskilt framträdande i texterna. Oron kommer till uttryck inte bara som post-
mortem (ältande) eller som förväntansångest utan också i form av osäkerhetskänslor och 
ambivalens. Orostankar, tvångstankar och negativa automatiska tankar är normalt 
förekommande typer av tankar men också aktiviteter som ingår i olika ångeststörningar. 
Barlow (2001) hänvisar till Borkovec (1983) som beskriver oro som en kedja av tankar 
med negativ valör, ofta verbala och framtidsorienterade till sin karaktär, vars mål är 
problemlösning. Oroandet ses då som en effektiv problemlösningsstrategi som förhindrar 
och/eller förbereder personen inför kommande katastrofer. Oron är alltså ett sätt för 
individen att distrahera sig från ännu mer ångestväckande tankar. Kortsiktigt dämpas 
ångesten men i ett längre perspektiv hämmas den emotionella processen och 
ångestgenererande tankar vidmakthålls (för översikt, se Wells, 1997). I föreliggande studie 
är orostankar framträdande och ibland kan även ruminering finnas med vid alla tre 
skrivtillfällen. Resultatet tyder dock på att de skrivande oftast uppmärksammar detta 
ältande och under skrivandet inser att det inte är konstruktivt. En förklaring till detta kan 
vara att det blir lättare att uppmärksamma negativa tankemönster då de konkretiseras 
genom att de sätts på pränt. Lepore (1997) har också i en studie visat att EW inte påverkar 
frekvensen av orosrelaterade tankar (intrusive thoughts) men att EW minskar dessa tankars 
inverkan på depressiva symtom. 
 
Våra resultat visar att de skrivande uppmanar sig själva i att exempelvis “sluta tänka”, “var 
här och nu”. Här finner vi en parallell till mindfulnessmetoder7 i det att deltagarna genom 

                                                
5 Denna modell integrerar olika antaganden kring förändringsprocesser och principer för förändring. 
Deltagare i en rökavvänjningsstudie rapporterade att de använde sig av olika processer vid olika tidpunkter 
då de försökte sluta röka vilket gav stöd för tanken att en beteendeförändring utvecklas genom olika stadier 
(Prochaska, 2000). 
 
6 Rollnick och Miller (1995) pekar på risken att stanna i kroniskt kontemplerande utan att gå vidare. De har 
utvecklat en kort psykosocial intervention (Motivational Interviewing) där syftet är att hjälpa klienten att ta 
små steg mot handling genom att undersöka och upplösa ambivalens (Prochaska, 1991; Levensky, 2003). 
 
7 MF har rötter i österländsk meditativ och kristen kontemplativ tradition. Den kliniska användningen har 
dock varit fokuserad på dess basala  karaktäristik oberoende av det andliga ursprunget. MF kan definieras 
som uppmärksamhet på det som är; den direkta omedelbara upplevelsen separerad från begrepp, 
kategoriseringar och förväntningar. Det är ett sätt att leva vaket. Färdighetsträning i MF handlar om att öva 
riktad uppmärksamhet vilket innefattar att observera, beskriva och delta i verkligheten på ett icke-dömande 
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skrivandet verkar bryta loopen av negativa tankar (som är kopplad till negativ affekt). 
Enligt Brody och Park (2004) kan den uppmärksamhet personen i skrivandet riktar mot sig 
själv också förhöja hans/hennes medvetenhet8 (awareness) på ett sätt som påminner om 
effekter av mindfulnessmetoder. Även om det expressiva skrivandet ofta har fokus på det 
som varit, medan mindfulnessmetoder är inriktade på ”här och nu”, finns det många 
likheter mellan dessa två. Liksom mindfulnessmetoder kan det expressiva skrivandet  
bidra till att personen i högre grad, här och nu, uppmärksammar inre och yttre upplevelser, 
att en normalisering av negativa tankar och känslor kommer till stånd och att personen 
accepterar upplevelser på ett icke dömande sätt (Brody & Park, 2004). Våra resultat ger 
stöd för denna hypotes.  
  
Ett psykoterapeutiskt antagande bakom klienters förbättring är enligt Cambell och 
Pennebaker (2003) att klienten måste visa någon form av förändring i sitt tankesätt. Vår 
studie indikerar att det sker någon form av kognitiv förändring under skrivandet. Denna 
förändringsprocess förefaller ha beröringspunkter med den kognitiva omstrukturering som 
KBT syftar till. Resultaten visar att den oro, ambivalens och osäkerhet som inledningsvis 
kommer till uttryck i skrivandet, efter hand ersätts av mer adaptiva, alternativa tankar. 
Detta ligger i linje med Pennebaker och Seagals (1999) studie som visade att de deltagare 
som drog störst nytta av det emotionella skrivandet förändrade sitt tankesätt över 
skrivtillfällen. Deltagarnas alternativa förhållningssätt mot slutet av det emotionella 
skrivandet är nästan genomgående ett framåtblickande. Ur detta perspektiv menar vi att 
den expressiva skrivandeprocessen eventuellt kan bidra till att “bana väg” för både en inre 
och/eller en yttre beteendeförändring.  
 
Vi finner det uppmuntrande att studiens resultat så tydligt ger stöd för andras (e.g. Sloan & 
Marx, 2004a; Lepore et al., 2002; Brody & Park, 2004) förklaringsmodeller för det 
emotionella expressiva skrivandet. Förklaringsmodeller som, liksom KBT, har en 
gemensam teoretisk grund i inlärningsteoretiska principer samt i kognitions- och 
emotionspsykologi. Resultaten är också angelägna eftersom vi inte funnit andra studier 
som undersökt skrivandeprocessen på liknande sätt. Visserligen har det tidigare gjorts en 
del kvantitativa studier på skrivandets innehåll, men ur ett kvalitativt perspektiv har 
tämligen lite forskning genomförts.  
 
Trots detta måste vi peka på några av studiens metodologiska svagheter. Studien är 
explorativ och inte hypotestestande varför det är nödvändigt gå vidare med ytterligare 
forskning på området. I framtida forskning skulle exempelvis vår modell behöva prövas på 
både större och andra typer av sample, kanske på både normalgrupper och kliniska 
grupper. Vidare bygger studien på ett relativt litet urval begränsat till studenter (i 
huvudsak kvinnor) vilket  självklart påverkar möjligheten att generalisera resultaten till 
andra grupper. En ytterligare metodologisk svaghet är författarnas gemensamma 

                                                                                                                                              
sätt i nuet. I en klinisk kontext finns det flera behandlingsmodeller som använder MF-strategier; exempelvis 
mindfulnessbaserad stressreduktion, mindfulnessbaserad kognitiv terapi, mindfulnessbaserad 
responsprevention och dialektisk beteendeterapi (Dimidjian & Linehan, 2003). 
 
8Det expressiva skrivandet bidrar enligt Brody och Park (2004) till att omvandla implicita, omedvetna 
tankar, minnen, perceptioner och emotioner till mer explicita, medvetna processer. De menar att språket 
underlättar denna integrering av nya tankar och känslor med tidigare erfarenheter och identitet.   
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förförståelse gällande KBT samt det samarbete som skedde under kodutvecklingen. Trots 
att två oberoende dataanalyser gjordes av författarna kan dessa faktorer ha påverkat 
resultatet, vilket den höga interbedömarreliabiliteten (84%) möjligen indikerar. Slutligen 
skulle det vara intressant att även i Sverige genomföra en kontrollerad studie med 
parallella mätmetoder och uppföljningsmätningar samt vidare analys av vilka mekanismer 
i skrivandeprocessen som är effektiva element för förbättring.  
 
Kliniska implikationer 
Undersökningen ger upphov till frågor kring hur det expressiva skrivandet kan användas i 
ett kliniskt sammanhang. Metoden är billig, den går fort och en relativt liten insats krävs 
samtidigt som både kliniska och icke-kliniska undersökningar visar att den ger goda 
hälsoeffekter. Det expressiva skrivande skulle eventuellt kunna användas som en del i ett 
terapeutiskt behandlingsarbete. Exempelvis i samband med problemformulering, 
målsättning och/eller i arbetet med att lära klienten diskriminera mellan tankar och 
känslor. Metoden skulle då kunna tydliggöra för klienten hans/hennes ruminering och 
negativa automatiska tankar. EW kan då, i en terapeutisk kontext, fungera som 
komplement vid kartläggning, träning i självobservation och registrering av tankar/känslor 
innan interventionsarbetet tar vid.  
 
Eftersom det emotionella skrivandet är lätt att distribuera, exempelvis via internet eller 
arbetsböcker, kan det även användas av personer som av olika anledningar inte vill eller 
har möjlighet att gå i psykoterapi. Ett exempel på hur det expressivt skrivande använts 
som en del av arbetsböcker är den studie som Hockemeyer & Smyth (2002) genomfört. 
Astmapatienter fick i denna studie använda sig av självhjälpsböcker vilka innehöll 
djupandnings- och avslappningsövningar, kognitiva beteendetekniker samt EW-övningar. 
De deltagare som genomfört EW-övningarna visade signifikanta förbättringar i 
lungfunktion jämfört med en kontrollgrupp.  
 
Datoriserade terapeutiska självhjälpsprogram, där klienter får arbeta självständig, har 
utvecklats och erbjudits under senare år. Lange et al. (2002) hänvisar till studier av Marks 
(2000) som visat att behandling via datorer är mer effektiv än ingen behandling alls och 
lika effektiv som de traditionella samtalsterapier man jämfört med. Internet ökar också 
datorns terapeutiska möjligheterna eftersom det då blir möjligt för klienter att interagera 
med terapeuten, utan att de träffas i verkligheten. Terapi via internet har på detta vis 
fördelar när det gäller att nå grupper som av olika skäl inte kan träffa en terapeut 
personligen. L'Abate och Kern (2002) pekar exempelvis på att skrivande på distans 
(Distance Writing, DW) i form av arbetsböcker via internet har stor potential som metod. 
De betonar dock att mer forskning behövs innan metoden kan används i klinisk 
verksamhet. DW är enligt L'Abate och Kern ett sätt att överkomma den nuvarande stiltjen 
i psykoterapeutisk praktik och denna form kan vara ett sätt att göra psykologiska 
interventioner mer effektiva, billigare, mer specifika och explicita än traditionell 
samtalsterapi (L'Abate & Kern, 2002). Även Lange et al. (2002) har utvecklat en modell 
för terapeutiskt skrivande genom internet som visat sig vara effektiv. 
 
Flera forskare pekar också på nödvändigheten av att utvärdera huruvida skrivandet kan 
vara effektivt i en självhjälpskontext, utanför en terapeutisk relation (e.g. Smyth & Helm, 
2003; King, 2004). Det finns ingen lång tradition i sverige då det gäller självhjälpsmetoder 
eller internetadministrerad behandling. Därför är det viktigt att både implementera och 
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utvärdera denna typ av metoder. Ett svenskt exempel är Carlbrings studie från 2004 som 
visar att internetadministrerad självhjälp med minimal terapeutkontakt (via e-mail) kan 
vara en lovande behandlingsform för patienter med panikångeststörning (Carlbring, 2004).  
 
Trots att skrivandeparadigmet verkar vara en lovande metod krävs vidare forskning kring 
relevanta modifikationer och förbättringar innan den kan användas kliniskt. 
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Appendix 

 

 
Under tre påföljande dagarna ber vi dig att skriva om dina innersta tankar 
och känslor kring ett ämne som haft mycket stor känslomässig betydelse i 
ditt liv.  
 
Du ombeds härmed att skriva om det mest smärtsamma/plågsamma du 
upplevt. Försök att i ditt skrivande tillåta dig själv att verkligen utforska 
dina djupaste känslor och tankar runt den händelse du valt att beskriva. 
Du väljer själv vad du skriver om och du kan välja att antingen skriva om 
samma svåra upplevelse under alla tre dagarna, eller om olika upplevelser 
olika dagar. Det viktiga är att du verkligen utforskar dina djupaste 
känslor.  

 
Allt du skriver behandlas fullständigt konfidentiellt. Du har fått ett 
användarnamn som enbart du känner till, skriv det på allt du lämnar in, 
skriv alltså inget namn.  
 
När du skriver bry dig inte om stavning, satsbyggnad, grammatik, eller 
liknande! Den enda regel du behöver följa är att du i avskildhet låter 
uppgiften ta 20 minuter vid vart och ett av de tre skrivtillfällena. Skulle 
du innan tiden gått ut inte komma på något mer att skriva, sitt gärna kvar 
och läs genom det du just skrivit. 
 
(Instruktion 1. Översatt av Simonsson-Sarnecki, 2004) 

 
 
 


