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EXPRESSIVT SKRIVANDE MOT STRESS  
Förståelse av innehåll och process i nio ungdomars texter *

 
Marianne Alenius och Ingrid Molitor 

 
 

Stressymtom hos ungdomar, och bland dem främst unga tjejer, har 
ökat markant de senaste 20 åren och utgör idag ett stort hälsoproblem. 
Inom ramen för ett projekt mot stress i gymnasieskolan under år 2006 
fick elever med självrapporterade stressymtom prova på metoden 
expressivt skrivande. Föreliggande studie bygger på det textmaterial 
som nio ungdomar lämnade in, där tjejer utgjorde en stor majoritet. 
Syftet med studien var att djupare förstå innebörden av ungdomars 
stress samt att undersöka hur processen ser ut när de använder 
metoden expressivt skrivande. Två stora områden som upptog 
deltagarna var relationer i familjen samt olika former av krav på 
prestation. Det är tydligt att föräldrarna har en fortsatt stor betydelse 
för dessa ungdomar på väg mot vuxenlivet. Skrivprocessen varierade 
för de deltagande ungdomarna. En bearbetning av svåra och/eller 
stressande händelser bedöms dock ha skett hos flertalet. Expressivt 
skrivande bedöms kunna vara en meningsfull intervention mot stress. I 
de fall ungdomar mår mycket dåligt kan man dock inte utgå från att 
expressivt skrivande är tillräckligt. Vidare forskning krävs för att mäta 
effekten av denna typ av intervention. 

 
 
Unga svenska tjejer rapporterar idag en klart ökad förekomst av symtom på psykisk 
ohälsa jämfört med för tjugo år sedan (SOU 2006:77). Psykisk ohälsa är ett växande 
problem generellt i Sverige och övriga västvärlden. Det är dock unga tjejer som drabbas 
hårdast. Därför är det angeläget att hitta bra metoder som kan motverka ohälsosam 
stress och psykisk ohälsa för den här gruppen. I olika undersökningar används skilda 
begrepp som stress, utmattning och psykisk ohälsa men innebörden är liknande. De 
symtom som ökar innefattar bland annat sömnproblem, magont, oro och nedstämdhet. 
Det är inte klarlagt varför det sker en ökning eller vad som ligger bakom symtom som 
dessa. Det är känt att stress kan vara en inkörsport till ohälsa. Stress i sig är inte farligt 
men det är när vi inte får någon möjlighet till vila och återhämtning som det tar sig 
uttryck i fysisk och psykisk ohälsa (Lundberg & Wentz, 2004; Sapolsky, 2003; 
Währborg, 2002). 
 
 

                                                 
* Varmt tack till våra handledare Ann-Charlotte och Margareta som har sporrat oss till att se möjligheter 
samt gett oss stöd, uppmuntran och värdefulla synpunkter. Tack Margareta för det förtroende du visat oss 
genom att vi fått ta del av ungdomarnas berättelser ur forskningsmaterialet från projektet ”Intervention 
mot stress i gymnasieskola”. Utan de nio ungdomarnas mod att prova på metoden expressivt skrivande 
och lämna in sina texter hade detta arbete inte varit möjligt. 
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I barnombudsmannens rapport ”Stress i barns- och ungas vardag” (BR 2003:02) 
definieras stress som: 
 
”Stress eller negativ stress kan definieras som en obalans mellan de påfrestningar en 
människa utsätts för och de resurser och den kompetens han eller hon har att klara av 
situationen.” 
 
Expressivt skrivande är en självhjälpsmetod som är intressant i och med att den är enkel 
samtidigt som den går på djupet. Genom att metoden kostar lite samt är lätt att 
administrera har den en stor potential att hjälpa många. Expressivt skrivande var en av 
två metoder som prövades som en intervention mot stress inom ett projekt i två 
gymnasieskolor i Stockholmsområdet under 2006 (Schraml, 2006). Det långsiktiga 
målet med projektet, som drivs av Institutet för psykosocial medicin vid Karolinska 
Institutet i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, är att 
skapa ett effektivt interventionsprogram mot stress. Vi har fått ta del av nio ungdomars, 
främst tjejers, texter för att öka kunskapen om deras situation och vad som döljer sig 
bakom deras självrapporterade stressymtom. Det som gör det här materialet extra 
intressant är att det finns ett djup som är svårt att få fram i enkäter eller intervjuer. 
Utöver det som texterna förmedlar innehållsmässigt ville vi se om det är möjligt att 
utläsa några processer i de nio ungdomarnas berättelser. Metoden expressivt skrivande 
ger genom sina specifika instruktioner förutsättningar för sådana. 
 
Ungdomars psykiska ohälsa 
I barnombudsmannens rapport konstateras att barn i Sverige har det materiellt och 
medicinskt sett bra men det är oroande många som visar tecken på psykisk ohälsa (BR 
2003:02). Att många ungdomar idag mår psykiskt dåligt styrks även i fler övergripande 
rapporter som slutbetänkandet av Utredningen om ungdomars psykiska ohälsa (SOU 
2006:77) och Socialstyrelsens lägesrapport från 2006. Det är med andra ord en allvarlig 
fråga som rör många barn och ungdomar. Även Sven Bremberg (1998) tar upp detta i 
Barnrapporten: Kunskapsbaserat folkhälsoarbete för barn och ungdomar i Stockholms 
län från Centrum för barns utveckling. Skolungdomars fysiska hälsa har förbättrats på 
många sätt genom ett långsiktigt förebyggande arbete. Detta arbete har bl.a. resulterat i 
en minskning av olycksfallsskador, av ohälsa som orsakats av passiv rökning och dålig 
ventilation samt barnsjukdomar. Vården av fysiska sjukdomar och skador har förbättrats 
enligt rapporten och Bremberg menar att det förklarar en del av den minskade 
dödligheten hos barn och ungdomar i Stockholms län under åren 1979 till 1995. 
Däremot finns det inte några tecken på en förbättring av den psykiska hälsan. Bremberg 
gör en liknelse med hur man såg på olycksfall för femtio år sedan. Då ansågs olycksfall 
som en normal del av livet istället för som brister i miljön. Han menar att vi idag har en 
liknande inställning till psykisk ohälsa (Bremberg, 1998). En definition av vad psykisk 
hälsa respektive psykisk ohälsa är låter sig inte så lätt göras. Hur vi ser på 
gränsdragningen förändras i takt med vetenskaplig forskning och samhällets. Idag kan 
psykisk ohälsa handla om allt från höga blodtrycksvärden orsakade av stress till olika 
kliniska diagnoser som depression, ångest, anorexi eller ADHD (Ekstrand, FoU 
2006:7). 
 
Barnombudsmannen (BR 2003:02) tar i sin rapport upp att allt fler barn och ungdomar 
uppvisar symtom på negativ stress såsom huvudvärk, magont och sömnbesvär. I 
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slutbetänkandet av Utredningen om ungdomars psykiska ohälsa (SOU 2006:77) 
konstateras att besvär som oro och nedstämdhet, sömnbesvär och trötthet samt 
anspänning och värk förekommer i högre grad idag jämfört med för tjugo år sedan. 
Denna förändring ses generellt i Sverige, men ökningen är som mest uttalad i åldrarna 
16-24 år. Det har även visat sig att det för både killar och tjejer i ungdomsåren finns en 
hög samsjuklighet mellan depression, psykosomatiska besvär och ångest. I en svensk 
klinisk studie konstaterades att 91 procent av 16-17 åringarna som uppfyllde kriterierna 
för depression även uppfyllde kriterierna för ångestrelaterade diagnoser (Olsson & von 
Knorring, 1997). Dessa forskare drar också slutsatsen att depressionssjukdomar 
troligtvis är ännu vanligare hos ungdomar än vad man tidigare har fått fram i studier 
med skolungdomar (Olsson & von Knorring, 1999). 
 

Psykisk ohälsa bland unga kvinnor 
Den psykiska hälsan har förbättrats något i befolkningen sedan 2003 enligt 
Socialstyrelsens lägesrapport från 2006. Unga kvinnor och män är dock ett undantag. 
Kvinnor i åldrarna 15-24 år uppger i ökande grad att de har såväl lätta som svåra besvär 
av ängslan, oro och ångest. De unga männen rapporterar också fler besvär men av 
mindre allvarlig art. I denna åldersgrupp ser Statistiska centralbyrån (2005) att 
sömnbesvären har ökat sedan mitten av 1990-talet från 11 procent till 22 procent vid de 
senaste mätningarna. I förhållande till mätningarna gjorda på 1980-talet har det skett en 
tredubbling. Denna ökning gäller också upplevelsen av återkommande trötthet. 
Ungdomar som rapporterade svåra besvär av ängslan, oro och ångest under åren 1980 
till 1995 låg på 1,5 procent att jämföra med 4,8 procent för år 2004. Under 2004 
genomfördes det en bred undersökning i Stockholm med nästan 10 000 ungdomar som 
gick i årskurs nio samt i gymnasiets årskurs två. Utifrån det materialet analyserades 
bland annat risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa. Det framkom att psykisk ohälsa 
var vanligast hos flickor, jämfört med pojkar, oberoende av ålder (Ekstrand, FoU 
2006:7). Mönstret hos unga i vårt land går igen i andra höginkomstländer och ökningen 
av psykiska besvär har successivt skett sedan andra världskrigets slut. Flickor och 
kvinnor uppger mer besvär än pojkar och män (SOU 2006:77). Schraml (2006) 
bekräftar den bild som förmedlas i dessa studier där unga tjejer rapporterar allt fler 
symtom på stress eller psykisk ohälsa. Hon undersökte stressymtom på två 
gymnasieskolor och kom fram till att en tredjedel av eleverna kunde betecknas som 
utmattade. Tittar man enbart på tjejerna blir resultatet än mer alarmerande då femtio 
procent uppfyller kriterierna för utmattning. Motsvarande siffra för killar är tjugoen 
procent. Den psykiska ohälsan utvecklas på ett likartat sätt i västerländska 
höginkomstländer. I en amerikansk studie screenade man 762 unga kvinnor på college 
(Sloan & Marx, 2004b). Forskarna fann att tolv procent av dem hade varit med om 
minst en traumatisk händelse som påverkade dem negativt (depression, ångest, 
posttraumatiska stressymtom). Det är tänkbart att det i ungefär samma omfattning finns 
unga kvinnor i vårt land som varit med om traumatiska händelser som de har svårt att 
hantera och som därmed är upphov till symtom.  
 

Risk- och skyddsfaktorer relaterade till psykisk ohälsa och kön 
I den studie som genomfördes i Stockholm med högstadie- och gymnasieungdomar 
(Ekstrand, FoU 2006:7) undersöktes sammanlagt tjugo risk- och skyddsfaktorers 
betydelse för psykisk ohälsa. Stora likheter noterades mellan könen. Skyddande faktorer 
för samtliga ungdomar var att ha en god anknytning till föräldrar, att trivas i skolan samt 
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att uppleva en hög känsla av sammanhang i skolan. Gemensamma riskfaktorer/ 
varningstecken var ilska, skolfrånvaro och att ha varit utsatt för brott. Den psykiska 
ohälsan ökade i takt med antalet riskfaktorer för alla grupper. Vidare konstaterade 
Ekstrand att ungdomarna i studien rapporterade en högre ohälsa på gymnasiet än på 
högstadiet. Tjejer rapporterade genomgående att de mådde sämre än killar, vilket 
stämmer överens med tidigare forskning (Johnson 2002; Lewinsohn, 1998; Olsson & 
von Knorring, 1999). Där ses (kvinnligt) kön som en riskfaktor för depressiva 
sjukdomar. Även Ekstrand (2006) kommer fram till att det finns skäl att betrakta kön (i 
detta fall att vara tjej) som en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Han förklarar 
detta med att tjejer drabbas hårdare av varje enskild riskfaktor, som att exempelvis bli 
utsatt för brott.  
 

Två orsaker till ungdomars försämrade psykiska hälsa 
I slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa (SOU 2006:77) lyfter 
man främst fram två orsaker till den försämrade psykiska hälsan. Den första är att 
samhällets utveckling går mot en allt större individualisering, den andra är svårigheten 
för de unga att få ett arbete. Det sistnämnda gör att många ungdomar i brist på 
möjligheter till arbete studerar vidare utan att egentligen vara motiverade för det. 
Individualiseringen medför stor frihet att skapa sitt liv samtidigt som det är just detta 
som orsakar stress. Det blir upp till var och en att göra de rätta valen. Många ungdomar 
säger att de lever i ett prestationssamhälle (SOU 2006:7) vilket sätter press på dem att 
lyckas på alla områden (BR 2003:02). När barnombudsmannen Lena Nyberg möter 
äldre ungdomar beskriver de negativ stress som ett ständigt tryck på ”att lyckas”, en 
känsla av att aldrig vara nöjd och rädslan över att inte ”vara rätt” (BR 2003:02). 
 
Att skriva sig till hälsa 
Skrivandet som uttryck finns i litteraturen men också i dagboksskrivande eller som en 
del i olika psykoterapier. Psykoanalytikern Nancy McWilliams (1999) menar att det 
alltid har varit en grundläggande del i psykoterapi att sätta ord på sina känslor. Hon 
skriver att klienten och terapeuten tillsammans skapar en berättelse som ger mening åt 
klientens liv. Kaufman & Sexton (2006) tar också upp att det är när skrivandet blir 
narrativt som det är terapeutiskt verksamt. De gjorde en genomgång av befintlig 
forskning för att belysa sambandet mellan kreativt skrivande och psykisk sjukdom. De 
tycker sig ha funnit stöd för att poeter mår sämre än författare. Vidare drar de slutsatsen 
att det beror på att de personer som skriver poesi uttrycker sina känslor, men att det 
narrativa inslaget saknas. I en studie om skrivande av Ullrich & Lutgendorf (2002) 
framgick det också att de traumatiserade personer som skrev narrativt var de som 
började återhämta sig från sitt trauma. De som däremot bara uttryckte sina känslor kring 
traumat visade inga tecken på återhämtning. I en mening försämrades de, eftersom de 
rapporterade fler infektioner än den andra gruppen. 
 
Expressivt skrivande som självhjälpsmetod 
När vi står inför något som vi känslomässigt inte klarar av att hantera finns en önskan 
hos många av oss att ha någon att tala med. Det kan dock av olika anledningar vara 
svårt att dela det vi bär på innerst inne med någon annan. En del vill eller förmår inte 
göra det och blir ensamma med sina tankar och känslor. Att skriva för en potentiell 
läsare kan vara ett sätt att hantera situationen vilket man bland annat kan göra med hjälp 
av metoden expressivt skrivande. 
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James W Pennebaker är professor i psykologi och har utifrån sin omfattande forskning 
kring emotioner och hälsa utvecklat metoden expressivt skrivande. Under mitten av 80-
talet blev han varse vilken kraft skrivandet har. I ursprungsstudien av expressivt 
skrivande ombads deltagarna att under femton minuter per dag, under fyra dagar, skriva 
om en emotionell och traumatisk upplevelse. En kontrollgrupp fick skriva om ett mer 
ytligt och icke-emotionellt ämne. Resultatet överraskade. De som hade skrivit om en 
traumatisk händelse minskade antalet läkarbesök de påföljande månaderna och många 
uppgav att skrivandet hade förändrat deras liv (Pennebaker & Beall, 1986). När 
Pennebaker och Sandra Klihr Beall publicerade denna första studie om expressivt 
skrivande var de intresserade av att hitta alternativ till psykoterapi för att nå ut till fler 
människor. De poängterar vikten av att få uttrycka känslor och tankar. Om dessa hålls 
tillbaka utsätts kroppen för en stress som ökar risken för fysisk och psykisk sjukdom 
(Selye, 1976; Lundberg & Wentz, 2004). Pennebakers och Bealls protokoll för metoden 
har fått stor spridning i forskarvärlden. Det finns idag en mängd olika studier på 
expressivt skrivande som visar på goda resultat. Pennebaker och Chung sammanfattar 
och diskuterar resultaten i en nyligen publicerad bok ”Expressive Writing, Emotional 
Upheavels, and Health” (Pennebaker & Chung, 2007). De menar att expressivt 
skrivande sätter igång flera olika processer hos människor och att effekterna inte går att 
förklara med en specifik teori eller ett enkelt orsakssamband. En orsak till att det är 
svårt att studera effekterna av expressivt skrivande är att metoden påverkar mentala 
processer som tar lång tid att förändra. Pennebaker har i sin bok ”Writing to heal” 
(Pennebaker, 2004) vänt sig till en bredare allmänhet där han presenterar expressivt 
skrivande som en självhjälpsmetod. 
 

Beskrivning av metoden expressivt skrivande 
Instruktionen Pennebaker presenterar i boken ”Writing to Heal” (Pennebaker, 2004) är 
framarbetad utifrån tidigare studier. Den innehåller specifika instruktioner för respektive 
skrivdag. Dessa är utformade för att hjälpa den som skriver att få utforska sina innersta 
tankar och känslor, få nya perspektiv och ge struktur till den egna upplevelsen. Personen 
ombeds att skriva under minst 20 minuter varje dag under fyra dagar. Det är tillåtet att 
hoppa över dagar men det bästa är om skrivperioden avslutas så snabbt som möjligt. 
Vidare rekommenderas det att varje skrivtillfälle avslutas med att den skrivande för sig 
själv svarar på några frågor om hur det har varit att skriva den aktuella dagen. Frågorna 
med sin skattning är en grov indikator för hur ”dagens skrivande” har påverkat den som 
skriver. Den som skriver kan välja att skriva om samma ämne eller om olika händelser 
varje dag. Det är inte alla som har en traumatisk händelse som de vill skriva om men 
alla har erfarenheter av konflikter eller andra stressfyllda upplevelser som de istället kan 
välja att ta upp. Det viktiga är dock att det som tas upp är personligt och viktigt för den 
som skriver. Den som skriver ska inte bry sig om stavning, grammatik eller liknande 
utan det betonas att den som skriver gör det för och till sig själv och inte för någon 
annan. Det finns även en ”känns för jobbigt”-regel, dvs. att om en viss upplevelse känns 
för jobbig att skriva om ska personen istället skriva om något som känns hanterbart just 
då. Det är alltid möjligt att ta upp det andra i framtiden. Efter själva skrivandet beskriver 
Pennebaker att en del kan känna sig lite ledsna, speciellt efter den första och andra 
skrivdagen, vilket är helt normalt. Känslan dröjer sig ofta kvar allt från några minuter 
till några timmar efter att skrivandet avslutats. Därför rekommenderas det att den som 
skriver sätter av lite extra tid i samband med skrivandet för att kunna reflektera kring 

 



 7

det som dyker upp utan att behöva känna sig stressad över att springa vidare till andra 
aktiviteter.  
 

Olika förklaringsmodeller avseende effekten av expressivt skrivande 
Pennebaker & Chung (2007) presenterar en sammanställning av flera faktorer som 
parallellt kan förklara vad som gör att expressivt skrivande är verksamt. När det gäller 
svåra känslor som människor bär på är det viktigt att dessa får komma fram för att 
därefter verbaliseras i skrivandet. Varje gång en jobbig känsla tas upp sker en gradvis 
tillvänjning. De menar vidare att en viktig faktor är att när en person skriver sin 
berättelse skapas mening, sammanhang och struktur. Det finns två grupper som inte 
tycks kunna använda expressivt skrivande på ett konstruktivt sätt. Dels de som använder 
väldigt få ord för (negativa) känslor och karaktäriseras som alexityma, dels de som 
använder negativt laddade ord för känslor i väldigt hög grad som tenderar att bli till ett 
fastlåst ältande. När det gäller att skriva om känslor uppnås bästa effekt genom att ligga 
mellan dessa ytterligheter. Likväl som i terapi tycks det vara verkningsfullt att få nya 
perspektiv på sina upplevelser. Det kan avläsas i hur de som skriver använder sig av 
flera olika pronomen som jag, hon, de. Ytterligare en faktor som Pennebaker och Chung 
tar upp är att de har noterat att många människor tar initiativ till att prata med andra om 
det de har skrivit om. Det gör att processen fortsätter långt efter interventionen. 
 

Forskning avseende expressivt skrivande och dess effekt på hälsa 
För att vidare undersöka vilken betydelse det expressiva skrivandet har på psykisk och 
fysisk hälsa har det under de gångna tjugo åren genomförts många olika studier. De har 
varit replikeringar likväl som studier där upplägget har varierats. Dessa har utförts av 
Pennebaker med kollegor och av många andra forskare från flera olika länder. Sloan & 
Marx (2004b) som är tongivande inom området idag, utförde en studie där deltagarna 
var unga kvinnor som hade minst en traumatisk erfarenhet, direkt eller indirekt. De som 
skrev rapporterade en minskning av posttraumatiska stressymtom, färre depressiva 
symtom och en förbättrad fysisk hälsa i jämförelse med en kontrollgrupp. Sloan & Marx 
(2005) har även undersökt effekten av olika instruktioner. En grupp fick skriva om 
samma traumatiska eller stressfyllda upplevelse under tre dagar, en annan om tre olika 
händelser. Resultatet blev att enbart de som skrev om samma händelse rapporterade en 
kliniskt signifikant minskning av posttraumatiska stressymtom och fysiska symtom. 
Forskarna kunde även konstatera en signifikant minskning av depressiva symtom 
jämfört med den andra gruppen samt en kontrollgrupp. Minskningen av depressiva 
symtom var kliniskt signifikant. Morris, Linkemann & Kröner-Herwig (2006) 
presenterar i en artikel två studier gjorda på tyska studenter. Båda studierna kom fram 
till att det expressiva skrivandet resulterade i en omedelbar ökning av nedstämdhet. De 
kunde inte heller påvisa någon positiv långtidseffekt på hälsa med avseende på antal 
läkarbesök, fysiska symtom eller affekt. I båda studierna fann man dock en påtaglig 
minskning av posttraumatiska stressymtom. En annan studie visade att ungdomar som 
lider av astma förbättrades emotionellt, deras astmasymtom minskade och deras 
fungerande i vardagen blev bättre (Warner, Lumley, Casey, Pierantony, Salazar, Zoratti, 
Enberg & Simon, 2006). I en studie av kvinnor som genomgått behandling för 
bröstcancer (Stanton, Danoff-Burg, Cameron, Bishop, Collins, Branstetter, Rodriguez-
Hanley et al., 2002) fick en grupp skriva fokuserat om sina tankar och känslor kring sin 
sjukdom. Efter tre månader konstaterades att denna grupp rapporterade färre läkarbesök 
och fysiska symtom jämfört med en kontrollgrupp. Expressivt skrivande har enligt ovan 
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återgivna forskning fungerat väl i flera studier som rör unga människor. Såväl fysisk 
som psykisk hälsa har förbättrats. 
 

Variation av instruktionen 
Under årens lopp har studier genomförts där Pennebakers (2004) standardinstruktion 
har förändrats på olika sätt. I vissa studier ombads personen att skriva om specifika 
händelser, exempelvis som att bli arbetslös (Spera et al, 1994), att börja college 
(Pennebaker et al 1990, Pennebaker & Francis, 1996) eller att leva med HIV (Rivkin, 
Gustafson, Weingarten & Chin, 2006). I andra studier har deltagarna fritt kunnat välja 
ämne. Pennebaker och Chung (2007) rekommenderar en instruktion som, oavsett om 
den riktas mot ett specifikt ämne eller ej, inbjuder till att ta upp det som känns viktigast 
för den som skriver. I en del studier har man istället för att skriva fått göra en muntlig 
berättelse (Pennebaker et al., 1987; Lyubomirsky, Sousa & Dickerhoof, 2006), eller 
använda kroppsrörelser i kombination med skrivandet (Pennebaker & Chung, 2007). 
Även längden vid skrivtillfället har varierats med upp till 45 minuter (Schoutrop, Lange, 
Hanewald, Davidovich & Saloman, 2002) likväl som antalet skrivdagar (1 dag 
Greenberg et al, 1996; 5 dagar Spera et al, 1994). Den vanligaste instruktionen tycks 
dock vara att skriva minst 15 till 20 minuter under 3 till 4 dagar. 
 

Metaanalyser 
I många studier har man använt frekvensen av läkarbesök som ett mått på hälsa/ohälsa. 
Harris (2006) har sammanställt studier fram till och med år 2004 som använt detta mått 
eftersom det är så vanligt. Själv är han dock lite tveksam till om det verkligen speglar 
hälsa/ohälsa på ett bra sätt. Metaanalysen, som omfattar 30 studier och ca 2 300 
personer, visade att expressivt skrivande hade god effekt, men enbart för personer som 
inte lider av fysisk eller psykisk sjukdom. En annan mer omfattande metaanalys (146 
studier) gjord av Frattaroli (2006) visade att expressivt skrivande hade en positiv effekt 
för alla grupper. De som skrev förbättrades i snitt 7,5 procent mer än deltagarna i 
kontrollgrupperna. Hon fann att de medverkande som hade hälsoproblem eller hade 
upplevt trauma tidigare i livet hade mest nytta av interventionen. Det var dessa studier 
som fick de största effektstorlekarna. Smyth (1998) genomförde en metaanalys av 
tretton studier. Han rapporterar medeleffektvärden för både fysisk hälsa och 
psykologiskt välbefinnande, och menar att det motsvarar effekten av andra psykologiska 
interventioner. De personer som deltog i expressivt skrivande i de tretton studierna 
förbättrades 23 procent mer än de som ingick i kontrollgrupper. Att Frattaroli fick 
mindre effektstorlekar än Smyth kan bero på att det i hennes metaanalys ingick 48 
procent opublicerade studier. Vanligen visar opublicerade studier lägre effekter 
eftersom studier med svaga och icke-signifikanta resultat sällan blir publicerade.  
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Ett stressprojekt ”Intervention mot stress i gymnasieskola” genomfördes i två 
gymnasieskolor i Stockholmsområdet (Schraml, 2006). Expressivt skrivande erbjöds 
som en stresshanteringsmetod för en grupp elever med hög självrapporterad stress. Nio 
ungdomar som deltog, främst tjejer, valde att lämna in sitt textmaterial. Huvudsyftet 
med föreliggande studie var att med hjälp av dessa nio deltagares texter få en djupare 
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förståelse av vad de idag så vanliga stressymtomen hos gymnasietjejer kan handla om. 
Vilka tankar och känslor valde ungdomarna att ta upp? Vidare syftade studien till att, 
utifrån texterna med tillhörande skattningar, se i vilken mån det går att utläsa en process 
under de tre skrivdagarna. För att behålla en så stor öppenhet som möjligt inför texterna 
valdes ett explorativt förhållningssätt. I enlighet med valet av denna metod söktes och 
lästes teori först efter det att resultatet färdigställts. 
 
Frågeställningarna var: 
- Vad väljer deltagarna att ta upp i sina berättelser och hur kan detta förstås? 
- Hur ser berättandet ut över de tre dagarna, vilken process blir synlig? 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
Vår studie baseras på ett material som insamlats under våren 2006 i samband med ett 
större projekt ”Intervention mot stress i gymnasieskola” som genomfördes i ett 
samarbete mellan IPM (Institutet för psykosocial medicin) vid Karolinska Institutet och 
Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet. Stressprojektet omfattade alla 
elever i årskurs ett i två gymnasieskolor belägna i en stockholmsförort med hög 
socioekonomisk status. Projektet syftade till att kartlägga gymnasieungdomars 
stressymtom samt att prova två olika interventioner mot stress; expressivt skrivande och 
gruppterapi. 
 
För att kartlägga elevernas upplevda stress fick de svara på en enkät (Schraml, 2006). 
Enkäten innehöll bland annat frågor om utmattningssymtom med hjälp av Shirom-
Melamed Burnout Questionnaire (Melamed, Shirom, Toker, Berliner & Shapira, 2006) 
och prestationsbaserad självkänsla utifrån LH-skalan (Hallsten, Josephson & Torgén, 
2005). Resultaten från de två skalorna som Schraml (2006) sammanställt, låg till grund 
för den indelning som gjordes enligt Hallstens modell (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Hallstens modell översatt av Schraml (2006). 
 

 

 Låg grad av prestations- Hög grad av prestations- 
 baserad självkänsla baserad självkänsla 
 

Låg grad av utmattning 
(Låga värden i traditionella RELAXED CHALLENGED  
utbrändhetsinstrument) (Icke utmattade) (Icke utmattade) 
 

 

Hög grad av utmattning 
(Höga värden i traditionella WORNOUT BURNOUT 
utbrändhetsinstrument) 
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Hög grad av utmattning i kombination med prestationsbaserad självkänsla definieras 
som burnout (utbrända). De individer som upplever sig utmattade i hög grad, men där 
prestation inte är lika viktigt för deras självkänsla definieras som wornouts (utmattade). 
Eftersom fokus låg på elever som upplever stress, valde Schraml (2006) att ge Hallstens 
typer relaxed och challenged en gemensam benämning – icke utmattade. 
 
Schraml (2006) konstaterade att tjejer var överrepresenterade i grupperna burnout och 
wornout. Killar var överrepresenterade i gruppen icke utmattade. Dessa skillnader var 
statistiskt signifikanta. Figur 1 visar könsfördelningen i de tre grupperna. 
 

Könsfördelning i de olika grupperna i stressprojektet
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Figur 1. De deltagande gymnasieelevernas könsfördelning vad gäller upplevd stress (Schraml, 2006). 

 

Den grupp som bedömdes må sämst, som här benämns burnout, blev erbjudna att delta i 
en gruppintervention mot stress. De som ingick i gruppen wornout bedömdes som 
utmattade men då de inte hade lika höga egna prestationskrav utgjorde de en 
mellangrupp. De fick erbjudande om att prova på metoden expressivt skrivande. Ingen 
intervention erbjöds till den tredje gruppen som inte uppvisade utmattningssymtom i 
någon högre grad. Eleverna fördelade sig procentuellt i grupperna enligt figur 2 nedan 
(Schraml, 2006). 

Burnouts
11%

Wornouts
23%

Dessa elelver 
erbjöds 

interventionen 
expressivt 
skrivande

Icke utmattade
66%

 
Figur 2. De deltagande gymnasieelevernas fördelning gällande upplevd stress och vilken grupp som blev 
erbjuden att prova på interventionen expressivt skrivande. 

 
Deltagarna i föreliggande studie kommer ur den grupp som benämns wornout. Den 
bestod av sextioåtta elever (23 %). Dessa blev kallade till ett möte för att få information 
om en intervention mot stress med behandlingsmetoden expressivt skrivande. Till mötet 
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kom det 26 tjejer och 4 killar. Av dessa anmälde 12 tjejer och 2 killar intresse av att 
delta och nio av dem fullföljde det expressiva skrivandet och skickade in texterna. 
Minst åtta av de nio deltagarna är tjejer. 
 
Children’s Depression Inventory (CDI) 
De fjorton ungdomarna som visade intresse för interventionen ombads fylla i CDI 
(Children’s Depression Inventory). Detta självskattningsformulär är utvecklat utifrån 
BDI (Beck Depression Inventory). CDI är ett självskattningsformulär och innehåller 27 
items (Kovacs, 1985). Varje item består av tre meningar där barnet/tonåringen väljer det 
påstående som stämmer bäst för hur hon/han har känt sig de senaste två veckorna. Dessa 
item poängsätts så att 0 betyder frånvaro av symtom, 1 måttliga problem och 2 klart 
uppfyllda symtom på depression (Rivera, Bernal & Rosselló, 2005). Maximal poäng är 
54 och >13 poäng ger stöd för depression, >15 för medelsvår och >20 för svår 
depression (Läkemedelsverket, 2005). De fjorton ungdomarnas värden var mellan 13 
och 29, medianen i gruppen var 18. De nio som fullföljde skrivandet skiljer sig inte åt 
med avseende på medelvärde eller spridning, från hela gruppen om fjorton elever. 
 
Etiska överväganden 
Vi har fått ta del av ett befintligt forskningsmaterial som tillhandahölls i avidentifierad 
form genom Margareta Simonsson-Sarnecki, Psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet. De deltagande ungdomarna och deras föräldrar hade redan gett sitt samtycke 
om att delta i stressprojektet. Vi känner inte till deltagarnas identitet, vi har inga 
personuppgifter om dem och vi presenterar materialet så att det inte ska gå att identifiera 
någon. Detta har gjorts genom att använda citat sparsamt samt att i vissa fall byta ut 
eller utelämna specifika detaljer. Materialet har förvarats på ett sådant sätt att ingen 
utomstående kunnat ta del av det. När uppsatsen är färdigställd kommer allt 
forskningsmaterial att återlämnas till projektledaren på Psykologiska institutionen. 
 
Instruktioner till deltagarna 
De fjorton ungdomar som anmälde intresse fick ett brev med instruktioner för det 
expressiva skrivandet. De fick ett kuvert som dels innehöll en allmän instruktion inför 
det expressiva skrivandet, dels ytterligare tre kuvert med specifika instruktioner för 
varje skrivdag (bilaga 1- 4). I instruktionen uppmanades de att under tre dagar skriva 
om sina innersta tankar och känslor kring något som starkt berört dem i deras liv. De 
instruerades vidare om att skrivandet bör genomföras inom en veckas tid. För varje 
skrivtillfälle ombads de att skriva under minst 20 minuter. Varje skrivdag avslutades 
med att i direkt anslutning skatta i vilken grad de uttryckte sina innersta tankar och 
känslor, i vilken grad de har en intensiv och stark känsla just nu samt hur meningsfullt 
det har varit att skriva den aktuella dagen (bilaga 5). Ungdomarna fick, istället för att 
använda sitt namn, välja en personlig kod att märka det insända materialet med. 
Respektive dags berättelse med tillhörande skattning av upplevelsen skulle stoppas i 
separata kuvert för varje dag. Alla tre kuverten skulle skickas in tillsammans i det 
medföljande frankerade svarskuvertet. 
 
Val av analysmetod 
Vår utgångspunkt har varit att se vad ungdomarna i studien berättar i sina texter och hur 
detta kan förstås. Därför valde vi en kvalitativ ansats. I vårt arbete med de nio 
berättelserna har vi eftersträvat att bibehålla en stor öppenhet till texterna. Med 
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anledning av detta föll valet på att arbeta med en induktiv tematisk analys, vilket innebär 
att teman växer fram under processens gång (Hayes, 2000; Langemar, 2005).  I enlighet 
med metoden kom vi därför att söka relevant teori i efterhand. Vi har även tittat på hur 
processen i berättandet ser ut över de tre dagarna. Det vill säga hur ungdomarna 
använder sig av metoden expressivt skrivande. Vårt öppna förhållningssätt innebar 
också att vi avvaktade med att söka relevant teori för att se vart innehållet och processen 
skulle leda oss. För att förstå hur det är att använda metoden expressivt skrivande, 
inledde vi uppsatsarbetet med att själva prova på den. För att öka analysens trovärdighet 
utfördes analysarbetet var för sig, varefter resultatet för respektive analysdel 
diskuterades. Överensstämmelsen var hög. 
 
Analysen av data 
Materialet, som består av ungdomarnas texter samt skattningarna för varje dag, 
kopierades upp i två exemplar. Texterna med sina respektive skattningar märktes med 
nummer och dag och separerades därefter. Skattningarna lades undan i ett kuvert för 
senare bearbetning. 
 

Steg 1. 
I det första skedet arbetade vi individuellt. Texterna lästes igenom fyra gånger i sin 
helhet tills en god överblick erhållits. Vi läste igenom den första deltagarens berättelser 
från dag 1 till dag 3 i ett svep och fortsatte därefter med nästa deltagares berättelse på 
samma sätt och så vidare till och med den nionde deltagaren. Därefter skrev vi ner 
varsitt första intryck av respektive berättelse. Textmaterialet var dels skrivet för hand 
dels skrivet på dator med olika typsnitt och teckenstorlek. Med anledning av detta samt 
för att uppnå en större förtrogenhet med materialet skrev vi av alla texterna. För att 
kunna göra anteckningar valdes ett och ett halvt radavstånd. Stavfel, understrykningar 
etc. bibehölls för att vara texterna så trogna som möjligt. 
 

Steg 2. 
I nästa steg lästes texterna med syftet att få syn på relevanta teman för innehållet. Vad 
berättas, vad blir synligt i texterna? Analysen gjordes ”vågrätt” vilket innebar att vi läste 
alla berättelserna samtidigt och systematiskt prövade varje kategori som framträdde i en 
text igenom alla dagar, i alla texter. Hela materialet lästes igenom på detta sätt för varje 
kategori. De stycken i texterna som karaktäriserade kategorin kopierades och sattes 
samman under kategorirubriken. Texterna bearbetades på detta sätt tills en mättnad 
uppnåtts. 
 

Steg 3. 
Här påbörjade vi arbetet med att sammanfoga våra individuella teman. Flera av dessa 
var gemensamma och några liknade varandra men hade lite olika avgränsning. Slutligen 
fanns det några teman som bara en av oss tagit med. Detta berikade analysen på så sätt 
att vi fick med fler aspekter av berättelserna. I några enstaka fall hade den ena fått syn 
på något i texterna som inte trätt fram för den andra. Första intrycket av texterna 
jämfördes och där kunde vi konstatera att vi hade gjort många liknande iakttagelser och 
tolkningar. Benämning och definition av teman och delteman arbetades fram utifrån de 
kopierade avsnitten/citaten. Citat valdes ut för att illustrera teman och delteman. Vid ett 
flertal tillfällen kontrollerades de ursprungliga texterna för att se citatens och 
beskrivningarnas sammanhang så att mening inte förvanskades. Teman och delteman 
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omarbetades ytterligare för att få en överskådlig presentation. Flera citat omvandlades 
till beskrivningar för att säkerställa deltagarnas anonymitet. 
 

Steg 4. 
Nästa steg var att återigen arbeta individuellt med texterna, nu med fokus på 
skrivprocessen. Vad kännetecknar texterna, som helhet och över de tre dagarna? Hur tar 
ungdomarna sig an skrivandet? Varje text genomsöktes med detta fokus. Resultatet 
nedtecknades var för sig. 
 

Steg 5. 
De två versionerna jämfördes därefter och den slutliga processbeskrivningen utformades 
gemensamt. I mycket hög grad hade samma processhändelser lyfts fram. Därutöver tog 
vi ställning till det som inte delades av båda. I några fall uteslöts dessa partier, i andra 
fall enades vi om att den ena av oss verkligen lyft fram något av vikt och inkluderade 
det. Översiktliga genomläsningar gjordes för att kontrollera att beskrivningarna, i sin 
korta formulering, fortfarande stämde överens med processen i texterna. 
 

Steg 6. 
Först nu togs kuvertet med skattningarna fram. Deltagarnas skattningar av sina känslor i 
samband med skrivandet sammanställdes som diagram för varje text. Diagrammen 
presenteras tillsammans med processbeskrivningen för var och en av texterna, för att 
möjliggöra en jämförelse. På skattningsblanketten fanns utrymme för övriga 
kommentarer. I en del fall fanns det en kommentar. Med hänsyn till deltagarna valde vi 
att redovisa dessa i den sammanfattande processbeskrivningen. 
 

Steg 7. 
I enlighet med metodvalet genomfördes i detta skede en teorisökning för att belysa det 
färdigställda resultatet. 
 
 

Resultat 
 
Inledningsvis presenteras resultatet rörande innehållet i texterna. Därefter följer en 
analys av deltagarnas skrivprocess över de tre skrivdagarna samt en sammanställning av 
deltagarnas skattningar av hur de tyckte att det var att skriva. 
 
För att avidentifiera data ändrades eller utelämnades enstaka detaljer. Ibland byttes 
syster ut till ett syskon och mamma eller pappa till en förälder. Utelämnade stycken 
markerades med /…/. Målsättningen har dock varit att inte förändra meningsinnehållet. 
Deltagarna i denna uppsats var gymnasieungdomar och bestod till största delen av tjejer. 
I presentationen av resultatet kommer de att benämnas som ungdomar, deltagare och där 
det varit berättigat, för tjejer. 
 
Texternas innehåll 
I deltagarnas berättelser har olika teman utkristalliserats. Modellen nedan (se figur 3) 
beskriver hur relationen mellan dessa ser ut. De teman, som var mest centrala i 
ungdomarnas berättelser, är relationer i familjen och prestation. Det var i relation till 
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familjen som det största känslomässiga engagemanget framträdde. Detta temas 
underteman har en hierarkisk ordning där kärlek och lojalitet har en överordnad roll.  
Det andra stora temat som ungdomarna brottas med i berättelserna handlar om 
prestation vilket påverkar dem starkt och från många olika håll i deras tillvaro. Detta 
temas underteman beskriver olika aspekter av deltagarnas upplevelser kring att prestera. 
Identitet och självkänsla är placerat som en kärna i modellen. Relationer till vänner och 
relationer till det andra könet fyller en viktig funktion på olika sätt men beskrivs inte 
med samma känslomässiga engagemang. 
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Figur 3. Modell som beskriver sambanden mellan resultatets olika teman. 

 
Ett övergripande intryck av den undersökta gruppen om nio ungdomar var att de flesta 
bär på starka känslomässiga upplevelser. Det förefaller som om en del av dessa 
upplevelser bearbetas i och med skrivsessionerna. De händelser som beskrivs är många 
gånger starkt emotionella och i de flesta fall handlar det om hur de har det i sin familj. 
Symtom som deltagarna beskrev var trötthet, stress, ångest, att må dåligt, ledsenhet, 
nedstämdhet, anorexi och bulimi. 
 

Relationer i familjen 
Deltagarna beskriver tydligt att familjen är väldigt viktig. Tre teman som återkommer 
inom detta huvudområde är kärlek och lojalitet, kommunikationen i familjen samt 
gränser och frigörelse. 
 

Kärlek och lojalitet 
Många deltagare berättar i sina texter om en längtan efter att bli sedda och bekräftade 
för den de är, inte vad de gör. Implicit uttrycker många att föräldrarna inte finns där för 
dem som de skulle önska. Några tar upp att de känner sig svikna av föräldrarna vilket de 
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är arga över. De hoppas att i framtiden kunna bygga upp ett förtroende igen. Flera av 
deltagarna beskriver hur de tar över ansvar på olika sätt från sina föräldrar. En av dem 
berättar om sitt deltagande i stressprojektet. Föräldrarna reagerar med skuldkänslor och 
det slutar med att deras dotter får trösta dem. Några av dem beskriver att de har problem 
med sömnen eftersom de är upptagna med tankar kring svåra saker. Som ett exempel på 
ansvarstagande beskriver en av deltagarna att hon när hon mådde dåligt förut hade 
förståelse och stöd av övriga familjemedlemmar. Hon har det fortfarande jobbigt men 
berättar att hon numera avstår från detta stöd då hon tror att det är jobbigt för dem. 
Några problemområden som påverkar deltagarna starkt är konflikter, skilsmässor, 
sjukdom i familjen och olyckor. Utifrån vad de beskriver tycks de inte ha bearbetat 
dessa starkt känslomässiga upplevelser eller upplevt sig få stöd av föräldrarna för att 
hantera dessa. Flera deltagare berättar också att syskonen håller ihop och stödjer 
varandra. Det finns även exempel på problematiska syskonrelationer vilket blir väldigt 
laddat. En tjej frågar sig om man måste älska sitt syskon. Hon vill absolut inte berätta 
om sina funderingar för någon. 
 

”Dom ser aldrig det bra i mig, jorå det klart dom säger att jag är duktig hela tiden, men det 
är typ det ända jag är bra på att vara duktig i skolan…jättekul, vilket jävla fucking life jag 
har…!!!!” 

 
Kommunikationen i familjen 

I texterna förmedlar flera deltagare olika beskrivningar där kommunikationen med 
föräldrar inte fungerar på ett tillfredställande sätt. I flera fall har vi sett att 
kommunikationen mellan syskon (mest systrar nämns i texterna) är bättre. För flera av 
deltagarna har detta varit något av en räddning när de inte har en fungerande 
kommunikation med sina föräldrar. Många av deltagarna beskriver hur de upplever sig 
som ensamma med sina problem, de har ingen att dela det med. Just ensamheten, att 
inte ha föräldrarnas stöd kommer igen i de flesta berättelser. För många av deltagarna 
blir resultatet att de bär på stora hemligheter. Några av dem berättar att de har försökt 
tala med sina föräldrar om det som är svårt och jobbigt men de verkar inte nå fram. 
Flera av deltagarna berättar att de istället talar med sina syskon. 
 

”Alla bråk som jag har haft med pappa att han inte kan förstå /… / /… / Det är som att han 
inte lyssnar på mig för saker han vet att jag inte gillar gör han ändå”.  

”Vi är som bästa kompisar och syskon på samma gång, mitt liv skulle inte fungera utan 
henne. Hon gör så att jag vill fortsätta när jag egentligen bara inte orkar när jag bara vill fly 
eller slippa allt.” 

 
Gränser och frigörelse 

Det som deltagarna beskriver i texterna handlar bland annat om individens gränser och i 
vilken grad dessa respekteras ömsesidigt mellan föräldrar och barn. En tjej berättar om 
hur hon får reda på en jobbig hemlighet genom att läsa en förälders mejl. Det är ett 
exempel på gränsöverskridande från tonåringens sida. En annan deltagare har fått sina 
föräldrars förtroende att åka till Hultsfredsfestivalen och gläds åt det. Det här visar att 
det finns ett förtroende mellan tonåringen och föräldrarna. Det visar sig att många 
deltagare brottas med det faktum att de vill vara stora och ta ansvar samtidigt som de är 
beroende av sina föräldrar. När kommunikationen inte fungerar mellan ungdomarna och 
deras föräldrar tar den sig ofta uttryck som frustration och ilska. 
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”Jag får typ inte göra nåt, jag är alltid rädd vad dom ska fråga och jag ljuger ofta. Jag blir så 
jävla irriterad på dom, speciellt mamma, bara nu så går hon rakt in i rummet, hon lyssnar 
fan inte på mig, så jävla kränkande.” 

”Ska nog sluta med /… / Det är ett stort beslut för mej men jag har nästan bestämt mej helt, 
det ger lixom inget längre /… / /… / Jag vill inte att nån annan ska bestämma över mej 
längre, vill klara mej själv är ju faktiskt 16 år! Jag känner att jag skulle må bättre av att ta 
mer ansvar över mitt liv och sköta allt jag ska och uppfylla, el iaf försöka uppfylla mina 
drömmar, vad nu det är.” 

 
Prestation 

Något som återkom i ungdomarnas berättelser var deras upplevda krav på prestation. 
Dessa krav ser olika ut i förhållande till vuxenvärlden respektive till mera jämnåriga. 
Utifrån detta framträdde först två teman: krav och förväntningar från föräldrar, lärare, 
vuxenvärlden samt konkurrens i förhållande till syskon och kompisar. Det deltagarna 
beskrev handlade inte bara om att få bra betyg utan även om att sköta sig, att se bra ut 
och att ha många vänner och en bästa kompis. Därefter framträdde även temana 
utseende och disciplin av kroppen. 
 

Krav och förväntningar från föräldrar, lärare och vuxenvärlden 
De flesta av deltagarna beskrev att de upplever stora krav från omgivningen. En del av 
dem känner sig pressade av föräldrarna att få bra betyg. Flera av deltagarna säger att 
lärarna ofta poängterar att det eleverna presterar nu är det som avgör deras framtid. I en 
av texterna uttrycker en tjej sin frustration över att lärare inte visar förståelse när en elev 
mår dåligt. Hon säger att hon har det jättejobbigt just nu och att det går ut över hennes 
betyg. Den bild som framträdde i texterna var att det fanns diffusa krav om att saker ska 
vara på ett visst sätt i en kommande vuxenvärld. En annan deltagare som är arg på sin 
kompis mamma beskriver henne som en person som är helt fixerad vid ett perfekt liv; 
pengar, utseende och ”lycka”. Hon tillägger att det inte är konstigt att ett barn i den 
familjen mår väldigt dåligt. Det finns mer av hot än möjligheter i det som ungdomarna 
återger, och det är som om hela deras framtid står på spel. Det tycks som om deras lust 
att arbeta/prestera går förlorad. 
 

”Men när man var liten då va skolan det bästa som fanns, för då gjorde man varierande 
saker och inte bara åplugga plugga plugga, nu känns allt som en tävling. Inte bara med dig 
själv utan med alla, lärare elever föräldrar och syskon.” 

”Det är pres från föräldrar måste ha bra betyg. Jag tror att det är få som erkänner att de är 
pressade och ännu färre som känner att de pluggar för sin egen skull. Man jämför sig med 
kompisar men mest med syskon.” 

 
Konkurrens i förhållande till syskon och kompisar 

Flera av deltagarna beskriver att de jämför sig med andra, framförallt med syskon. I 
skolan har de sina vänner, men de tävlar också med dem om vem som är bäst. En tjej 
säger att hon vill vara bäst på precis allt; ha flest vänner, bäst betyg, vara snyggast, 
trevligast, duktigast. En annan tjej berättar om en situation när det gick bra för henne 
utanför skolan och som gav henne mycket uppmärksamhet. Hon upplevde att vännerna 
då blev avundsjuka. Ungdomarna beskriver ett slags konkurrensförhållande där ingen 
vågar visa sig svag. De beskriver diffusa föreställningar om att kompisar vet vart de vill 
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komma i livet, vilket ökar på deras egen osäkerhet. En deltagare ställer sig själv frågan, 
vad är mitt mål i livet? 
 

”Inte heller skulle jag säga att jag pluggade stenhårt 4 timmar inför ett prov. Nej jag skulle 
låtsas ha panik och så säger man något som. Herregud jag har inte pluggat det kommer gå 
skit! När man sen får Mvg ska man se chockad ut och inte visa att det var det man 
förväntade sig.” 

”när man sitter i klassrummet får man den här tävlingsandan, man bara känner hur den 
flyttar omkring i klassrumsluften! Alla tävlar med varandra kolla vem som fick bäst på 
provet vem som har skolkat mins och allt bara handlar om prestation.” 

 
Utseende 

En sak som sticker ut i många texter är att ungdomarna funderar över utseendet på olika 
sätt. En tjej har efter en vistelse på ett konfirmationsläger fått möjlighet att fundera över 
att personer kan ha olika stilar. Hon upplevde detta som en positiv förändring som gör 
att hon nu kan acceptera andra på ett nytt sätt. Hon har lärt sig att inte behöva hävda sig 
genom att ha många ytliga kompisar. Hon är med dem hon tycker om vilket också leder 
till att hon vinner respekt från andra. Många av deltagarna upplever de diffusa kraven på 
att passa in som något jobbigt. De vill inte gå in i det men inser samtidigt att de vill vara 
som alla andra. En deltagare säger att det är lätt att säga att man inte bryr sig. Hon skulle 
aldrig erkänna att hon lägger ner väldigt mycket tid på att sminka sig och välja rätt 
kläder med målet att det ska se fräscht och naturligt ut. En annan deltagare tycker att 
alla är så ytliga. Hon undrar hur alla skulle reagera om hon förändrade sitt utseende och 
sitt sätt till att bli pratsam och ”klockren”. Det är så hon vill vara samtidigt som hon 
inser att det är hemskt att formas och bli som alla andra. 
 

Disciplin av kroppen 
I flera av texterna ger ungdomarna uttryck för tankar om att antingen hålla sin vikt eller 
att gå ned i vikt. En tjej tycker att hon har dålig självdisciplin. Hon säger att hon nog 
egentligen skulle vilja vara anorektiker eftersom det för henne betyder att man är duktig 
då, man har klarat av att stå emot, man har självdisciplin. Det som avhåller henne är att 
hon är rädd för att det skulle göra henne ful. En deltagare säger att hon konstant har 
tänkt på och kämpat med vad hon har ätit sedan hon började högstadiet. Det var då hon 
blev medveten om sitt utseende vilket påverkar henne mycket. Hon säger att nu ska hon 
lyckas. Hon tänker att om hon går ner i vikt kommer hon att se bättre ut och bli säkrare 
på sig själv. En annan deltagare tar upp tankar kring sin vikt och nämner i förbifarten att 
hon nästan inte har några hetsätningar mer. 
 

”Allt ska alltid vara så jävla perfekt /… / /… / Du skall vara smart å perfekt sminkad. Det är 
inte konstigt att ätstörningar är jätte vanligt här. ” 

 
Relationer till vänner 

I många berättelser framträder det att vänner fyller en viktig funktion. Genom vännerna 
får ungdomarna bekräftelse och spegling. En deltagare uttrycker sympati för sin kompis 
eftersom denna ibland har problem med sina föräldrar som är väldigt stränga. Hon säger 
att kompisens föräldrar inte verkar förstå att deras dotter är på väg att bli vuxen. I en 
berättelse beskriver en annan deltagare att hon har anförtrott sig till en kompis. Det 
ledde till att hon i sin tur fick ett förtroende tillbaka och det har fördjupat deras relation. 
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Det blir tydligt att de som har vänner att tala med tycker att det är väldigt positivt och 
viktigt. Det blir ett andrum när livet är jobbigt. En deltagare säger att hon äntligen har 
en kompis som hon kan prata med om jobbiga saker. De deltagare som inte har någon 
att tala med uttrycker en saknad och längtan efter det. En tjej uttrycker det som att hon 
får många förtroenden från sina kompisar men är besviken över att ingen bryr sig om 
henne, ingen frågar på allvar hur hon mår eller hur hon har det. Hon är också orolig för 
en kompis som mår väldigt dåligt och säger att hon inte vet hur hon kan tala med henne 
om detta. Detta leder till att hon får svårt att umgås med kompisen och hon får 
skuldkänslor för att de glider ifrån varandra. En deltagare berättar att hon aldrig har haft 
en riktigt nära vän. Hon beskriver sin längtan efter en bästis som man kan prata med allt 
om, men även längtan efter fler tjejkompisar. Indirekt beskriver hon sin föreställning 
om att alla andra har bästisar och många vänner. Det som många av deltagarna vill prata 
med sina kompisar om, handlar om problem i relationer vad gäller familjen men även 
problem i förhållande till andra kompisar samt till killar. 
 

” /… / hon förstå precis och hon ifrågasätter inte hon bara lyssnar och stöttar mig. Eftersom 
vi har varandra så hjälper vi varandra genom dem svåra stunderna och det är jag jätteglad 
för, om det inte vore för henne skulle det finnas mycket inom mig som inte skulle komma 
ut.” 

 
Relationer till det andra könet 

När relationer till en partner tas upp framgår det av berättelserna att det är tjejer som tar 
upp sina tankar om killar. Pojkvänner finns med i flera av deltagarnas berättelser, om än 
något perifert. Det som beskrivs är både faktiska och tänkta framtida relationer till 
pojkvänner. Det finns en längtan efter att bli sedd och älskad men det blir lite diffust. En 
deltagare beskriver att hon nu har blivit kär för första gången i sitt liv. Hon säger att hon 
har haft ett antal pojkvänner innan men att detta är något helt annat. Hon säger att han 
verkligen får henne att känna sig speciell och älskad på riktigt. Flera av deltagarna tror 
att många andra har pojkvänner och de vill ha det själva. En deltagare berättar att hon 
var rädd att de skulle tycka att hon var töntig som aldrig hade haft en endaste pojkvän. 
En annan deltagare säger att hon förutom kompisar vill ha en pojkvän. Hon vill få den 
uppskattning som tjejkompisar inte riktigt kan erbjuda. En uppskattning som gör att hon 
känner sig värdefull och älskad. Det verkar som att några deltagare funderar på hur det 
känns att vara kär. Flera uttrycker att de aldrig har haft något förhållande med någon 
kille. En deltagare säger att hon aldrig har haft en killkompis. Hon är mer orolig för vad 
killar ska tycka om henne än vad tjejerna gör. Ett par deltagare uttrycker att 
kompisrelationerna påverkas på ett negativt sätt när de har en pojkvän eftersom det 
innebär att de umgås mindre med sina kompisar då. 
 

”Just nu har jag ju min pojkvän, så jag har ju nån att va me på fritiden, men måste ge tid åt 
tjejer oxå, känner att jag har glidit ifrån dem /…. / ” 

”Jag har inte heller varit med om något stort, har aldrig varit riktigt kär aldrig haft en 
pojkvän /… / ” 

 
Identitet och självkänsla 

Centralt i de flesta av deltagarnas berättelser är att de brottas med frågor som; Vem är 
jag? Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Är jag värd något? En deltagare beskriver att 
hon nu börjar veta vem hon är men att hon inte kan visa det på grund av omgivningens 
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förväntningar. Ungdomarna har sina roller och det är svårt att ta sig ur dessa. Flera av 
deltagarna beskriver att en chans till förändring ges exempelvis vid ett byte av skola. En 
tjej som hade haft det jobbigt under högstadietiden berättar att när hon började på 
gymnasiet så ändrades allt, hon blev mer nöjd med sig själv. Flera deltagare uttrycker 
funderingar kring framtiden och hoppas att livet inte alltid ska vara så här svårt. En tjej 
berättar att hon kommer att byta miljö och ser därmed sin möjlighet att vara sig själv 
och visa den hon faktiskt är. Många av deltagarna uttrycker att de hela tiden jagar efter 
ett ideal och jobbar för att förändra sig själva för att duga. Återkommande kriterier för 
att passa in är att vara smal, se bra ut, ha höga betyg, uppleva mycket, vara pratsam och 
ha många vänner. En tjej uttrycker det som att alla har varit med om så mycket i sina 
liv. Hon har bara varit med om ett fåtal och konstaterar att hon vill uppleva saker. 
 

”Före /… / var jag nog ganska osäker som vilken annan fjortonåring som helst, vem vill jag 
vara? Hur ska jag klä mig? Mm Man har liksom inte riktigt funnit sig själv, det kan jag inte 
påstå att jag har nu heller men mer än då i alla fall.” 

”Jag har massor av kompisar, äkta men jag har inte funnit mig själv än.” 

 
Känslor 

Många av ungdomarna ifrågasätter sina egna känslor; har jag rätt att känna så här eller 
är det något fel på mig då? Det blir tydligt att flera får svårt att sätta ord på sina känslor 
och tankar. Vidare så blir det svårt för dem att ta sina egna känslor på allvar. Flera av 
deltagarna försöker kontrollera och dölja sina känslor på olika sätt. En tjej hänvisar till 
instruktionen; att skriva om något som har berört henne djupt. Hon tycker att hon inte 
har upplevt något sådant och att hon därmed inte hör hemma i det här skrivprojektet. En 
annan tjej skriver att det är jättesvårt att uttrycka känslor i skrift och ord, att det går bäst 
i tanken men där är känslorna bara kaos ändå. När hon skriver upplever hon det som att 
hon har ont i magen, ungefär som när hon är nervös, eftersom hon lämnar ut sina tankar 
till någon okänd. En tredje tjej säger att det inte har hänt något som har berört henne i 
livet. Hon känner att hon inte har rätt att må dåligt eftersom hon har ett bra liv på många 
sätt. Senare i skrivprocessen berättar hon om en svår upplevelse som gör att hon 
drömmer hemska drömmar. Hon säger att hon känner sig dum som blir så påverkad men 
hon tänker på det nästan varje natt. Hon upplever det som att hon inte kan tala med sina 
föräldrar om detta. 
 

” /… / sitter som på nålar hela tiden och oroar mej alltid för småsaker som ingen annan bryr 
sig om.” 

”Jag vet liksom inte var jag ska ta vägen när jag blir sådär irriterad, jag vill bara skrika, 
lägga mig ner och gråta, hoppa sönder hela världen. Det kittlas i hela kroppen av ilska.” 

 
Skrivprocessen över tre dagar 
Nedan redovisas först en sammanfattning av processresultatet. Därefter beskrivs de nio 
texterna utifrån ett processperspektiv. Det innefattar texternas längd samt det som vi 
bedömer ger en bild av skrivprocessen för respektive dag. De självskattningar som 
deltagarna har gjort i direkt anslutning till varje dags skrivande redovisas i diagram 
(figur 1-9) efter varje text. Då alla, eller näst intill alla, av deltagarna var tjejer har vi för 
enkelhetens skull i nedanstående resultat valt att benämna den som skriver med ”hon”. 
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Sammanfattning av processresultatet 
Mer än hälften av deltagarna inleder redan den första dagen med att benämna en för 
dem viktig fråga. Flera av dem fortsätter att arbeta med detta tema under de tre dagarna. 
Två av tjejerna tar upp det som är mest laddat den tredje och sista dagen. En tjej har valt 
att ta upp den svåraste händelsen den andra dagen, de andra dagarna talar hon om andra, 
lite mindre laddade ämnen. Hälften av deltagarna avslutar skrivandet genom att uttrycka 
sig hoppfullt om framtiden. Hos den andra hälften ser vi exempel på hur de vill göra sig 
av med de känslor de har burit på länge. Det kan uttryckas med ett skrik, en suck eller 
kommentaren att det har varit bra att skriva. Drygt hälften av deltagarna skriver ungefär 
lika långa texter varje dag. Vi kan se en koppling mellan detta och hur de har arbetat 
aktivt med skrivprocessen under de tre dagarna. Några av deltagarna tar upp ett ämne 
den första dagen men väljer att inte fortsätta med detta, vilket gör att texterna blir 
mindre engagerade och längden minskar successivt. 

 
Text 1 

Texternas längd: Texten den första dagen är aningen längre än de två påföljande 
skrivdagarna. 

Skrivprocess  
Första dagen: Inleder med att hon inte vet vad hon ska ta upp. Väljer en fråga som 

berör men som inte är den mest centrala. Ett mönster i hur hon 
relaterar blir synligt. 

Andra dagen: Inleder direkt med det som är svårt, ett trauma som verkar obearbetat. 
Hon beskriver hur dåligt hon mår av detta. Hon får sätta ord på något 
som hon känner att hon inte kan dela med någon. 

Tredje dagen: Inleder med att det känts bra att skriva, det känns lugnare. Fortsätter 
med att berätta om något annat mindre laddat. Här kommer mycket 
ilska. Hon står inför en förändring som ger henne hopp för framtiden. 

 
Skattad upplevelse av skrivandet

Text 1

0

2

4

6

8

10

I vilken grad tankar
och känslor kom

fram

Känslornas intensitet
direkt efter skrivandet

Upplevd
meningsfullhet av

skrivandet

10=Stämmer i 
extremt hög grad

0=Stämmer inte alls

Dag 1
Dag 2
Dag 3

    
Figur 4. Skattningar för text 1 som utförts i anslutning till respektive skrivtillfälle. 

 
Text 2 

Texternas längd: Dag ett är väldigt omfattande. Andra dagen är ganska kort och den 
tredje dagen blir mycket kort. 

Skrivprocess  
Första dagen: Inleder med att upprepa instruktionen. Tar sedan upp en positiv och 

omvälvande upplevelse som hon beskriver detaljerat, som en novell.  
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Andra dagen: Fortsätter med samma tema men tittar på samma händelse ur ett 
annat perspektiv. Funderar och ser hur det påverkar henne. Här 
verkar det bli tydligare för henne att det också finns andra viktiga 
saker i livet. 

Tredje dagen: Har inte så mycket mer att berätta. Hon konstaterar att hon 
försummat viktiga delar i sitt liv men att hon nu ser det och kan göra 
något åt det. Avslutar med att hon ser positivt på den närmaste 
framtiden. 

 
Skattad upplevelse av skrivandet

Text 2
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0=Stämmer inte alls
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Dag 3

 
Figur 5. Skattningar för text 2 som utförts i anslutning till respektive skrivtillfälle. 

 
Text 3 

Texternas längd: Texterna är i stort sett lika långa de tre dagarna. 
Skrivprocess  
Första dagen: Inleder med att det inte har hänt något i hennes liv. Tar upp en positiv 

händelse där hon fått mycket uppmärksamhet men som vänds till 
något mindre bra. Hennes uttryck är drastiska och pendlar mellan 
ytterligheter. Hon avslutar med att uttrycka en diffus känsla som hon 
kämpar med. 

Andra dagen: Inleder med funderingar om sig själv. I mitten tar hon upp hur hon 
känner sig på insidan, att hon är ledsen. Hon försöker berätta för 
föräldrarna hur hon har det, men får inget stöd. Tar sedan ansvar för 
”läsarens” reaktion precis som hon tar ansvar för föräldrarnas.  

Tredje dagen: Inleder med att hon inte mår bra. Berättar om en tidigare 
olyckshändelse som påverkar henne ännu idag. Hon har inte kunnat 
prata med sin familj om händelsen. Här sätter hon ord på det hon 
burit på. Avslutas med att hon tycker det har känts bra att skriva, 
speciellt idag! 
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Skattad upplevelse av skrivandet
Text 3

0
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10

I vilken grad tankar
och känslor kom

fram

Känslornas intensitet
direkt efter skrivandet
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0=Stämmer inte alls

Dag 1
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Dag 3

 
Figur 6. Skattningar för text 3 som utförts i anslutning till respektive skrivtillfälle. 

 
Text 4 

Texternas längd: Hon skriver lite mer den sista dagen. 
Skrivprocess  
Första dagen: Det värsta som har hänt henne kommer direkt. Det är en händelse i 

familjen som är smärtsam för henne. Hon öser ur sig om det som är 
jobbigt samtidigt som hon berättar om det stöd hon känner att hon 
har. 

Andra dagen: Fortsätter med samma tema. Ilska och besvikelse blir tydligare. 
Hennes räddning är kompisarna som gör hennes liv ljusare. Rundar 
av med att skolan pressar på med sina krav. Ser framåt mot när 
skolan är slut. 

Tredje dagen: Fortsätter med hur händelsen i familjen har påverkat henne. Hon är 
arg och besviken på en av sina föräldrar. Reflekterar över detta och 
sorgen kommer fram. Det verkar som om hon kommit långt i sin 
process men inte vågar uttala det mest smärtsamma. 

 
Skattad upplevelse av skrivandet

Text 4
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Figur 7. Skattningar för text 4 som utförts i anslutning till respektive skrivtillfälle. 

 
Text 5 

Texternas längd: Texterna är i stort sett lika långa de tre dagarna. 
Skrivprocess  
Första dagen: Inleder direkt med sitt problem, hon är så ensam. Hon reflekterar 

kring detta och försöker förstå vad det handlar om. Hon vänder ilska 
inåt mot sig själv. 
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Andra dagen: Inleder med att hon är väldigt trött. Hon står inför ett stort beslut som 
oroar, hon vill börja ta mer ansvar för sitt liv. Hon lägger orsaken till 
alla problem på sig själv och tänker att det bara är hon som kan 
förändra situationen. 

Tredje dagen: Hon beskriver hur hon gör förändringar steg för steg men att det är 
svårt. Nämner ett allvarligt symtom i förbifarten. Tänker hoppfullt 
om framtiden men det framstår som ett nästan ouppnåeligt mål. 

 
Skattad upplevelse av skrivandet

Text 5
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Figur 8. Skattningar för text 5 som utförts i anslutning till respektive skrivtillfälle. 

 
Text 6 

Texternas längd: Texterna är i stort sett lika långa de tre dagarna. 
Skrivprocess  
Första dagen: Inleder med att allt är grått. Hon kan inte acceptera den hon är utan 

vill förändra sig både till utseende och till sätt. Skriver uttryckligen 
till forskarna som ska läsa texten. 

Andra dagen: Hon beskriver en händelse som tydliggör hennes strävan efter att bli 
vuxen. Ilska kommer fram gentemot föräldrarna. Samtidigt vill hon 
bli omtyckt av dem för den hon är och inte för det hon gör. 

Tredje dagen: Byter fokus. Arg på att alla är ytliga och arg på alla upplevda krav. 
Sätter ord på sin fundering om vem som egentligen älskar henne. 
Hon är fortfarande arg på sina föräldrar men kan också uttrycka 
något positivt i relation till dem. 
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Figur 9. Skattningar för text 6 som utförts i anslutning till respektive skrivtillfälle. 
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Text 7 
Texternas längd: Texterna är i stort sett lika långa de tre dagarna. 
 
Skrivprocess  
Första dagen: Inleder med att tala till läsaren. Kommer sedan direkt in på en jobbig 

konflikt i familjen. Upptäcker att det är ganska genomarbetat. Kan 
börja se något positivt i relation till den förälder hon är besviken på. 
Hon skriver under exakt 20 minuter. 

Andra dagen: Inleder med lite distans. Tar upp en händelse som varit positiv och 
hur det har hjälpt henne att reflektera. Konstaterar att hon har svårt 
att hålla sig till ämnet och tar upp konflikten igen. Håller koll på att 
hon skriver 21 minuter.  

Tredje dagen: Konstaterar att det är sista skrivdagen. Känner att hon har lagt 
konflikten bakom sig. Ilskan har lagt sig och hon hoppas på att kunna 
bygga upp sitt förtroende igen till föräldern. Mår bättre nu än på 
länge. Tar sedan upp en väldigt laddad fråga. Uttrycker direkt efter 
det att hon inte har något mer att skriva samt att hon nog inte behöver 
den här sortens skrivande egentligen. Blir arg på att allt handlar om 
tid. Konstaterar att det har gått 22 minuter, tiden är slut. Avslutar 
med att hon till sist vill göra sig av med allt, och det med ett skrik! 
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Figur 10. Skattningar för text 7 som utförts i anslutning till respektive skrivtillfälle. 

 
Text 8 

Texternas längd: Överlag ganska korta texter, dock lite längre första dagen. 
Skrivprocess  
Första dagen: Skriver för någon annans ögon, det händer så mycket i hennes liv. 

Förklarar lite hur hon känner sig, att hennes humör går upp och ner 
men lämnar sedan det. Ser bara framåt, mot positiva saker. Avslutar 
med att förklara att hon har skrivit om det hon kände att hon ville 
skriva om. 

Andra dagen: Skriver att hon vill synas och berättar om sina tankar om framtiden. 
Tredje dagen: Berättar att hon får åka på en konsert för sina föräldrar och är väldigt 

glad för det. Ser framåt mot en härlig sommar. Avslutar med att livet 
leker! 
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Skattad upplevelse av skrivandet
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Figur 11. Skattningar för text 8 som utförts i anslutning till respektive skrivtillfälle. 

 
Text 9 

Texternas längd: Första dagen är längst med en successiv minskning de två kommande 
dagarna. 

Skrivprocess  
Första dagen: Tar upp tankar kring skolan. Hon uttrycker ilska och besvikelse över 

att man inte får någon förståelse om man mår dåligt. Hon blir jättearg 
över att ingen tar hänsyn till hur hon har det. 

Andra dagen: Fortsätter med sin relation till skolan. Nämner också skolans positiva 
bidrag. Mot slutet undrar hon över hur framtiden kommer att se ut. 
Avslutar med ilska över vardagens rutiner. 

Tredje dagen: Säger att hon inte har något mer viktigt att berätta. Ger uttryck över 
att vara liten och maktlös i förhållande till de som bestämmer i 
skolan. Säger att hon tror skrivandet är bra. Bra att få skriva av sig 
och sätta ord på saker som ingen annan kommer att veta. Hon talar 
till läsaren och säger att hon hoppas på att få förståelse. 
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Figur 12. Skattningar för text 9 som utförts i anslutning till respektive skrivtillfälle. 

 
 

Diskussion 
 
Diskussionen av resultatet inleds med innehållet i texterna. I denna del utgör expressivt 
skrivande en datainsamlingsmetod. Med hjälp av den sökte vi kunskap om det som 
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upptar och berör ungdomar med stressymtom. Därefter följer en diskussion av 
skrivprocessen samt skattningarna som deltagarna gjort. Här analyseras vad metoden 
expressivt skrivande har inneburit för deltagarna i denna studie. Vi ville se om det gick 
att utläsa någon skrivprocess över de tre skrivdagarna. Vidare följer diskussion av 
studiens begränsningar, förslag till vidare forskning samt en avslutning med förslag till 
åtgärder. 
 
Texternas innehåll 
De ungdomar som deltagit i föreliggande studie är främst tjejer och kommer ur den 
grupp av skolungdomar som Schraml (2006) har studerat. Deras personliga berättelser 
har gett oss en unik möjlighet att få en djupare bild av vad som kan ligga bakom 
symtom som sömnbesvär, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet. Vad upptar 
tjejer, med dessa symtom, känslomässigt och tankemässigt? Vi tänker att det är en 
viktig nyckel till att förstå deras situation och därmed i framtiden kunna stötta dem 
bättre. Ungdomarna, varav de flesta är tjejer, i denna studie rapporterar olika fysiska 
symtom och flera berättar om att de lever med en stor oro. Denna oro tycks för några ha 
sin grund i svåra upplevelser som inte verkar bearbetade. Nedstämdhet finns också med 
i bilden hos de flesta, vilket stämmer överens med att de uppfyllde kriterierna för 
depression enligt CDI. Många är ensamma med sina största problem. De flesta av 
deltagarna är också upptagna med frågor kring identitet, som vem de är, om de duger 
och vad de skall bli. 
 
När det gäller texternas innehåll diskuteras inledningsvis de två stora områden som 
ungdomarna var mest upptagna av; relationer i familjen och prestation. Därefter tas 
temana relationer till vänner samt relationer till det andra könet (som här fått rubriken 
pojkvänner) upp. Temat självkänsla och identitet integreras i diskussionen av de övriga 
temana. 
 

Relationer i familjen 
Tydligt i dessa nio berättelser är att familjen har en central betydelse. Här väcks starka 
känslor. I berättelserna tas relationen till föräldrarna upp i hög grad, direkt och indirekt. 
Det framkommer att nästan alla önskar en bättre kontakt med sina föräldrar. Flera 
forskare beskriver att föräldrarna är mycket viktiga för sina tonåringar (Marcia, 2006; 
Steinberg, 2001; Coleman & Hendry, 1999). James Marcia (2006) tar upp att det har 
förekommit strider inom forskningen om huruvida det är anknytning eller autonomi som 
är det viktigaste temat under adolescensen. Han menar dock att de flesta är överens om 
att de samverkar och att båda delarna är centrala för identitetsutvecklingen. Deltagarna i 
studien har gett exempel på önskningar om både närhet och autonomi. Ett par av 
deltagarna beskriver hur de hoppas på att kunna återupprätta relationen till den förälder 
de i nuläget är i konflikt med. Vad gäller autonomi verkar deltagarna i studien överlag 
reglera det bra med sina föräldrar när det gäller praktiska saker. Exempelvis beskriver 
några att de får åka på resor och festivaler eller att de får bestämma vad de skall köpa 
för kläder. Att de andra deltagarna inte tar upp detta kan ses som ett uttryck för att det 
inte är ett problem. Några berättar om steg de själva tar för att bli mer självständiga. På 
ett djupare, mer psykologiskt, plan förefaller autonomin mer osäker. Flera av deltagarna 
beskriver att de inte känner sig sedda och förstådda vilket utgör grunden för att de skall 
kunna respekteras för den de är. Laurence Steinberg (2001) lyfter fram forskning om 
auktoritativt föräldraskap vilket innefattar värme, fasthet (tydliga förväntningar och 
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regler) och psykologisk autonomi. Han menar att ett auktoritativt föräldraskap är 
gynnsamt för en hälsosam utveckling i tonåren. De här tre aspekterna har visat sig 
utgöra skyddsfaktorer där psykologisk autonomi särskilt skyddar mot bl.a. ångest och 
depression. Psykologisk autonomi innebär att tonåringens individualitet och 
självständighet respekteras. Steinberg menar att auktoritativt föräldraskap snarare 
handlar om en emotionell miljö än någon specifik uppfostran. 
 

Tillit 
Flera av deltagarna beskriver att de inte berättar för sina föräldrar hur de mår. Det tycks 
som om de inte når fram när de på ett trevande sätt försöker för att sedan ge upp. Är det 
av oförmåga som deltagarnas föräldrar inte tycks kunna stötta sina ungdomar i den 
utsträckning de behöver? Finns det faktorer i ungdomarnas personlighet som avgör i 
vilken utsträckning de delar med sig av sina tankar och känslor? Kan det vara så att 
föräldrarna inte inser vilken betydelse de har för sina tonåringar? Troligtvis samverkar 
flera faktorer. Steinberg (2001) och Coleman och Hendry (1999) visar att det idag finns 
starka vetenskapliga bevis för att ett auktoritativt föräldraskap bäst gynnar barns och 
ungdomars utveckling i vårt samhälle. De menar att det är ett problem att forskningsrön 
inte når ut och omvandlas till handfasta råd om hur man kan förhålla sig till sina 
ungdomar. 
 

Att få hjälp att förstå sina känslor 
I flera av berättelserna beskrivs en stor längtan efter att vuxna ska vara just vuxna. Flera 
deltagare uttrycker att de önskar att deras föräldrar skall vara ett stöd, vara den trygghet 
de behöver när livet är problematiskt. Det framkommer bland annat när de uttrycker sin 
besvikelse över föräldrarna. Vi tolkar det som att deltagarna skulle vilja att föräldrarna 
orkar med att ta deras känslor och upplevelser på allvar, att verkligen se dem och 
bekräfta dem. Läkaren och psykoanalytikern Johan Beck-Friis (2005) skriver om 
bekräftelse i sin bok om depression. Han menar att den kan ske på tre nivåer; att bli 
sedd, att bli bekräftad och att bli härbärgerad. Det sistnämnda innebär också att den som 
tar emot den andres känslor aktivt reglerar dem inom sig och kan ge dem tillbaka i en 
annan form. Utifrån en föräldraroll kan det ses som att den vuxne till exempel hjälper 
till att tolka sin tonårings känslor, göra dem mer begripliga och acceptabla. I en studie 
av Perschy (1997, refererad i Coleman & Hendry, 2001) efterfrågade tonåringar mer 
hjälp av sina föräldrar för att förstå sig på sina känslor. Den vilsenhet och ensamhet som 
flera av deltagarnas i denna studie uttrycker tyder på att de skulle ha glädje av ett sådant 
stöd. 
 

Föräldrars psykiska mående samt konflikter mellan föräldrarna 
Flera av deltagarna beskriver det som att föräldrarna inte ser, eller orkar med att se, att 
de är stressade och inte mår bra. De uttrycker en önskan om att ha en öppnare 
känslomässig kommunikation. Flera av föräldrarna till deltagarna i föreliggande studie 
tycks inte förstå allvaret i deras barns situation. Delvis kan det bero på att deras 
tonåringar uppvisar ett beteende som allmänt uppfattas som normalt för ungdomstiden. 
Det kan dock finnas andra orsaker också. När tonåringar och föräldrar tillfrågas om hur 
tonåringarna mår rapporterar generellt tonåringarna själva mycket fler symtom än vad 
deras föräldrar gör (Olsson & von Knorring, 1999). Ett undantag är i de fall där 
tonåringen har fått en diagnos fastställd inom psykiatrin. Föräldrar tenderar alltså att 
underskatta depression och ångest hos sina barn. Olsson och von Knorring menar att 
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särskilt deprimerade föräldrar tenderar att underskatta symtom hos sina barn, vilket 
hänger ihop med deras egen belägenhet. Coleman & Hendry (1999) lyfter fram att det 
finns ett samband mellan depression hos föräldrar, speciellt hos mödrar, och 
depressioner hos deras barn. De lyfter även fram andra faktorer som ökar risken för 
depression, i och utanför familjen. I en longitudinell studie (Crawford, Cohen, 
Midlarsky & Brook, 2001) undersöktes dels hur konflikter mellan föräldrarna, dels hur 
det faktum att mamman i en familj mår psykiskt dåligt, påverkar killar och tjejer i 
åldrarna 9-22 år. Man tittade specifikt på internaliserade symtom. I åldrarna 9-12 år 
uppvisade båda könen sådana symtom. Skillnaden uppstod mellan könen i och med 
adolescensen då endast unga tjejer (13-22 år) uppvisade internaliserade symtom. Vi har 
sett att ett par av deltagarna i studien tydligt tar ansvar för sina föräldrar. Ett föräldrapar 
beskrivs bli oroliga och skuldtyngda när de får reda på att deras barn mår dåligt och då 
axlar dottern oron för att skona sina föräldrar. Möjligen tar tjejer generellt på sig större 
ansvar och därmed en större skuld än killar. Det är inte känt i vilken grad belastningen 
yttrar sig på andra sätt hos killar eller i vilken mån de inte berörs på samma sätt.  Under 
tonårstiden befinner sig ofta föräldrar själva i en mittlivskris (Erling & Hwang, 2001). 
Det här gör att både ungdomar och föräldrar är upptagna av funderingar om 
förändringar och på framtiden. Föräldrar är troligen därmed inte lika uppmärksamma på 
hur deras ungdomar har det. Det kan vara ytterligare en förklaring till att föräldrarna till 
deltagarna i föreliggande studie i flera fall inte hjälper sina barn trots att de har 
allvarliga symtom. Hur kan problem hos ungdomar uppmärksammas för att de och 
deras föräldrar ska få rätt stöd? Vi tror att skolan kan spela en viktig roll här eftersom 
personalen många gånger träffar ungdomarna under en längre tid och därmed 
exempelvis ser när förändring sker. Lärare och annan skolpersonal kan uppmärksamma 
problem men skall inte behöva lösa dem. En utökad tillgänglighet hos främst 
skolhälsovården, men även barn- och ungdomspsykiatrin, vore önskvärt. 
 

Föräldrars vs vänners inflytande på ungdomar 
I föreliggande studie ser vi att de deltagande ungdomarna är påverkade från olika håll 
och att de söker bekräftelse företrädesvis hos familjen och vänner. När relationen till en 
familjemedlem inte fungerar engagerar det ungdomarna i studien mycket starkt. Vår 
uppfattning är att en trygg relation i familjen ger förutsättningar för tonåringen att prova 
sig fram och successivt utveckla sin personlighet. I denna utveckling är både familj och 
vänner viktiga men familjen ger den trygga grund som det kan ske utifrån. I tonåren 
utforskar ungdomarna världen i hela sin omfattning och behöver en trygg bas att 
återvända till för att reflektera kring sina tankar och känslor. Denna erfarenhet blir 
grunden till hur de kan knyta nära relationer till sina vänner, där de i sin tur tar upp olika 
tankar och känslor. Detta är en växelvis process som bidrar till fullbordandet av 
ungdomarnas identitet. I deltagarnas texter har vi i flera fall sett att de efterfrågar en 
trygg bas. Även om de flesta forskare är överens om att föräldrar spelar en stor roll i 
tonåringarnas liv och utveckling så finns det de som framför en motsatt syn. Judith Rich 
Harris (1998) är den som främst har utmanat den rådande uppfattningen. Att barn 
utvecklas på det sätt de gör anser hon till stor del beror på det genetiska arvet. Den del i 
personligheten som går att påverka är inte så stor. Utifrån sina iakttagelser kommer hon 
vidare fram till att jämnåriga är mycket viktigare för tonåringars beteende och 
personlighet än vad föräldrarna är. Steinberg (2001) ser det som att Harris fryser bilden 
i ett nu när hon konstaterar att tillhörigheten i en jämnårig grupp är det överordnade för 
en tonåring. Harris menar att tonåringens utveckling styrs mer av gruppens värderingar 
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än av föräldrarnas. Steinberg anser dock att detta är att förenkla. Det är känt att 
ungdomar söker sig till vissa vänner, företrädesvis sådana som är lika dem själva på 
olika sätt. Om vännerna kan påverka en individ så starkt, hur kommer det sig att 
föräldrarna inte har haft någon påverkan trots att de försökt att påverka individen sedan 
födseln? Vi drar slutsatsen att vänner är viktiga för tonåringar men att de i första hand 
behöver sina föräldrar och den trygghet de utgör att utgå ifrån. Vi tycker att det är 
viktigt att nå ut till föräldrar och visa på den betydelse de har för sina ungdomar. Idag 
får vi intrycket att många föräldrar inte är helt klara över detta och låter tonåringar vara 
mer självständiga än vad de är mogna för. 
 

Syskonrelationer 
Många av deltagarna uttrycker att syskonrelationer betyder mycket för dem. Flera av 
dem beskriver att de har syskon och främst systrar som de kan anförtro sig åt. Några 
deltagare verkar vara mer öppna med sina syskon än vad de är med sina vänner, i den 
meningen att de är mer ärliga om sig själva. Den här relationen beskrivs vara mycket 
värdefull i de fall där kommunikationen med föräldrarna inte fungerar, när klimatet i 
familjen inte förmedlar tillräckligt med tillit och öppenhet. I ett fall när det uppstått en 
konflikt med en förälder blir det extra tydligt.  Syskonen beskrivs då vara i något av 
samma situation och håller ihop.  Ett par av deltagarna ger uttryck för att syskonen 
förstår varandra på ett annat sätt än utomstående. Det är dock inte alltid som relationen 
mellan syskon är bra. En deltagare känner att det finns stora förväntningar på att älska 
sitt syskon, att det i princip förutsätts. När det inte upplevs som tillåtet att vara arg på 
och tycka illa om sitt syskon blir sådana känslor laddade. Om det ges utrymme för att 
utforska dessa känslor skapas bättre förutsättningar för att känna fler nyanser. Det är 
normalt att känna ilska mot någon som man samtidigt tycker om. 
 

Prestation 
Prestation växte fram som det andra stora temat under textanalysen. Efterhand blev det 
tydligt att det bestod av två delar. Dels av inre och yttre prestationskrav, dels den egna 
drivkraften som gör det möjligt att konkurrera på olika plan och ta sig fram i livet. Det 
handlar egentligen i mångt och mycket om identitetsskapande. Vem är jag? Vad kan 
jag? Parallellt med detta kommer också funderingar fram i berättelserna som har med 
den grundläggande självkänslan att göra. Duger jag? 
 
Att ha en stabil identitet innebär en känsla av att vara densamma över tid, oavsett 
sammanhang. Det utgör en inre kontinuitet (Kroger, 2006). Identiteten är den innersta 
upplevelsen av oss själva och vår personlighet, det som gör oss unika (Wrangsjö, 2006). 
Wrangsjö menar att tonåringen behöver pröva sig fram och ta risken att misslyckas, att 
bli avvisad men också konkurrera för att nå en fullbordad identitet. Med att ha uppnått 
fullbordad identitet menas att en individ har utforskat olika möjliga roller och etablerat 
egna värderingar och mål. Marcia (2006) talar om att identitetsskapandet idag är ett 
slags ”gör-det-själv-projekt” då tidigare tydliga normer och regler är upplösta. Det 
innebär en stor osäkerhet likväl som viktiga fördelar. Marcia menar att det ger bättre 
förutsättningar för att nå en fullbordad identitet. Dock betonar han att ungdomar 
behöver stöd i sitt utforskande. I BO:s rapport (2003:02) uttrycker ungdomar att friheten 
är positiv men att det är jobbigt att göra så många val. Allt är möjligt men ju närmare 
framtiden kommer desto mer blir tonåringen medveten om sin egen otillräcklighet, 
vilket innebär en inre konflikt. Deltagarna i föreliggande studie tycks i stor utsträckning 
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vara tyngda av krav. De upplever dem inifrån sig själva men också från föräldrar, lärare 
och omvärlden i stort. Flera deltagare beskriver att de känner en press på att leva upp till 
omvärldens ideal. Det är något som ger status även bland jämnåriga och det tycks 
viktigt för några för att passa in i den grupp de vill tillhöra. Ungdomarna verkar tappa 
bort sin egen drivkraft och istället blir offer för vad andra tycker. Ett exempel är hur 
lärare manar på ungdomarna att varje prov är avgörande för deras framtida möjligheter 
att få ett bra jobb. För ungdomarna blir det här inte uppmuntrande utan uppfattas mer 
som en form av hot. Några beskriver att deras föräldrar vill att de ska få bra betyg och 
att de försöker leva upp till det. Ungdomarna beskriver också en diffus press som 
handlar om samhällets normer och krav. Det handlar även om utseendet, att de förväntas 
se ut på ett visst sätt och passa in. Utifrån deltagarnas beskrivningar tolkar vi det som att 
de skulle behöva mer stöd i sitt utforskande. De upplevda kraven blir så stora att de får 
svårt att värja sig. Vi tror att det här kan vara en förklaring till att ungdomarna i denna 
studie på olika sätt känner sig stressade och uppvisar olika symtom på psykisk ohälsa. 
 
Utseende och disciplin av kroppen anser vi handlar mycket om prestation och har därför 
valt att inkludera det i detta tema. I sina försök att nå upp till dagens nästan ouppnåeliga 
skönhetsideal behöver människor ägna mycket tid och kraft till att forma sitt utseende. 
Flera deltagare försöker på olika sätt förändra sitt utseende. De beskriver hur de slits 
mellan viljan att sätta sig över kraven och viljan att leva upp till dem. Den här typen av 
ambivalens är en normal process i identitetsutvecklingen. Ur ett annat perspektiv kan 
disciplin av kroppen ses mer som ett symtom, vilket är mer problematiskt. Det kan vara 
ett sätt att få något i livet under kontroll. För många innebär det till en början något av 
en eufori t.ex. att kunna kontrollera sitt ätande på det sätt som man gör vid anorexi 
(Broberg, Nevonen & Bonnedal, 2001). Ett par av deltagarna tar upp olika tankar just 
kring kontroll av ätandet. Vi tänker att kontroll av ätandet kan vara ett sätt att hantera 
och reglera känslor på. Flera anklagar sig själva för att de exempelvis inte kan hålla 
vikten, prestera bättre i skolan eller bli mer sociala. De beskriver att de aldrig är nöjda 
med sig själva, de söker efter fel hos sig själva och visar liten medkänsla för sig själva. 
Hur kan man nå dessa tjejer för att erbjuda dem en möjlighet att utforska sina tankar och 
känslor på ett öppet sätt? Ett sätt kan vara genom att erbjuda tjejgrupper där denna och 
andra viktiga frågor diskuteras. Då får de möjlighet att tillsammans med jämnåriga och 
någon vuxen utforska för dem viktiga frågor. 
 

Vänner 
Många av deltagarna beskriver en önskan om att ha minst en vänskapsrelation som 
innehåller öppenhet. Under ungdomsåren utvecklas en ny sorts vänskap. Förmågan att 
se saker ur olika perspektiv blir allt mer utvecklad vilket är förutsättningen för ett större 
mått av ömsesidighet. Detta ökar också behovet av nära relationer (Erling & Hwang, 
2001). Närhet kännetecknas av tillit och öppenhet. Förmågan till närhet utanför familjen 
utvecklas i tonåren, hand i hand med identitetsutvecklingen. En förutsättning för att ha 
nära relationer är att man vet vem man själv är (Erling & Hwang, 2001; Kroger, 2006; 
Marcia, 2006). Vi tänker att det krävs en tilltro till att man duger som den man är för att 
kunna visa det. Det här utgör en bas som hela tiden vidareutvecklas i samspel med 
familj, vänner och omvärlden i stort. Några av deltagarna har erfarenhet av att de kan få 
stöd av vänner i jobbiga situationer. Andra har inte den erfarenheten men uttrycker en 
önskan om att ha en nära vän att tala med. Många av deltagarna som har vänner delar 
trots allt inte sina djupare tankar och känslor med dem. Det gör att många upplever sig 
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som ensamma då de i flera fall egentligen brottas med samma problem. Detta tyder på 
att vänskapen inte har utvecklats till den högre grad av närhet där de delar förtroenden 
med varandra. Nästan alla deltagare vill vara öppna med en vän men vi får 
uppfattningen att många ändå inte vågar lämna ut sig själva på det sättet. Dels kan det 
bero på att de inte har kommit så långt i den här utvecklingsprocessen. Dels tyder det på 
en osäkerhet som kan bottna i en låg självkänsla. Förmågan att utveckla nära relationer 
hänger delvis ihop med erfarenheter ifrån den egna familjen (Erling & Hwang, 2001). 
En öppen och varm relation till föräldrarna blir en naturlig förebild för kommande 
vänskapsrelationer. Om barnet under sin uppväxt får erfarenhet av att tala öppet med 
sina föräldrar om sina bekymmer samt får deras stöd medför det en trygghet som ger 
grunden för nära relationer utanför familjen. Utifrån texterna kan vi se att flera av 
deltagarna i nuläget upplever en brist på närhet i relationen till föräldrarna. 
 

Pojkvänner 
Ett antal tjejer tar upp hur relationen till en pojkvän ser ut alternativt drömmar om en 
pojkvän. Killar var i hög grad perifera i tjejernas berättelser, med ett tydligt undantag. I 
några berättelser resonerar deltagarna om sina pojkvänner och vilken funktion de fyller i 
deras liv. Intrycket är att de håller på att utforska och att pröva sig fram till vad de ska 
ha pojkvänner till. Det tycks inte uppstå någon egentlig närhet och intimitet i dessa 
förhållanden. Ett par av tjejerna, som drömmer om en relation, säger att de vill att någon 
skall älska dem så att de lär sig älska sig själva bättre. Deras önskan är att de genom 
detta skall få bättre självförtroende. Det vi tycker kan vara problematiskt är att tjejerna 
uttrycker att de vill att pojkvänner skall ersätta den kärlek och självacceptans som de 
saknar. Det finns en önskan om att någon utifrån skall fylla det tomrummet. Men som vi 
ser det räcker det inte med enbart yttre bekräftelse utan tjejerna behöver utveckla en 
större acceptans av sig själva. För att upprätthålla en skör självkänsla med hjälp av yttre 
bekräftelse krävs ständig påfyllning. En acceptans av sig själv är en förutsättning för att 
utveckla ömsesidighet i nära relationer. Erling & Hwang (2001) tar upp att i början av 
ungdomstiden uppfylls behovet av närhet och intimitet mycket av vänner av samma 
kön. Mot slutet av tonåren förändras det för många till att också uppfyllas av en partner. 
Att pojkvänner är perifera för tjejerna i studien är på ett sätt naturligt. De är i 
sextonårsåldern och är snarare mitt uppe i att knyta nära vänskapsrelationer. 
 
Diskussion av skrivprocessen 
För nästan alla deltagare tycks expressivt skrivande ha inneburit någon form av positiv 
process. Deltagarna har gått tillväga på lite olika sätt när de har tagit upp det som känts 
viktigt för dem. Det sammanlagda intrycket är att de som skrivit om svåra ämnen har 
haft nytta av att få sätta ord på vad de tänker och känner. Flera deltagare uttrycker detta 
direkt i texterna. Det har skett en viss bearbetning av svåra känslor. Ett intryck har varit 
att deltagarna har tagit upp sådant som de aldrig tidigare har talat med någon om. Att 
verbalisera det man bär inom sig till en sammanhängande historia har en strukturerande 
effekt (Pennebaker & Chung, 2007; Sloan & Marx, 2004a, Smyth, 2003). Viktiga, 
tidigare ej helt medvetna eller icke erkända tankar och känslor, har kommit till uttryck. 
Vi tror att det för deltagarna inneburit att de har fått en större kunskap om sig själva och 
att det därmed finns bättre förutsättningar för att med tiden nå en fullbordad identitet. 
Ett sätt att förstå det som sker i skrivprocessen är utifrån den psykologiska 
utvecklingsprocess som pågår under tonåren (Erling & Hwang, 2001). Här tillkommer 
en ny kognitiv kvalitet i form av det abstrakta tänkandet och det ”berättelseskapande” 
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självet (the narrative self) tar plats. Det medför att tonåringen kan verbalisera sina 
tankar och känslor och se på sig själv i ett annat, mer existentiellt, perspektiv. I och med 
det kan tonåringen sammanfoga en begriplig och meningsfull berättelse om sitt liv. Den 
berättelsen behöver kontinuerligt vidareutvecklas i takt med nya erfarenheter (Giddens 
refererad i Frisén & Hwang, 2006; Wrangsjö, 1993). Expressivt skrivande kan utgöra ett 
stöd i tonåringens skapande av sin berättelse och identitet. 
 
Det finns många varianter av instruktioner till expressivt skrivande. Tanken är att 
instruktionen bland annat ska uppmuntra den som skriver till att utforska och se på 
händelser ur olika perspektiv. I föreliggande studie ses att de flesta av deltagarna vänder 
och vrider på för dem viktiga frågor. Tredje skrivdagen innehåller instruktionen frågan; 
är det något viktigt som du ännu inte skrivit om? Två av tjejerna i studien tycks svara 
direkt på den frågan eftersom de tredje dagen tar upp för dem viktiga och laddade 
frågor. Förmodligen var det svårt att närma sig dessa direkt och utan den sista dagens 
uppmaning kanske dessa aldrig skulle ha tagits upp. Vi tolkar det som att det var 
värdefullt att dessa frågor kom upp och blev verbaliserade. Deltagarna hade möjlighet 
att välja var och när de skulle skriva. Instruktionerna i denna studie gav möjlighet att 
fritt välja ämne samt att om man önskar ta upp flera olika händelser. Sammantaget ger 
detta en stor individuell frihet, de som skriver kan använda metoden på ett sätt som 
passar dem bäst. Vi uppfattar att detta varit positivt för deltagarna och anser att det 
förmedlar en tilltro till den som skriver. Pennebaker och Chung (2007) samt Sloan och 
Marx (2004a) konstaterar också att det är viktigt att inte låsa sig strikt vid vissa 
parametrar utan att instruktionerna bör inbjuda till ett vidare utforskande. 
 
I föreliggande studie kan det konstateras att deltagarna har valt att närma sig och att 
bearbeta känslomässiga frågor på olika sätt. Flera av deltagarna, som valde att inleda 
med en stark emotionell upplevelse under den första dagen, fortsatte också att arbeta 
med denna under de kommande två dagarna. Detta kan ses som att de investerar 
känslomässigt i sitt skrivande. Utifrån deras berättelser verkar det ha varit betydelsefullt 
och till hjälp. Sloan, Marx & Epstein (2005) kom fram till att när samma händelse 
bearbetades under tre dagar medförde det en minskning av posttraumatiska stressymtom 
och fysiska symtom. Att det skett en exponering för det som är känslomässigt laddat 
och att händelsen därefter har strukturerats under de efterföljande dagarna var faktorer 
som kan ha hjälpt deltagarna i föreliggande studie. De har också fått möjlighet till nya 
perspektiv på sin historia. Detta tolkas utifrån hur deltagarna t ex uttryckt olika känslor 
kring det laddade temat under de olika dagarna samt hur de i många fall sätter punkt 
tredje dagen. Vidare beskriver flera efterhand sitt problem på ett mer nyanserat sätt. 
Några andra av deltagarna som tog upp ett ämne den första dagen valde att inte fortsätta 
med det under de kommande dagarna. Dessa texter förmedlade successivt ett lägre 
engagemang. En tjej berättar om en obearbetad händelse som hon försöker minnas och 
göra begriplig men lämnar det sedan. Ungdomarna verkar ta upp saker i den takt och 
omfattning de förmår. Sloan & Marx (2004b) såg i sin studie att det skedde en 
minskning av depressiva och posttraumatiska symtom när deltagarna uttryckte sina 
känslor kring upplevda trauman eller stressorer. I en studie av Ullrich & Lutgendorf 
(2002) framkom att känslomässiga uttryck i kombination med tankemässig bearbetning 
ger bättre resultat än om de medverkande enbart fokuserar på den ena aspekten. I det 
analyserade textmaterialet såg vi ett mönster där deltagarna satte punkt i sina berättelser 
genom att uttrycka sig hoppfullt om framtiden respektive att t ex med ett skrik göra sig 
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av med gamla känslor som de länge burit på. Pennebaker (2004) tar upp att de flesta 
som skriver upplever den sista skrivdagen som lite motig. Han menar att det ofta är ett 
uttryck för att de känner sig färdiga med händelsen/traumat som tidigare upptagit dem 
till stor del och att de nu känner sig redo att fortsätta med andra viktiga delar av sitt liv. 
 

Ungdomarnas skattningar i samband med skrivandet 
För många av deltagarna stämmer skattningarna överens med det vi har sett i 
skrivprocessen. I några andra fall går deltagarnas och vår uppfattning isär, då vi 
upplever att det som uttrycks i texterna och skattingarna är motsägelsefullt. Det kan 
finnas skillnader i hur olika människor uppfattar mening och starkt känsloengagemang 
hos sig själva, vilken repertoar var och en har. Eftersom vi inte har kunnat hitta några 
entydiga mönster kan vi inte dra några slutsatser utifrån skattningarna. Det är annars 
tänkbart att olika sorters skattningsmönster ger olika utfall av expressivt skrivande. 
 
Studiens begränsningar 
Deltagarna i föreliggande studie kommer ifrån två gymnasieskolor i Stockholmsområdet 
med hög socioekonomisk status. Det är väl känt att låg social position medför sämre 
fysisk och psykisk hälsa (Lundberg & Wents, 2004; Olsson & von Knorring, 1999; 
Sapolsky, 2003; Währborg, 2002). Denna enskilda faktor förklarar enligt Bremberg  
20 till 40 procent av all ohälsa under uppväxtåren (Bremberg, 1998). Med anledning av 
detta kan det antas att de undersökta gymnasieskolorna, som ligger i ett välbärgat 
område, rapporterar totalt sett mindre psykisk ohälsa än genomsnittet. Det innebär att 
det i andra områden kan finnas en större andel tjejer som är utmattade i nivå med den 
undersökta gruppen. Något som syns i resultatet är att ungdomarna upplever stora inre 
och yttre krav. Det kan relateras till den status området har vilket leder till extra hög 
prestationsstress. I områden med låg social status kan man anta att stress i högre grad 
har en mer negativ innebörd och handlar mer om hopplöshet än om prestation. 
 
Expressivt skrivande erbjöds som intervention mot stress till den grupp som benämndes 
som wornout inom stressprojektet. Den bestod av 68 skolungdomar (34 procent killar 
och 66 procent tjejer). Av dessa valde 14 ungdomar (12 tjejer och 2 killar) att delta i 
interventionen. I samband med anmälan fick de genomföra en screening om depression 
samt ta emot instruktionerna till expressivt skrivande. Av dessa fjorton lämnade nio 
ungdomar in sina berättelser. När det gäller fördelningen mellan kön var det minst åtta 
tjejer bland de nio deltagarna som fullföljde skrivandet och lämnade in sina texter. 
Avseende den nionde deltagaren känner forskningsledaren inte till kön. Denna 
deltagares text uttrycker också väldigt lite personlig information och berättar inte om 
några relationer, varför det är svårt att avgöra vilket kön deltagaren har. Det finns med 
andra ord noll till en deltagande kille i gruppen om totalt nio deltagare. Det medför att 
det inte går att generalisera till ungdomar som grupp. Snarare gäller resultatet tjejer. 
Vidare är de nio ungdomar som valde att delta inte representativa för hela gruppen utan 
kan på olika sätt skilja sig från de övriga 59 elever som inte skrev. Exempelvis skulle 
det kunna vara så att de som skrev var de som mådde sämst och var i störst behov av 
interventionen. Det finns även en möjlighet att de elever som hade det svårast inte 
orkade med att skriva och därför inte deltog. Sammantaget gör ovan nämnda faktorer att 
generaliseringar av resultaten bör göras med stor försiktighet men att resultatet ändå 
tillför relevant och viktig kunskap inom området för gruppen unga svenska tjejer. 
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För att öka interbedömarreliabiliteten har en systematik i analysprocessen använts i 
enlighet med Hayes (2000) och Langemar (2005). Det innebar att analyserna 
genomfördes av oss var för sig. De framarbetade temana jämfördes för att sedan 
sammanföras. Överensstämmelsen var hög. Om en litteratursökning gjorts i förväg 
angående ungdomars situation, utveckling och psykiska hälsa skulle det ha varit svårt 
att helt bortse från detta i analysen av texterna. I och med att vi väntat med att söka 
litteratur och först gjort det efter att resultatet färdigställts har analysen inte färgats av 
den mer detaljerade förförståelsen. I och med våra psykologistudier har vi kunskaper 
om barns- och ungdomars utveckling. Litteraturgenomgången, där vi leddes av våra 
resultat, innebar dock att vi ytterligare fördjupade oss i forskning och teori avseende 
familjen och ungdomars identitetsutveckling. 
 
Förslag till vidare forskning 
Det finns en mängd undersökningar av expressivt skrivande som visar på goda resultat 
när det gäller fysisk hälsa. När det gäller psykisk hälsa är resultaten inte lika entydiga, 
även om en del mycket lovande studier gjorts med personer som varit med om någon 
stressfylld- eller traumatisk händelse. I föreliggande studie bedöms att en bearbetning av 
svåra upplevelser har skett hos flera av de deltagande ungdomarna. För att säkrare 
kunna avgöra i vilken grad de blir hjälpta av expressivt skrivande föreslås att en 
upprepad studie genomförs, denna gång med före- och eftermätningar av psykisk hälsa. 
Det kan även vara lämpligt att genomföra några djupintervjuer en tid efter skrivandet 
för att komplettera bilden. Dessa kan ge ytterligare information om vad interventionen 
inneburit för enskilda deltagare. 
 
Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka vad en upprepning av 
skrivandet skulle innebära. Förslagsvis kan detta ske efter ett halvår så att deltagarna har 
hunnit ta till sig erfarenheten från den första skrivomgången. I samband med detta är det 
också av intresse att undersöka vad som skett under mellantiden. Hur har kontakten med 
föräldrar eller syskon utvecklats? Talar de i högre grad med vänner eller andra i sin 
omgivning? Har de möjligen sökt professionell hjälp? 
 
Avslutning 
Att unga tjejer idag mår allt sämre beror sannolikt på flera olika samverkande faktorer. I 
denna studie har vi sett att deltagarna, som främst är tjejer, har tagit upp problem som; 
svåra händelser de varit med om, krav som tynger dem, konflikter i familjen och att de 
inte kan tala med sina föräldrar om det som är svårt. Utöver det brottas de, i likhet med 
ungdomar generellt, med sin egen identitetsutveckling. Under tonåren sker en snabb 
utveckling av individens yttre (kroppsligt) likväl som det inre (psykologiskt) och kraven 
på självständighet ökar allt eftersom (Erling & Hwang, 2001). I vårt individualiserade 
samhälle ställs höga krav på ungdomar. De val som de gör har stor inverkan på hur 
deras liv kommer att gestalta sig. Vi föreställer oss också att könsroller med dess 
inbyggda förväntningar har betydelse då det särskilt är unga tjejer som drabbas av 
psykisk ohälsa. För att kunna hantera de olika krav som ställs och göra rimliga val i 
livet behöver förmodligen ungdomar av idag mer individuellt stöd än tidigare 
generationer. Marcia (2006) menar att ungdomar har ett behov av att hålla kvar sina 
nära relationer med föräldrarna. De behöver det för emotionell påfyllning, för sin 
självkänsla och till tröst. Vi frågar oss om föräldrar förstår hur värdefulla de är för sina 
tonåringar. Det är möjligt att föräldrarna till ungdomarna i denna studie känner sig 
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avvisade av sina tonåringar. Erling & Hwang (2001) pekar på att tonåringar utåt kan 
verka helt självständiga, eller till och med avståndstagande. I själva verket är de i regel 
fortfarande psykologiskt beroende. Om fler föräldrar visste hur viktiga de är skulle det 
kanske vara lättare att härda ut när deras tonåringar avvisar dem. 
 
De problem som ungdomarna tar upp i sina texter handlar till stor del om olika problem 
inom familjen. Deltagarna upplever inte att de blir sedda, förstådda och bekräftade. 
Erling och Hwang (2001) samt Coleman och Hendry (1999) konstaterar att tonåren i 
regel inte innebär uppslitande konflikter mellan ungdomar och föräldrar. Steinberg 
(2001) menar att en konfliktfylld tonårsperiod i regel föregås av tidigare problem i 
familjen. Om det finns stöd av en omvårdande vuxen, behöver tonårsperioden med sina 
stora förändringar inte medföra speciellt mycket stress för tonåringen. Han menar vidare 
att de ungdomar som mår dåligt i regel gör det av specifika anledningar. Det kan vara på 
grund av föräldrars skilsmässa, sjukdom hos någon familjemedlem, att de blivit utsatta 
för brott, ekonomiska problem i familjen eller av mer kroniska personliga svårigheter 
som skulle vara problematiska för vem som helst. I föreliggande studie tar deltagarna 
upp den här typen av problem i hög grad. Att tänka att konflikter hör tonåren till är att 
undvika det ansvar som vuxna och framförallt föräldrarna har gentemot sina barn. 
 
Ungdomarna i föreliggande studie uppfyllde kriterierna för depression utifrån 
självskattningsformuläret Children’s Depression Inventory (CDI). Deras värden låg 
mellan gränsvärdet för depression och svår depression. Att per automatik relatera stress- 
och depressionssymtom till identitetsproblem eller andra fenomen specifika för tonåren 
innebär att många ungdomar inte tas på allvar och får den hjälp de behöver. Vi tänker 
att både föräldrar och professionella i ungdomars närhet behöver vara uppmärksamma 
på detta och ta reda på vad som ligger bakom symtomen. Olsson & von Knorring menar 
att depressiva problem inte skall ses som normalt i tonåren. Man har funnit att de 
tenderar att kvarstå in i vuxen ålder (Olsson & von Knorring, 1999). Det finns all 
anledning att hjälpa drabbade ungdomar. Vi tror att en tredjedel av tjejerna skulle må 
bra av terapeutisk hjälp för att ytterligare bearbeta sina upplevelser. Vi baserar det på att 
de lägger skuld på sig själva och fastnar i detta mönster. För att komma vidare menar vi 
att de behöver reflektera kring sig själva och sin situation med hjälp av någon annan. 
Sloan och Marx (2004b) menar att expressivt skrivande inte bör ersätta psykologisk 
behandling men att det skulle kunna användas som ett komplement till annan 
behandling. 
 
Omsorg och engagemang parat med respekt för att tonåringen är en separat individ ger 
de bästa förutsättningarna för en fullbordad identitet (Marcia, 2006). Forskare har under 
de senaste 40 åren funnit bevis för att detta förhållningssätt är mest gynnsamt och det 
gäller i alla sammanhang, inte enbart i familjen (Steinberg, 2001). Det vore önskvärt 
med en bred diskussion om detta och hur ett sådant förhållningssätt kan te sig, i medier, 
genom skolor och alla instanser som har att göra med barn och ungdomar. Det finns 
föräldragrupper för dem som har yngre barn. Det är bra, det är då grunden läggs för tillit 
och en öppen kommunikation. Dock kan även föräldrar till tonåringar behöva stöd. Med 
tanke på att barn och ungdomar tillbringar mer än 15 000 timmar i skolan kan den få en 
stor betydelse för främjandet av psykisk hälsa. Forskning visar att en god skolsituation 
fungerar som en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa (Ekstrand, FoU 2006:7). Ett förslag är 
att man från skolans sida tänker över vad man förmedlar kring exempelvis prestation. 
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Vi tänker också att expressivt skrivande skulle kunna vara en metod som 
skolhälsovården kan erbjuda elever som uppvisar stressymtom. Dock behöver man från 
skolans sida veta vilka elever som kan tänkas ha nytta av den interventionen.  
 
Då föreliggande studie baseras på nio texter är underlaget för litet för att dra slutsatser 
om processmönster i skrivandet. Vi har dock gjort ett antal övergripande iakttagelser, 
som att det tycks som om expressivt skrivande har varit en meningsfull intervention för 
de flesta av deltagarna. Utifrån materialet och tidigare forskning drar vi slutsatsen att 
expressivt skrivande skulle kunna fungera för flera grupper. Dock tror vi att exempelvis 
tjejer/ungdomar som befinner sig i en kris eller har en mycket låg självkänsla bör få stöd 
och hjälp genom ett mänskligt möte. 
 
Expressivt skrivande som metod har en väldigt stor potential. Metoden inbjuder till att 
ta sina tankar och känslor på allvar och att finna sin egen väg. Det är att sätta tillit till 
människors egen förmåga till perspektivbyten och läkning. Det finns studier som visar 
att personer som har formulerat sina tankar och känslor i expressivt skrivande i högre 
grad talar med andra människor efter denna erfarenhet (Pennebaker & Chung, 2007). 
Det tycks som om det blir lättare för dem att berätta för andra om sina upplevelser efter 
att de, i och med skrivandet, har skapat en berättelse. Vår förhoppning är att 
ungdomarna i studien får användning av skrivandet på samma sätt. 
 
Många föräldrar idag lever med bilden av att de inte är så viktiga i sina tonåringars liv 
utan att det är vännerna som har övertagit den funktionen. Vår studie pekar på raka 
motsatsen. Föräldrar är oerhört viktiga för sina tonåringars utveckling och hälsa. Vi 
hoppas att denna studie kan bidra till att synliggöra föräldrarnas fortsatta stora 
betydelse. Vi vill uppmana föräldrar till att fortsätta lyssna på sina tonåringar och ta 
deras tankar och känslor på allvar. Föräldrarna utgör en modell för sina tonåringar och 
därför blir det viktigt att visa egna känslor och vara tydlig med var de egna gränserna 
går. Det bidrar till den grundtrygghet som dagens tonåringar så väl behöver. 
 
 

Referenser 
 
 
Beck-Friis, J. (2005). När Orfeus vände sig om – en bok om depression som förlorad självaktning. 
Stockholm: Natur & Kultur. 
 
BR (2003:02). Stress i barns och ungas vardag. Stockholm: Barnombudsmannen. Hämtad 16 juni 2007 
från http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=3864 
 
Bremberg, S. (Red.). (1998). Barnrapporten Kunskapsbaserat folkhälsoarbete för barn och ungdomar i 
Stockholms län. Hämtad 26 juni 2007 från www.cbu.dataphone.se/Barnrapporten/innehall.html 
 
Broberg, A., Nevonen, L., & Bonnedal,U. (2001). Ätstörning. I A, Erling & P, Hwang (Red.), 
Ungdomspsykologi: Utveckling och livsvillkor (sid. 21-39). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Coleman, J. C., & Hendry, L. B. (1999). The Nature of Adolescence (3rd ed.). London: Routledge 
 

 



 37

Ekstrand, A (FoU rapport 2006:7). Hur mår Stockholms ungdomar? En studie av risk- och 
skyddsfaktorers betydelse för psykisk ohälsa. Stockholm: Forsknings och utvecklingsenheten, Stockholms 
stadsledningskontor. Hämtad 25 juni 2007 från www.stockholm.se/fou 
 
Erling, A., & Hwang, P. (2001). Sociala relationer. I A, Erling & P, Hwang (Red.), Ungdomspsykologi: 
Utveckling och livsvillkor (sid. 21-39). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Frattaroli, J. (2006). Experimental Disclosure and Its Moderators: A Meta-Analyses. Psychological 
Bullentin, 132(6): 823-865. 
 
Frisén, A., & Hwang, P. (2006). Ungdomar och identitet. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Greenberg, M. A., Wortman, C. B., & Stone, A. A. (1996) Emotional Expression and Physical Health: 
Revising Traumatic Memories or Fostering Self-Regulation? Journal of Personality and Social 
Psychology. 71(3)588-602.   
 
Hallsten, L., Josephson, M., & Torgén, M. (2005). Performance-based self-esteem: A driving force in 
burnout processes and its assessment. Arbete och Hälsa. Arbetslivsinstitutet (Nr. 2005:4). 
 
Harris, A. H. S. (2006). Does Expressive Writing Reduce Health Care Utilization? A Meta- Analysis of 
Randomized Trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(2): 243-252. 
 
Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. New York: McGraw Hill/Open University Press 
 
Johnson, R. L. (2002). Pathways to Adoloscent Health: Early Intervention. Journal of Adolescent Health, 
31, 240-250. 
 
Kaufman, J.C., & Sexton, J. D. (2006). Why Doesn’t the Writing Cure Help Poets? Review of General 
Psychology, 10(3): 268-282. 
 
Kovacs, M. (1992). Children’s Depression Inventory (CDI), Assessment of depressive symptoms in 
youths. New York: Multi-Health Systems Inc. 
 
Kroger, J. (2006). Identitetsutveckling i de tidiga tonåren. I A, Frisén & P, Hwang (Red.), Ungdomar och 
identitet (sid. 171-196). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Langemar, P. (2005). Att låta en värld öppna sig. Introduktion till kvalitativ metod i psykologi. 
Opublicerat manuskript. Stockholms Universitet. 
 
Lewinsohn, P. M., Rhode, P., & Seeley, J. R. (1998). Major depressive disorder in older adolescents: 
prevalence, risk factors, and clinical implications. Clinical Psychology Review, 18, 765-794. 
 
Lundberg, U., & Wentz, G. (2004). Stressad hjärna, stressad kropp. Om sambanden mellan psykisk stress 
och kroppslig ohälsa. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 
Lyubomirsky, S., Sousa, L., & Dickerhoof. R. (2006). The Costs and Benefits of Writing, Talking, and 
Thinking About Life’s Triumphs and Defeats. Journal of Personality and Social Psychology, 90(4): 692-
708. 
 
Läkemedelsverket, (2005). Farmakologisk behandling av depression hos barn och ungdomar - en 
uppdatering av kunskapsläget – Behandlingsrekommendation, 5:2005. Hämtad 13 juni 2007, från 
www.lakemedelsverket.se/upload/Hälso-%20och%20sjukvård/behandlingsrek/depressionbarn.pdf 
 
Marcia, J. (2006). Jagidentitet och objektrelationer. I A, Frisén & P, Hwang (Red.), Ungdomar och 
identitet (sid. 171-196). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
McWilliams, N (1999). Psychoanalytic Case Formulation. New York: The Guilford Press. 
 

 



 38

Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., & Shapira, I. (2006). Burnout and Risk of 
Cardiovascular Disease: Evidence, Possible Causal Paths, and Promising Research Directions. 
Psychological Bullentin, 132(3): 327-353. 
 
Morris, L., Linkemann, A ., & Kröner-Herwig, B. (2006). Writing Your Way to Health? The Effects of 
Disclosure in German Students. I M. E. Abelian (Red.), Focus on Psychoteraphy Research (sid. 219-239). 
Hauppauge, NY, US: Nova Science Publishers. 
 
Olsson, G., & von Knorring, A-L. (1997). Depression among Swedish adolescents measured by the self-
rating scale Center for Epidemiology Studies – Depression Child (CES-DC). European Child & 
Adolescent Psychiatry, 6, 81-87. 
 
Olsson, G., & von Knorring, A-L. (1999). Adolescent Depression: prevalence in Swedish high-school 
students. Acta Psychiatrica Scandinavica, 99, 324-331. 
 
Pennebaker, J.W. (2004). Writing to Heal A Guided Journal for Recovering from Trauma & Emotional 
Upheaval. Oakland, CA: New Harbinger Publications, Inc. 
 
Pennebaker, J.W., & Chung, C.K. (2007). Expressive Writing, Emotional Upheavels, and Health. I H. S. 
Friedman & R. Cohen Silver (Red.), Foundations of Health Psychology (sid. 263.284). New York, NY, 
US: Oxford University Press. 
 
Pennebaker, J.W., Colder, M., & Sharp, L. K. (1990) Accelerating the Coping Process. Journal of 
Personality and Social Psychology. 58(3): 528-537. 
 
Pennebaker, J.W., & Francis, M. E. (1996) Cognitive, Emotional, and Language Processes in Disclosure: 
Physical Health and Adjustment. Cognition and Emotion. 10, 601-626.  
 
Pennebaker, J. W., Hughes, C.F,; & O´Heeron, R.C. (1987) The Psychophysiology of Confession: 
Linking Inhibitory and Psychosomatic Processes. Journal of Personality and Social Psychology, 52(4): 
781-793. 
 
Pennebaker, J.W., & Klihr Beall, S. (1986). Confronting a Traumatic Event: Toward an Understanding of 
Inhibition and Disease. Journal of Abnormal Psychology, 95(3): 274-281. 
 
Harris, J.R. (1998). The nurture assumption: why children turn out the way they do. London: 
Bloomsbury. 
 
Rivera, C. L., Bernal, G., & Rosselló, J. (2005). The Children Depression Inventory (CDI) and the Beck 
Depression Inventory (BDI): Their validity as Screening Measures for Major Depression in a Group of 
Puerto Rican Adolecents. International Journal of Clinical and Health Psychology, 5(3): 485-498. 
 
Rivkin, I.D., Gustafson, J., Weingarten, I., & Chin, D. (2006). The Effects of Expressive Writing on 
Adjustment to HIV. AIDS and Behaviour, 10(1): 13-26. 
 
Sapolsky, R. (2003). Varför zebror inte får magsår. Stockholm: Natur & Kultur (1998). 
 
Schoutrop, M. J. A., Lange. A., Hanewald, G., Davidovich, U., & Saloman, H. (2002). Structured Writing 
and Processing Major Stressful Events: A Controlled Trial. Psychoterapy and Psychosomatics, 71(3): 
151-157. 
 
Schraml, K. (2006). Stress bland gymnasieelever med focus på utmattningssymptom, global självkänsla 
och prestationsbaserad självkänsla. Magisteruppsats i psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet. 
 
Selye, H. (1976). Stress of life. New York: McGraw Hill. 
 

 



 39

Sloan, M. D., & Marx, B. P. (2004a). Taking Pen to Hand: Evaluating Theories Undeerlying the Written 
Disclosure Paradigm. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 121-137. 
 
Sloan, M. D., & Marx, B. P. (2004b). A closer examination of the structured written disclosure procedure. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 165-175. 
 
Sloan, M. D., Marx, B. P. & Epstein, E.M. (2005). Further examination of the exposure model underlying 
the efficacy of written emotional disclosure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 549-554. 
 
Smyth, J., & Helm, R. (2003). Focused Expressive Writing as Self-Help for stress and Trauma 
Psychotherapy in Practice, 59(2): 227-235. 
 
Socialstyrelsen (2006). Folkhälsa-Lägesrapport 2006. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 27 juni 2007. 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E8B505A3-047B-484C-95F8-
0BC5BE59F0BA/7226/200713115_rev1.pdf 
 
SOU (2006:77). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: Analyser och förslag till åtgärder. Slutbetänkande 
av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa. Stockholm: Regeringskansliet. Hämtad 13 juni 2007 från 
http://www.regeringen.se/sb/d/6293/a/67472 
 
Spera, S. P., Buhrfeind, E. D., & Pennebaker, J. W. (1994) Expressive Writing and Coping with Job Loss. 
Academy of Management Journal. 37(3): 722-733. 
 
Stanton, A. L., Danoff-Burg, S., Cameron, C. L., Bishop, M. M., Collins, C. A., Branstetter, A. D., 
Rodriguez-Hanley, A., et al. (2002). Randomized, Controlled Trial of Written Emotional Expression and 
Benefit Finding in Breast Cancer Patients. Journal of Clinical Oncology, 20, 4160-4168. 
 
Statisitiska Centralbyrån (2005). Barns villkor.  Levnadsförhållanden rapport 110. Hämtad 27 juni 2007 
från www.scb.se/templates/Planer Publicerat/ViewInfo.aspx?publobkid=1845 
 
Steinberg, L. (2001). We Know Some Things: Parent-Adolescent Relationships in Retrospect and 
Prospect. Journal of Research on Adolescence, 11, 1-19. 
 
Ullrich, P. M., & Lutgendorf, S. K. (2002) Journaling About Stressful Events: Effects of Cognitive 
Processing and Emotional Expression. Annals of Behavioral Medicine. 24(3): 244-250.  
 
Warner, L. J., Lumley, M. A., Casey, R. J., Pierantony, W., Salazar, R., Zoratti, E. M., Enberg, R., & 
Simon, M. R. (2006). Health Effects of Written Emotional Disclosure in Adolescents with Asthma: A 
Randomized Controlled Trial. Journal of Pediatric Psychology, 31(6): 557-568. 
 
Wrangsjö, B. (1993). Ungdomsutveckling och ungdomsterapi i ljuset av Daniel Sterns självteori. Svenska 
föreningen för psykisk hälsovård, Sfph’s monografiserie, 36. 
 
Wrangsjö, B. (2006). Kliniska synpunkter på identitesutvecklingen. I A, Frisén & P, Hwang (Red.), 
Ungdomar och identitet (sid. 171-196). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Währborg, P. (2002). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

 


