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 ”EXPRESSIVE WRITING” 

– en kvalitativ beskrivning av innehållet i psykologistuderandes expressiva skrivande 

  

Malou Kantus 

 

Den amerikanske psykologen James W. Pennebaker introducerade på 1980- 

talet en ny metod där man skulle hantera sina känslor genom att skriva - att 

”skriva sig frisk”. Metoden kallas ”Expressive Writing”. 

Med hjälp av metoden ”Expressive Writing” har jag i en empiristyrd studie fått 

inblick i psykologistuderandes expressiva material. Syftet med föreliggande 

studie är att beskriva innehållet i det expressiva materialet och undersöka om 

det förekommer könsskillnader i texternas innehåll och sättet att skriva. Sju 

deltagare, tre kvinnor och fyra män, fick i uppgift att på en avskild plats skriva 

ner sina innersta och djupaste tankar tre dagar i följd. Varje skrivsession varade 

i 20 minuter. Med hjälp av tematisk analys togs följande teman fram: förändring 

och existentiella frågor, att jämföra sig med andra, relationer, skuld, kontroll, 

samhällsfrågor, omsorg, ensamhet. I resultatdelen sammanfattas respektive 

tema. Teman som bäst belyser det expressiva materialet var förändring och att 

jämföra sig med andra. Möjliga könsskillnader kan finnas gällande att fatta 

beslut och på vilket sätt man jämför sig med andra. Samt temana omsorg och 

samhällsfrågor som enbart männen skrev om. 

 

 

Ordets betydelse är central för människans kommunikation med andra och är ett verktyg för 

att förmedla våra känslor. Hur vi uttrycker oss och vilka ord vi väljer att använda kan säga en 

hel del om oss – t.ex. vilket kön och hur gamla vi är, vår sociala status och våra motiv. Även 

kontexten bestämmer hur vi uttrycker oss (Pennebaker, Mehl & Niederhoffer, 2003). I det 

terapeutiska samtalet erbjuds möjligheten att sätta ord på känslor och att uttrycka sig fritt. De 

känslor som vi har svårt att uttrycka brukar vara de som är mest besvärliga och sitter djupast 

inom oss. Vi kan ventilera och bearbeta våra känslor och erfarenheter på många sätt och det 

erbjuds ett stort utbud av terapier i alla dess former. Att skriva dagbok har länge varit ett sätt 

för människor att ge uttryck för sina tankar, och studier visar att det är hälsosamt att ”skriva 

av sig” om svåra erfarenheter (Esterling, L Àbate, Murray, & Pennebaker, 1999). Att gå till en 

psykolog för terapi kan vara kostsamt, att hjälpa sig själv genom att skriva är betydligt 

billigare. Forskning visar att skrivande som terapimetod ger god effekt för hälsan på samma 

sätt som att besöka en terapeut. Att både tala och skriva om traumatiska erfarenheter har visat 

sig ha positiva terapeutiska effekter och dessutom gav de lika verkan (Esterling et al, 1999). 

Det är inget nytt att det är viktigt att tala om sådant som tynger, och alla gör vi det på olika 

sätt. Som människor har vi mer eller mindre starka behov av att få uttrycka känslor. Genom 

att skriva om sina känslomässiga upplevelser får man möjlighet att komma i kontakt med och 

sätta ord på känslorna. På så sätt görs den kognitiva representationen av upplevelserna och 

känslorna runt omkring mer komplex (Smyth & Pennebaker, 2008). Flera tidiga studier visar 

att personer som hade svårigheter med att både känna och uttrycka sina känslor kunde dra 

fördel av skrivandet och uppvisade positiva resultat när det skrev om sina känslor (t.ex. män: 

Smyth, 1998; alexityma: Paez, Velasco, & Gonzalez, 1999; fientlighet: Christensen & Smith, 

1993; öppenhet: Lewis et al., 2005, refererat i Smyth & Pennebaker, 2008).  Att skriva kan 

således vara ett sätt att få uttrycka alla känslor utan att behöva berätta om det för någon annan. 

Det kan räcka med en penna och ett papper. 
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Föreliggande studie ämnar ge läsaren en inblick i metoden ”Expressive Writing” samt att få 

tillgång till vilka känslor och ämnen som beskrivs av deltagarna i deras expressiva material. 

James W. Pennebaker uppfann på 1980- talet metoden som går ut på att hantera sina känslor 

genom att skriva - att ”skriva sig frisk” (Pennebaker, 1997). Deltagarna får instruktion att 

skriva ner sina innersta tankar och känslor om upplevelser som har haft betydelse för dem i 

livet. Genom skrivandet kan man utforska sina djupaste känslor (Pennebaker, 1997). 

Pennebaker kom med denna metod efter en besvärlig känslomässig tid i sitt eget liv då han 

upptäckte den positiva effekten av att skriva ner sina innersta tankar och känslor. Redan efter 

en vecka observerade han att han återfann en känsla av meningsfullhet och han började se 

ljusare på tillvaron. I sitt tidigare arbete som psykolog på 1970- och 1980- talet studerade han 

eftereffekten hos individer som erfarit traumatiska upplevelser. Pennebaker upptäckte en 

skillnad mellan dem som hade pratat med någon om sina traumatiska upplevelser och de som 

inte hade pratat. Han märkte att de senare löpte en större risk att må dåligt - det var 40 % 

vanligare att de uppsökte psykiatrisk hjälp. När han sedan inledde sina studier av expressivt 

skrivande med universitetsstuderande i mitten av 1980 – talet, fann han att de studenter som 

hade fått skriva om emotionella ämnen uppsökte psykiatrisk hjälp 43 % färre gånger jämfört 

med kontrollgruppen som fick skriva om icke-emotionella ämnen. (Pennebaker, 2004).  

 

I en litteraturgenomgång inom området har man i studier funnit genusskillnader i resultaten 

(Sloan & Marx, 2004). I ”The Written Disclosure Paradigm” undersöks genus inte som en 

enskild specifik variabel men resultaten visar på att det förekommer skillnader mellan könen. 

I en metaanalys av 13 olika studier som gjorts på ”The Written Disclosure Paradigm”, visade 

resultaten en medelstark positiv effektstorlek, vilket menar att skrivproceduren har en positiv 

utkomst (Smyth 1998, refererad i Sloan & Marx, 2004). Vidare fann Smyth två olika variabler 

som påverkade det expressiva materialet: längden mellan skrivsessioner och kön. Männen 

tenderade att få en bättre effekt av skrivandet än kvinnorna. Annan forskning inom området 

har inte visat några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor (Epstein, Sloan & Marx, 

2005). I den sistnämnda undersökningen delades respondenterna upp i en experimentgrupp 

och en kontrollgrupp. Experimentgruppen fick i uppgift att skriva om sina känslor och 

kontrollgruppen att skriva om något vardagligt. Resultatet visade att de som fick skriva ner 

sina känslor mådde både psykisk och fysisk bättre efter skrivandet än kontrollgruppen, men 

man fann inte några signifikanta skillnader mellan könen. Det förekommer alltså motstridiga 

resultat vad gäller effekten av variabeln kön i samband med ”Expressive Writing”. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2004) känner kvinnor mer ängslan, oro och ångest än män medan män 

begår självmord i större omfattning än kvinnor. Annan statistik visar att kvinnor i markant 

större utsträckning tar läkemedel för depressioner och annan psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 

2004). Vidare har kvinnor lättare för att söka hjälp och går i större utsträckning än män i 

terapi. Det förekommer även könsskillnader i hur depressioner tar sig uttryck och de 

förekommer dessutom oftare hos kvinnor (Hammer & Watkins, 2008). 

 

Studiens syfte var att kvalitativt beskriva och söka en förståelse för psykologistuderandes 

expressiva material och att undersöka vilka känslor som uttrycks, samt om det förekommer 

könsskillnader i det expressiva materialets innehåll. Föreliggande studie har inte haft som 

syfte att se vilken effekt det expressiva skrivandet har haft på psykologistudenternas hälsa och 

välbefinnande.  

 

Frågeställningarna för undersökningen var följande: vilka ämnen/teman tas upp i det 

expressiva materialet? Vilka känslor kommer till uttryck? Förekommer några könsskillnader i 

det expressiva materialets innehåll? 
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Metod 
 

Urval  

Studien genomfördes med hjälp av tillgänglighetsurval. Information om studien sattes upp på 

anslagstavlan på Psykologiska institutionen och de som var intresserade fick anmäla sig på en 

lista. Sju psykologistuderande anmälde sig frivilligt, tre kvinnor och fyra män. I utbyte fick 

deltagarna UD- tidsintyg.  
 

Datainsamlingsmetod 
Data samlades in med hjälp av metoden ”Expressive Writing”. Samtliga deltagare fick ett 

papper med skrivinstruktioner (Se bilaga). De fick i uppgift att på en avskild plats skriva ner 

sina innersta och djupaste tankar tre dagar i följd. Varje skrivsession skulle vara i 20 minuter. 

Deltagaren kunde skriva om samma ämne alla tre gångerna eller om olika saker vid varje 

tillfälle. Man kunde skriva om allt ifrån sina nära relationer, sin barndom, hur livet är nu, till 

framtiden, vem man är eller hur man vill vara etc. 

 I skrivinstruktionerna påpekades också att varken grammatik eller stavning skulle bedömas 

utan att poängen var att skriva fritt och att hålla sig inom tidsramen på 20 minuter. För att 

uppnå total anonymitet gavs instruktioner om att inte skriva sitt namn på några papper. 

Deltagarna ombads istället att använda sig av en kod eller fingerat namn som endast de själva 

kände till. Materialet ombads att läggas i ett förseglat kuvert och lämnas in på expeditionens 

brevlåda, där det senare hämtades. Eftersom studien hade för avsikt att behandla eventuella 

könsskillnader önskades både kvinnor och män att delta. Således fick deltagarna även ange 

sitt kön på kuvertet. 

Det är viktigt att notera att i skrivinstruktionerna stod, att det fanns möjlighet att tala med 

någon om besvärande känslor väckts, men denna möjlighet användes inte utav deltagarna.  

 

Analys 

Det skrivna materialet bearbetades genom en induktiv tematisk analys, och deltagarnas texter 

tematiserades. Den tematiska analysen gjordes utifrån Hayes 7 olika steg (2000, refererat i 

Langemar, 2007). Texten lästes först igenom och nyckelord valdes. Därefter markerades de 

nyckelord som passade till syftet och antecknades sedan i marginalen. Nyckelorden indelades 

i teman. Sedan lästes texten igenom för en fördjupad analys utifrån varje nyckelord och för att 

finna alla relevanta citat till temana. Temana modifierades i mera övergripande ämnen och 

avslutningsvis definierades de slutgiltiga temana. Det resulterade i nio olika teman som bäst 

belyste deltagarnas expressiva material. Dessa var: förändring & existentiella frågor, att 

jämföra sig med andra, relationer, skuld, kontroll, samhällsfrågor, omsorg, ensamhet. I slutet 

av varje tema analyserades eventuella könsskillnader. De teman som framkom vid analysen 

återfinns som rubriker i resultatdelen. 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Resultat 

 

 

Förändring och existentiella frågor: beskrivningar relaterade till att fatta beslut som kommer 

att påverka en persons liv samt tankar relaterade till meningen med livet, vad det är som styr, 

slumpen eller ödet? 

I texterna framkommer många beskrivningar om hur det är att fatta och våga ta beslut. Detta 

är ett genomgående tema i hela materialet. I vissa fall handlar det direkt om beslut om ens liv 

och vilken plan med livet man har. Varje val avspeglar vilka beslut som tas. En del 

beskrivningar är av diskuterande karaktär och talar om hur beslutprocessen ser ut. Texten 

återger hur svårt det är att fatta beslut och det förekommer många tankar kring vad som styr 

ens beslut. Att genom sina beslut förändra framtiden är något som är återkommande i texten 

och deltagarna uttrycker oro över hur livet har utvecklats och vad framtiden kommer att 

erbjuda. Då det gäller fatta beslut om framtiden, kan besluten och målen man sätter upp vara 

livsavgörande. I materialet skildras också tankar om vad livet innebär, vilka livsval man ska 

göra och vad det är som styr livet. Somliga beskrivningar är av filosofisk karaktär och 

deltagarna ställer sig frågor om livsödet och vad det är som styr ens livsval. Materialet är lite 

ostrukturerat och ibland skrivs meningar som är tagna ur sitt sammanhang. Det förekommer 

en existentiell prägel på materialet där det resoneras kring om ödet styr eller om människan 

fått möjligheten att skapa sitt eget öde. Vidare finns beskrivningar där deltagarna ställer sig 

frågan om varför livet blev som det blev . 

 

Besluten och målen man vill uppnå verkar ha en central betydelse i deltagarnas liv. Lika 

central är förändringen som besluten handlar om. 

 

”Jag ogillar beslutsprocesser, jag tycker inte om att köpa större saker som bilar 

och bostäder. Jag har t.ex. inget som helst minne av några noggranna 

överväganden innan jag påbörjade min första universitetsutbildning”  

 

Materialet visar på en mer positiv inställning till förändring och till att fatta beslut om livet 

och framtiden. 

 

”När jag gick ut gymnasiet och insåg jag att nu är inget i mitt liv bestämt, nu är 

det upp till mig att bestämma en framtid, bestämma vilka vänner jag ska umgås 

med etc.… egentligen ligger hela min framtid framför mig och bara jag kan 

påverka den”. 

 

Vissa beskrivningar är relaterade till beslut som rör allmänna frågor i livet. 

 

”Inför kursvalet har jag många tankar om. Det är frustrerande att ha fastnat i 

denna sits i livet där mina två största problem är att kunna veta vad jag vill i livet, 

och när jag vet även kunna bli antagen till den kurs eller väg i livet jag tar”.  

 

I texten skildras att besluten är av olika karaktär beroende på vad de handlar om. En av 

skildringarna återger beslut som är nödvändiga för att förändra den aktuella livssituationen 

och därmed fatta ett avgörande beslut. 

 

”Jag skulle skriva en not till mamma och packa en väska och dra därifrån”. 
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I en av texterna kan det tolkas som att besluten inte har varit så planerade och att inget direkt 

mål har varit i fokus utan att det blev som det blev. Att livet utvecklades så i avsaknad av en 

riktig plan eller med ett medvetet mål. Det framställs i texten som att det är svårt att se att 

andra kan ha mål och sedan jobba efter dem.  

 

”Jag kom in på linje och började och på den vägen är det. Jag fick ett jobb, 

jobbade några år tröttnade, lästa lite till och fick ett nytt yrke, båda yrkena har 

jag fått som praktikplatser genom utbildningen”. 

 

”Begriper min inte på folk som har haft MÅLET inne redan från tonåren. Att jag 

inte har några mål kanske kan vara skäl till att jag faktiskt saknar vissa saker 

idag, som t ex en fast relation. Det är kanske lättare med målet i fokus. Jag har 

inte tänkt så hittills”.  

 

I en annan text tas förändring upp som ett av huvudämnena och beskriver hur personen har 

utvecklas och förändras som människa. 

 

”Jag har, under de senaste 1-2 åren, känt en stor förändringsprocess ägt rum i 

mig. En så väl psykiskt som fysiskt”.  

 

Dessa förändringar kan tolkas som om de är väldigt planerade, att personen verkligen vet vad 

han/hon vill med sig själv och sitt liv. Det skildrar en önskan och vilja att förändras och bli 

den människa man vill vara. Detta material är det mest uttrycksfulla kring utveckling och 

förändring. Målet har uppnåtts. 

I materialet avspeglas att det förekommer flera olika faktorer som påverkar förändring. 

 

”Så en viktnedgång och ändrad livsstil var steg nummer ett, steg nummer två i 

finnandet av mig själv var när jag mötte min sambo och gallrade en mängd 

vänner till en handfull hundraprocentiga kompisar, där i vått och torrt”. 

 

Att försöka nå sitt mål är inte helt okomplicerat och det kan finnas andra saker som styr. 

 

”Senare i livet har jag fortsatt haft intresse för psykologi i gymnasiet där 

kurserna var jättelätta. Men betygskriterierna för psykologprogrammet på 20,0 

fick mig att sluta kämpa optimalt och därmed nu senare ha kvar halvdana betyg 

som måste fixas”. 

 

Det förekommer också beskrivningar relaterade till besvikelse, att livet inte blev som man 

tänkt och hoppats. Livet har förändrats i negativ riktning och en konsekvens av detta blir 

ensamhet. 

 

”Men när jag blickar tillbaka på mitt liv fram till denna tidpunkt, reflekterar jag 

över nuet och framtiden är det tomheten som träffar mig. Där finns ingenting och 

den besvikelse detta skapar över livet som lovade så mycket med alla möjligheter, 

den totala frihet det inneburit att växa upp i en välordnad medelklassfamilj.  
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Vidare finns beskrivningar som har en existentiell karaktär och deltagarna ställer sig frågan 

om varför livet utvecklades som det gjorde. 

 

”Att det inte finns några objektiva sanningar att hitta någonstans om detta möte 

med alla sådana ”sanningar” har bara lämnat efter sig en bitter smak av tomhet 

och misslyckas och fortsätter misslyckas hela tiden med att se sin existens 

mening?Att prata om livets mening känns pretentiöst och egentligen är det bara 

något substantiellt …”.  

 

”Jag flyter i vakuum och drunknar i meningslösheten” 

 

Andra beskrivningar är mer reflekterande och deltagarna filosoferar. Vidare avspeglar 

materialet en önskan om att det är något utanför individens makt som bestämmer hur livets 

väg ska arta sig. 

 

”Jag funderar ofta på vad det är som styr, en önskan om att ödet ska gripa in och 

fatta beslut för att jag inte kan eller vågar…”. 

 

”Jag har många gånger funderat på ödet och hur man kan styra och skapa sitt 

eget öde”. 

 

Det förekommer också mer ”lätta” beskrivningar relaterade till livsfilosofi. 

 

”… kände nästan att det ”fanns en mening” att hitta denna uppgift”. 

 

Andra beskrivningar är frågande eller rentav konstaterande till sin karaktär. 

 

”Eller så kanske det är sällskapets sätt att överleva. Vi lär oss att överleva som 

mest”.  

 

Skillnader mellan könen: 

I det här temat framkommer en möjlig skillnad genom att männen beskriver sina beslut i 

anknytning till arbete eller studier och kvinnorna i anknytning till livet i allmänhet t.ex. 

relationer, andra val i livet som inte har med arbete eller studier att göra eller i form av 

existentiella frågor och tankar kring besluten. Det påträffades inga direkta könsskillnader i de 

existentiella frågorna. De två texterna som hade detta som huvudteman var skrivna av en 

kvinna och en man. Däremot återfanns en viss skillnad mellan deras texter, där kvinnan har en 

mer lättsam karaktär på sina beskrivningar och mannen har tunga existentiella funderingar. 

 

 

Att jämföra sig med andra: beskrivningar relaterade till identitet, självbild och normen 

I det expressiva materialet finns återkommande beskrivningar om att man jämför sig själv 

med andra människor, vad de gör, hur de är och hur man själv vill vara. Temat är 

genomgående i hela materialet. Det förekommer också beskrivningar kring normen - vad 

kulturen har för förväntningar på individen. Det kan tolkas som om detta är viktigt för nästan 

alla deltagare på det ena eller andra sättet. Det förekommer också upplevelser om att andra 

ska vara som en själv, då blir man mer normal. 

 

”Eller om det bara skulle kännas lugnare att se att andra är som jag, eller inte. 

Nu har jag hört att vi människor är mer lika än vi tror”. 
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Andra beskrivningar relaterar till att övertyga sig själv om att man egentligen inte bryr sig om 

vad andra tycker eller att de vill vara och göra som andra. Det kan tolkas som att det vilar 

någon slags trygghet i att göra som andra - ju närmre normen de kommer desto mer trygg 

känner de sig. 

 

”Jag är egentligen inte intresserad av andras synpunkter jag har bara en 

önskan om att vara lika bra som alla andra på att fatta beslut… alltså 

inte vara så unik och obeslutsam som jag är”. ”Varför är man över 

huvudtaget intresserad av att andra ska ha synpunkter på ens egna 

livsval”. 

 

Normen styr i skolan och det beskrivs som att ett visst beteende eftersträvas och som alla 

måste rätta sig efter. Tjejerna i nian stod för normen och det beskrivs som en lättnad att inte 

längre behöva följa den Här finns alltså beskrivningar om att deltagarna inte vill följa alla 

andra utan vill komma bort från de människor som de egentligen inte vill vara med. 

I texten finns det andra liknande beskrivningar t.ex. när deltagaren träffade sin partner på ett 

sätt som omgivningen inte godkände. Det skildras att denne fick kämpa för förhållandet och 

inte låta sig bli påverkad av normen. 

 

”Att träffa en kille över nätet blev snabbt känt i klassen jag gick sista året på 

gymnasiet och det var allt annat än ”normen” för hur det ska gå till”. 

 

Andra beskrivningar från materialet visar att man jämför sig med sina kamrater. Det kan vara 

normen som styr att man ska plugga vidare. Eller så styrs deltagaren av att kamraterna haft ett 

mål och har därmed redan börjat studera vidare, men deltagaren själv har inte haft någon 

tydlig målinriktning för sina studier. 

 

”En ännu mer frustrerande tanke är ändå att ett flertal av mina vänner redan 

kommit förbi denna sits, vet dock inte om dem faktiskt pluggar vidare för att dem 

vet att dem vill bli det de pluggar, eller om det bara är tvingade av kulturen. 

Vilken anledning det än är så är har de kommit förbi mig”. 

 

Vidare påträffas flera skildringar som tyder på att kamraternas prestationer blir en måttstock 

för hur deltagarna själva ska prestera.  

 

”Eller kanske för att mina förra grupper med vänner under gymnasiet var alldeles för 

avslappnade och hade sämre betyg än mig så att jag själv trodde jag gjorde bra ifrån mig”. 

 

Det skildras som om omvärlden också får representera en del av normen. Framställningarna 

tyder på att om man inte efterlever andras beteendemönster, får personen inte omvärldens 

godkännande. Konsekvensen blir att man hamnar längre och längre ifrån den person man från 

början var innan normens påverkan.  

 

”Hade jag lyckats bli accepterad av omgivningen har jag ändå inget vunnit för 

det är endast den inställsamma masken och inte den person jag är där bakom”. 

 

I en av texterna är detta ett ganska centralt tema. Deltagaren vill vara duktig och han berättar 

om sin prestationsångest. Prestationsångesten som beskrivs i materialet har en koppling till 
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jämförelse med andra. Det som eftersträvas är att vara bättre än sin omgivning. Hur 

omgivningen presterar sätter värdet på deltagarens prestation och denne vill vara bättre. 

 

”Jag har alltid en tanke på att visa mig duktig och inte så mycket om att jag 

faktiskt e duktig. Jag har svårt att avgöra om det är jag som vill göra bra ifrån 

mig eller om jag gör det för andra”. 

 

I texten skildras företeelser som är relaterade till deltagarnas självbild. Det urskiljs att 

självbilden påverkas av andras spegling. En inkongruens skapas mellan ens egen självbild och 

hur andra värdesätter en. I texten beskrivs ett tillfälle då det framgår att klasskamraterna tror 

att deltagren har bättre betyg än vad denne i verkligheten har.  

 

”Borde jag skriva omtentor för att höja betygen, jag måste ju vara den som de 

tror jag är. Har jag sabbat mitt rykte nu”. 

 

Hur andra gör och vad andra gör verkar ha en viss inverkan.  

 

”… det är svårt att välja vad man ska satsa på för jag kan alltid få input från 

andra, vad de har gjort. Och nu när jag tänker efter, vad jag har gjort för mig och 

vad har jag gjort för andra”. 

 

Det kan skildras som om detta får en del konsekvenser, att det leder till en viss bitterhet mot 

andra människor som man jämför sig med. 

 

”Har också kommit på mig själv med att ge elaka kommentarer till andra som 

gjort något eller har något som inte jag har eftersom jag gjort jämförelser och 

antagligen fått ångest över min underposition i jämförelse…”.  

 

Skillnader mellan könen:  

Här kan det finnas en möjlig skillnad mellan könen i fråga om på vilket sätt man bryr sig om 

andra, där kvinnorna är mer beroende av vad andra tycker. Männen har en tendens till att 

jämföra sig därför att de vill vara bättre och har en grundföreställning att de är bra medan 

kvinnorna är mera osäkra inför vad andra tycker och gör - de tenderar att sträva efter att vara 

lika bra som sin omgivning. 

  

Relationer: beskrivningar relaterat till kärleksrelationer, vänskapsrelationer och 

familjerelationer.  

I detta tema skildras både fungerande, icke fungerande och önskvärda relationer under tre 

olika teman på relationer. Mycket av materialet behandlar relationer eller har sin grund i 

dessa. 

 

Kärleksrelationer: 

 

Det förekommer inte så mycket beskrivningar kring kärleksrelationer där relationen får stå i 

fokus för problemen deltagarna valt att skriva om. Det är inte någon av deltagarna som valt att 

enbart skriva om sina kärleksrelationer, men många framställningar berättar om relationen 

som en del av livet. En del skildringar av kärleksrelationer tas upp i samband med problem, 

andra i samband med upplevelser av lycka då man mött sin livspartner. 
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I texten diskuteras varför man kanske saknar önskvärda relationer, men går inte djupare in på 

frågan än så - det blir snarare ett konstaterande. 

 

”Att jag inte har några mål kanske kan vara skäl till att jag faktiskt saknar vissa 

saker idag som t. ex en fast relation”. 

 

I materialet framgår beskrivningar om den funna kärleken där relationen är stabil och trygg. 

Upplevelsen av upprymdenhet framkommer tydligt. 

 

”Han gör mig så lycklig. Han är så underbar och förstående och får mig att tänka 

och se på saker i livet på ett helt nytt sätt. Jag hoppas och tror att jag visat honom 

något om livet, för jag älskar honom verkligen”. 

 

Vidare beskrivs relationen som trygg, där konflikter får ta plats, och de kan tolkas som om att 

det finns villkorslös kärlek i relationen. 

 

”Även fast man ibland bråkar, blir besviken eller förbannad på varandra så finns 

där en trygghet i att han aldrig kommer att lämna mig i sticket, aldrig utsätta mig 

för smärta”. 

 

En annan beskrivning handlar om på vilket sätt man ser på sin partner, och detta uttrycks med 

tacksamhet över att partnern finns där och stöttar deltagaren när denne är fokuserad på studier 

och arbetssökande. 

 

”Hon är fantastisk stark att stå ut med mig. Egentligen förstår jag inte hur hon 

orkar men hon ger mig både kraft att kämpa och stå ut”. Även fast hon är den 

som kanske minst bryr om jag får ett högt betyg, får ett gott omdöme eller vad det 

nu är så känns det nästan värst mot henne”. 

 

Vänskapsrelationer: 

 

De vänskapsrelationer som existerar i materialet är av olika slag. En av beskrivningarna 

skildrar arbetskamrater och svårigheten att skilja mellan privata vänner och vänner på jobbet.  

Att veta vilka vänner som är att lita på eller som önskar en all lycka beskrivs som komplext i 

vissa fall. Det skildras som att en essentiell del av vänskapsrelationen är att vännerna är 

”äkta” och att de stöttar en vad än relationen får genomgå. Vid vissa tillfällen i livet får man 

insikt om vilka vänner som ska behållas och vilka som man inte ska behålla. 

 

”Det var snabbt en ganska klar syn på vilka som var äkta. 

 

I slutändan kan de riktiga vännerna urskiljas och det verkar som att det är bättre att ha 

färre relationer som är bra än att ha många som inte är bra. 

 

”Mina vänner är min styrka och svaghet, de är inte många men jag vet att de 

älskar mig och tror på mig”. 

 

Ett exempel på när vänskap blir komplicerat är när de inblandade har olika sätt att se på 

relationen. 

Det beskrivs som viktigt att skapa en tydlig gräns mellan kamrater på och utanför arbetet och 

att på denna gräns är vag blir man lätt tvingad in i en arbetskultur som man inte trivs med.  
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”För jag vill inte veta andras sexuella vanor, jag vill inte att mina kollegor ska 

ragga på mig, jag vill inte veta privata detaljer om skilsmässor, varför folk går i 

terapi eller höra om familjeangelägenheter som handlar om bittra arvstvister”. 

 

Det urskiljs att man eftersträvar tydligare regler för vilket beteende som är acceptabelt på 

arbetsplatsen. Vidare skildras det som att man är en person på jobbet och en annan person 

privat. En annan beskrivning som framkom ur materialet är att det är naturligt att ställa upp 

för ens vänner, att vara den som lyssnar på problem och stöttar vänner. Det beskrivs som att 

det blir en del av ens personlighet, men det visar också att den rollen kan vara förknippad med 

vissa konsekvenser. 

 

”Även om jag mådde sämre av vissa vänners problem så kände jag mig nyttig 

men samtidigt hjälplös när det gäller vad jag kan göra för att påverka vännernas 

problem eller lösa problemen”. 

 

 

 Familjerelationer: 

 

I materialet framgår beskrivningar av dysfunktionella familjerelationer, separationer och 

bortgång i familjen. Innehållet beskriver traumatiska händelser med inslag av 

alkoholmissbruk. Föräldrarnas konflikt påverkar barnets möjlighet att ha en kontinuitet i 

relationen till ena föräldern, då separationen är ett faktum. Det uttrycks ett stort missnöje med 

situationen och upplevs som en frånvaro av föräldern. Konflikten mellan föräldrarna får en 

negativ inverkan och bråk och osämja bevittnas. 

 

”Mamma lät oss inte ha så mycket kontakt med pappa…”  

 

Det förekommer flera beskrivningar i materialet om att problemen hemma inte upphör och på 

grund av det måste man försöka hitta en lösning på problemen. Vägen ut blir att packa en 

väska och åka bort för en stund. 

 

”Jag skulle skriva en not till mamma och packa en väska och dra därifrån”. 

 

Upplevelsen som skildras är förtvivlan efter att försöket att rymma misslyckats. Väl hemma 

igen beskrivs situationen som traumatisk med besvikelse över föräldern och livet hemma, och 

att relationen blir mer och mer ostabil. Det som skildras är också att strävan att rymma 

hemifrån var ett slags rop på hjälp och ett försök till att få förståelse från föräldern kring hur 

dåligt personen mådde på grund av alla problem. 

 

”Jag skulle ha varit ok, och hade kommit tillbaka om några dagar. Jag ville bara 

visa XXX  hur dåligt jag mådde där med XXX”. 

 

I texten beskrivs en ohållbar situation och en känsla av hjälplöshet uttrycks. Förälderns nya 

partner ogillas och med den nya partnern med i bilden växer sig problemen större.  

Kontakten med pappan tas upp igen efter många år och ett möte planeras. Detta skildras som 

en stund av lycka. Vidare framkommer det ur texten att man ser återföreningen som en 

lösning på den instabila situationen hemma. Önskan om att få stanna kvar hos pappan 

beskrivs som stark och avgörande för personens välmående. 

Materialet beskriver det som ett stort ögonblick när dagen för återföreningen kom. 
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”Flygplatsen kommer jag aldrig att glömma. XXX såg ledsen och stressad ut, 

hennes XXX kunde jag inte titta. Men det var en av de lyckligaste dagarna i mitt 

liv”. 

 

Slutligen skildras ett positivt slut på en tragisk berättelse om en skilsmässa där barnen 

kommer emellan i konflikten. Önskan att få leva med pappan gick i uppfyllelse och det 

uttrycks en lättnad efter att personen till slut tagit mod till sig att konfrontera pappan om sina 

planer. 

 

”Han var ledsen och arg för min skull och han sa att han skulle göra allt i sin 

makt att ha mig kvar. Det fungerade med hjälp av från styvmors familj. Till den 

här dagen är jag oerhört tacksam till pappa för det”. 

 

Andra skildringar av familjerelationer behandlar dödsfall i familjen, hur detta upplevs och på 

vilket sätt det har påverkat personen. 

Rädslan för att planera för mycket för framtiden är en av konsekvenserna av förälderns 

bortgång. 

 

”Jag kan inte leva så mkt för framtiden som jag gjorde tidigare”.  

 

Föräldrar levde och planerade inför framtiden och byggde upp ett liv som sedan inte fick 

upplevas. Detta lämnar deltagaren med massor av funderingar och en oro beskrivs över 

föräldern. 

 

”Efter att ”planen” försvann med henne fanns det inget nu”. 

 

Skillnader mellan könen:  

Inga skillnader återfanns i detta tema ur ett könsperspektiv utan det förekommer mer 

individuella skillnader. Gemensamt för deltagarna är att de utryckt vikten av att ha bra 

relationer. 

 

Skuld: beskrivningar relaterade till att lägga skuld på sig själv eller andra och förmågan att 

ta ansvar för sina handlingar och problem. 

Materialet visar tendenser till olika skuldbeteenden. Ett av dessa är hur deltagare ser på sitt 

eget ansvar, och det diskuteras kring skuld när problem uppstår. Någon vill intyga sig själv att 

det är en skillnad mellan att skapa problem och att lösa problem. 

 

”Fast jag måste göra det klart för mig att jag inte skapar problemen, utan bara 

dras till dess olika tankegångar och handlingar som görs för att lösa problemen.” 

 

Ett annat beteende är mer relaterat till eget ansvar och det förekommer inte något 

skuldbeläggande på någon annan i omgivningen. Detta kommer också till uttryck genom att 

personen skyller på sig själv. I samband med föräldrarnas separation skyller deltagaren inte 

skilsmässan eller den uppkomna situationen på någon. 

 

”Jag ville bara vissa henne hur dåligt jag mådde där med henne. Men hon ville 

inte höra i fall något var fel, det måste vara jag som är sjuk i huvudet”. 
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Det filosofiska resonemanget fortsätter under detta tema. Materialet behandlar tankar 

med frågor om skuld, ansvar, och till vem skuld och ansvar skall attribueras – sig själv 

eller andra. En del material där personen lägger skulden på sig själv har en traumatisk 

karaktär och det framgår att personen känner sig mycket ensam och utanför omvärlden. 

Trots detta önskar personen ändå inte att skylla problemet på någon i omgivningen 

 

”Det enda jag vet är att varje människa själv bär ansvaret att skapa eller välja 

sitt livs mål eller mening.” 

 

”Vad gäller ansvar och skuld finns någon tanke om att den självförvållande 

olyckan just i egenskap av vara självförvållad skulle vara mindre tragiskt. Den 

värsta olyckan är den vi orsakat oss själva. Vi måste inte bara lida 

konsekvenserna av att det inte finns någon annan att skylla, att vi själva bär 

ansvaret för det som hänt och hade vi inte varit så enfaldiga, dumma hade det 

aldrig hänt”. 

 

Materialet visar på svårigheter att veta vem det är som bär ansvar och skuld. Gällande 

arbetskamrater diskuteras vikten av att skilja på arbetslivet och det privata, att kollegor 

varit för fysiska och alltför privata  

 

”Så är det mig det är fel på, tänker jag konstigt? Kanske har jag svårt med nära 

relationer? Nej det tycker jag inte, finns flera tillfällen som varit kladdiga”.  

 

Personen kan slutligen förstå sitt ansvar och förstår vikten av bra kommunikation för att 

lösa frågorna om skuld och ansvar. 

 

”Fast egentligen är det upp till mig att fråga när någonting känns otydligt och 

olustigt”. 

 

Skillnader mellan könen:  

Skillnader i materialet kan inte tillskrivas kön. 

 

Kontroll: beskrivningar relaterade till behov av kontroll på olika plan, över sin tid, beslut, 

livet och andra människor. 

Detta är ett mindre innehållsrikt tema och förekommer bara i vissa delar av materialet. 

Det skildras som att deltagaren inte vill ta beslut, att denne har ett visst kontrollbehov 

och på grund av det inte vill förändra sitt liv genom beslut. I stället finns en önskan att 

något annat ska gripa in och ta över så att besluten inte blir svåra att genomföra. 

 

”… en önskan om att ödet ska gripa in och fatta beslut för att jag inte kan eller 

vågar eller om det är så alla gör”. 

 

En typ av kontrollbeteende återfinns i materialet och behandlar närvaron av ångest. 

Ångesten dyker upp på grund av att man inte tycker sig ha full kontroll. Detta gäller även 

saker en människa inte kan ha kontroll över och just detta gör att ångesten drabbar en. 

 

”Jag kommer ihåg hur jag kunde ligga och tänka på små, små banala och simpla 

vardagsproblem som kanske eventuellt hade en lite chans att dyka upp”. 

”Jag fick svårt att andas, känslan var att jag hade glömt bort hur man andas”. 
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Beskrivningar i texten visar att personen återtagit kontrollen över sitt liv och därmed har 

ångestattackerna upphört. 

 

”Jag känner mig trygg i att säga ifrån, har fått mer skinn på näsan och låter inte 

någon bete sig illa utan att jag säger vad jag tycker”.  

 

Kontrollbehoven återfinns i andra skildringar där beteendet är mer relaterat till att inneha 

kontroll över sin nuvarande relation och över sin partner. Vilket i något fall kan ha fått som 

följd att partnern inte stannade kvar i förhållandet.  

 

”Jag lärde mig genomskåda henne och hennes olika handlingar” 

 

”Vi har det jättebra tillsammans men problemet är som sagt att jag inte lärt mig 

om hennes beteende än”.  

 

Nu när denne har kontroll över partnerns problem, skildras en önskan om nya 

utmaningar och problem att lösa. 

 

”Nu senare i livet så saknar jag komplexiteten i ett förhållande jag kan sitta och 

grubbla över”. 

 

”Min flickvän drogs jag till för att hon var problematisk, nu när det löst sig så 

saknar jag känslan av att kunna förstå hennes problemfyllda del av personlighet”. 

 

Skillnader mellan könen:  

Inga könsskillnader kunde urskiljas i detta tema. 

 

Samhällsfrågor: beskrivningar relaterade till frågor politisk och samhälle  

  

Flera framställningar som behandlar ett resonerande kring samhällsfrågor, både 

politiska och mer allmänna. En av dessa berör upplevelser av frustration när personen 

försökt hjälpa en vän men där allt inte gick som tänkt. 

 

”Efter att hela situationen löst sig såg och insåg jag vilken otrygg miljö sociala 

systemet är”. 

 

Det uttrycks också tankar kring komplexiteten i att bli vuxen, på vilket sätt känslor 

hanteras och hur stark samhället vill att individen ska vara. 

 

”Därmed ville jag på nåt sätt lära mig mer om systemet och nuförtiden inser jag 

att tonårsmiljön och vuxenlivet är helt annorlunda, människor förväntas hålla 

ihop känslorna tills dem brister i alkoholpåverkat tillstånd”.  

 

I materialet uttrycks frustration över hur samhället tar hand om dess invånare. Brist på 

förståelse verkar vara en orsak till frustrationen och att personen blir behandlad utifrån 

regler och byråkrati. 

 

”Det stela vuxenlivet kanske är orsaken till hur min vän behandlats förr, som ett 

vetenskapligt undersökningsobjekt”. 
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I ett annat fall uttrycks en vanmakt över företeelser som människan inte kan påverka.  

 

”Det som upprör och skrämmer mig mest är naturkatastroferna och det 

oprovocerade våldet för det drabbar slumpmässigt oskyldiga . Detta är ytterst 

osolidariskt”. 

 

Skillnader mellan könen:  

Detta tema var genomgående endast i männens material. Det kan finnas en möjlig 

könsskillnad på så sätt att männen hade mer behov av att uttrycka sina åsikter och tankar om 

samhällsfrågor i sitt expressiva material.  

 

Omsorg: beskrivningar relaterade till omtänksamhet och viljan att hjälpa människor i 

omgivningen.  

Omtänksamhet och omsorg om andra beskrivs, liksom olika sätt på vilka omsorgen kan ta sig 

uttryck, t.ex. upplevelsen att vara en person som vänner anförtro sina problem åt.  

 

”Under högstadiet var jag lite av en person som vännerna kunde prata om sina 

problem med”. 

 

Andra skildringar speglar en omsorg som innefattar att personen tar tag i vänners 

problem och söker ett sätt att lösa problemen. 

 

”Övertalade en nära vän som hade problem med alkohol i hemmet, mobbades i 

skolan av helt usla anledningar, att prata m skolkuratorn”. 

 

Vidare förekommer skildringar där deltagarens yrkesval tyder på ett samband med 

omsorg om andra människor. 

 

”Jag vet bara att vid högstadieperioden jättegärna ville bli människovetare för att 

kunna hjälpa folk”. 

 

Omsorgen kan även ta sig uttryck i omtanke om författaren. 

 

”Beklagar att texten blev helt osammanhängande, men jag håller tiden och 

hoppas åtminstone att det räcker till din C – uppsats”. 

 

Det förekommer även beskrivningar av omtänksamhet om arbetskamrater. 

 

”… jag ansträngde mig lite extra för XXX skulle känna sig välkommen i vår 

arbetsgrupp”. 

 

I andra fall skildras en allmän omtänksamhet och oro för människor som drabbas av olycka. 

 

Skillnader mellan könen:  

En tänkbar könsskillnad kunde urskiljas i detta tema då det endast var genomgående i 

männens material. 

 

Ensamhet: beskrivningar relaterade till tomhet, isolering och brist på mänsklig kontakt. 

Upplevelser av ensamhet skildras som en tom och ensam värld. Det beskrivs som att 

ensamhet har tagit över helt liksom starka känslor av tomhet och isolering.  
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Mänsklig kontakt beskrivs som något som andra människor tar för givet, men att detta inte 

alls behöver vara självklart. Bristen på vänner visar sig bl.a. i att inte ha någon att berätta 

saker för eller ha någon att prata med i vardagen. Ännu en upplevelse som skildras är en stor 

avsaknad av någon som tycker om en och älskar en, och man strävar efter mänskliga 

relationer.  

 

”… hela jag har reducerats till en varelse som bara skriker tyck om mig någon 

älska mig”. 

 

Samvaron med andra människor beskrivs inte som något som mildrar känslan av 

ensamhet eller gör tomheten mer hanterbar. I stället uppfattas detta som något som gör 

känslan starkare. I relation till andra människor förstärks ensamhetskänslan. 

 

”Nu känner jag mig ensam även bland andra människor, då blir den avgrund som 

finns mellan mig och omvärlden särskilt tydlig, känner hur djup och hur 

oöverkomlig den blivit”.  

 

”Det känns som om det finns en tunn men ogenomtränglig hinna av plast mellan 

mig och människorna, jag kan se deras munnar röra sig men jag kan inte höra ett 

ord bara försöka läsa deras läppar”. 

 

Bristen på någon att tala med och dela med sig av upplevelser som uppfyllt dagen gör att 

upplevelsen känns meningslös. Att leva livet i avsaknad av kontakt med andra människor tar 

bort mycket av det positiva i tillvaron. Att inte kunna dela sina erfarenheter med någon annan 

gör att livet blir uteslutande negativt. 

 

”Vidare tar det också udden av allt positivt, om något bra har hänt finns det ingen 

att berätta detta för och fokus skiftar över från det som var positivt till den 

förbannade ensamheten”.  

 

I materialet skildras en annan sort av ensamhet, rädslan för att bli lämnad av sin partner 

på grund av att all tid spenderas utanför hemmet.  

 

”… det är ju klart att hon inte lämnar mig” 

 

Skillnader mellan könen:  

I detta tema påträffades inga direkta könsskillnader. 
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva det expressiva materialet hos psykologistudenter och 

att undersöka om det förekom könsskillnader i det expressiva materialets innehåll.  

 

Resultatredovisningen visar på nio övergripande teman. 

Alla temana i det expressiva materialet behandlar fenomen som är naturliga för människan 

under livets gång, känslor som dyker upp i livet och erfarenheter som man önskar vara utan 

men som inte går att undvikas. Det förekommer även skildringar som är av mer traumatisk 

karaktär som t.ex. temat om ensamhet och familjerelationer. De nio temana har gett en 

mångsidig bild av vad som uttrycktes i det expressiva materialet.  

 

Det som är mest belysande och genomgående i hela det expressiva materialet är temat 

förändring i samband med beslut och existentiella frågor. Den övergripande tolkningen är att 

alla deltagarna på det ena eller andra sättet omfattas av beslut som berör förändring och 

utveckling. Texterna visar också att deltagarna har existentiella funderingar om livet.  

 

Ett annat genomgående tema var: att jämföra sig med andra. Att jämföra sig med andra och 

eftersträva ett normbeteende – hur man ska vara - förekom hos alla. Hur man ska vara och vad 

livet och omvärlden förväntar sig av en som en del av ett samhälle.  

 

Relationer är också ofta förekommande tema. De beskrivs inte som centrala men spelar en 

viktig roll i vissa deltagares liv. I texterna beskrivs relationer som nödvändiga, men det som 

varit centralt i texterna har varit ens egna problem eller utmaningar man stött på i relationerna. 

Som t.ex. att man utgår från sig själv och tycker att man är viktig, och därför kan det ta plats i 

hela det expressiva materialet.  

 

Skuld förekommer som ett mindre innehållsrikt tema och olika typer av skuld skildras. I en av 

de starkaste texterna uttrycks inte någon skuld i samband med problemen som beskrivs. I 

andra texter antyds att man funderar över vem som har ansvar och vem som bär skulden för 

ens problem. Några beskrivningar kan tolkas som att det är svårt att veta vems fel saker och 

ting är och vem som har ansvaret. 

 

Kontroll var ett annat tema som återfanns i materialet och behandlar oro över att inte ha 

kontroll över vardagliga ting. Annat kontrollbehov beskrivs i relation till att fatta beslut och 

att våga göra val i livet - att släppa kontrollen för att på så sätt kunna förändra sitt liv.  

 

Temana omsorg för andra och samhällsfrågor var något mindre genomgående i materialet. I 

samband med dem beskrivs upplevelser av att man ser sig själv som en person som vänner 

kan anförtro sig till. Vidare finns beskrivningar där man oroar sig för oskyldiga människor 

som råkar illa ut. Samhällsfrågorna kommer i uttryck genom att man oroar sig för hur det 

sociala systemet fungerar. Andra uttryck är att man är frustrerad över hur samhället tar hand 

om dess invånare. 

 

De resultat som visar på starka känslouttryck är temat ensamhet. Där framförallt bristen på 

mänsklig kontakt beskrivs och isolering från omvärlden.  

 

Resultaten uppvisade enstaka könsskillnader. Detta framkommer framförallt i temat 

Förändring där själva beslutsfattandet gällde olika områden i männens och kvinnornas 

material. Männens beslut handlade om arbete och studier. Kvinnorna skrev mer om beslut i 
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allmänhet, om relationer och om val de stod inför. Ett annat tema som visar tendenser till 

könsskillnader är att jämföra sig med andra, där kvinnan verkar vara mer beroende av vad 

andra tycker. Männen vill jämföra sig för att se eller mäta om de är bättre än andra. Männen 

verkar också ha en grundföreställning att de är bra, medan kvinnorna är mer osäkra och bryr 

sig mera än männen om vad andra tycker. Vissa teman hade endast männen skrivit om, 

omsorg och samhällsfrågor. Möjliga könsskillnader kunde således urskiljas i omsorg och 

omtänksamhet för andra människor och att man i sitt material behandlar samhällsfrågor och 

funderingar. Hade deltagarna ombetts att skriva om exakt samma ämne/tema hade en 

jämförelse mellan könen lättare kunna urskiljas. 

 

I denna studie har kunnat urskiljas att man som psykologistuderande och i början av sitt liv 

tänker och bekymrar sig över sin livsutveckling och vad det innebär med arbete, relationer, 

barn, familj och hälsa. Detta kan kallas kriser som kan tillskrivas det normala livet, men att de 

i vissa fall kan bli dominerande (Cullberg, 1975). Dessa kriser hör till livskriser. 

Deltagarna oroar sig och skriver om livets utveckling och förändring. Det som avgör utgången 

är vilka beslut man tar och vilken målinriktning man har/haft på vägen. Det är detta innehåll 

som temat förändring har visat på. Det är ett övergripande och återkommande tema som 

nästan alla deltagare har haft i tankarna när det har skrivit. Genomgående är de beskrivningar 

som är relaterade till att våga fatta beslut som kommer att ta personen vidare i utvecklingen. 

Andra beskrivningar behandlar en önskan att verkligen förändra sig och bli den man vill vara. 

I samband med detta beskrivs även strategier för att komma till målet, t.ex. att göra sig av 

med de vänner som inte vill en väl, eller att ta tag i sin hälsa. Det kan tolkas som en strävan att 

man tar kontroll över sitt liv genom att söka förändring för att på så sätt veta mer om hur 

framtiden kommer att te sig. Det avspeglas här också i en stark målmedvetenhet om vad man 

vill med sitt liv. Andra beskrivningar tyder på en målmedveten att personen har haft brist på 

mål i livet och därför står man stilla i sin livsutveckling. Begreppet utveckling inbegriper här 

också vad som förväntas av en att göra - att studera, hitta jobb, hitta partner osv. Det här 

tangerar normer som påverkar hur man känner och tänker inför framtiden. 

Genom att individen förändrar sin omvärld sker en utveckling (Jerlang et al, 2005). Samhället 

och kulturen står för normerna och utgör människans omvärld. I denna omvärld ingår också 

de förväntningarna man får från samhället. Det förekommer individuella skillnader i hur vi lär 

oss och därmed utvecklas. Omvärlden ställer krav på människan och blir utifrån detta centrala 

i temat Förändring.  

 

Följande tema handlar om normens inverkan på deltagarnas handlingar och självbilder.  

Deltagarna beskriver återkommande jämförelser med vad andra gör, och det verkar som att de 

kommer fram till slutsatser om sitt eget värde som människa genom att jämföra sig med 

andra.  

 

I temat Skuld finns tendens till ett mönster, då de deltagare som har det starkast emotionella 

uttrycken och mest traumatiska beskrivningar i sitt material, inte vill skylla orsaken på någon 

- inte traumatiska separationer eller att man känner sig isolerad och ensam. ”Man får skylla 

sig själv, för att det är fel på mig”. Detta kan illustrera det Judith Lewis Herman (1992) 

skriver om i sin bok ” Trauman och Tillfrisknande” – att de som utsatts för trauman lätt 

riskerar ta på sig skam och skuld över det trauma personen utsatts för i stället för att kunna 

vände den rättmätiga vreden utåt mot det som orsakat traumat. 

 

I materialet har de flesta beskrivningar av relationer hamnat i periferin, förutom i ett material 

där familjerelationer utgjorde huvudtemat. Vänskapsrelationerna är inte centrala utan 

återkommer endast stundvis i materialet i form av mindre omfattande beskrivningar. Att ha 
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äkta vänner som stöttar är viktigt. Vänskapsrelationer verkar vara viktiga för alla men tas 

framförallt upp i kvinnornas material. Det förekommer forskning som visar att kvinnor 

vanligen brukar ha fler sociala kontakter och stöd från andra än vad män har (Noller, P., 

Feeney, J. A., & Peterson, C. 2001). Detta behöver ändå inte vara en förklaring till varför 

männen inte beskrev sina vänskapsrelationer i lika stor utsträckning som kvinnorna, av den 

orsak att människan är en unik varelse. Även olika personlighetsvariabler påverkar och är en 

viktig del av det sociala stödet man har och som man skaffar sig (Noller, Feeney & Peterson, 

2001). Det kan möjligtvis vara så att innan man skaffar sig egen familj spelar ens 

vänskapsrelationer en stor roll och är en sorts ”familj”, och därav är vänskapsrelationer 

viktiga. Det är här också viktigt att notera att det i materialet också förekom beskrivningar på 

bristen av relationer och mänsklig kontakt.  

 

Det förekommer skildringar i materialet som är av mer traumatisk karaktär som t.ex. temat 

om ensamhet och familjerelationer. Dessa berättelser skulle kunna kategoriseras som 

traumatiska kriser, där det kan röra sig om yttre påfrestningar som innebär ett hot mot ens 

sociala identitet, trygghet, sin fysiska existens eller hot mot ens elementära möjligheter till 

tillfredsställelse i tillvaron (Cullberg, 1975). Det som kännetecknas som traumatiska kriser är 

att det är utlösta reaktioner på yttre påfrestningar. En möjlig tolkning av texterna är just att 

dessa material är beskrivningar på yttre påfrestningar som t.ex. föräldrars separation eller hot 

om sin sociala identitet när ensamheten och isoleringen blir genomgripande. Texterna har 

beskrivits med starka emotionella ord och starka känslobeskrivningar. 

 

Skillnaderna mellan kvinnorna och männen i denna studie kunde bäst urskiljas i temat 

förändring och jämförelse med andra. Det kan här finnas en möjlig tolkning om att männen är 

mer oroade över sin karriär. De flesta beskrivningar skildrar tankar om att hitta ett bra jobb 

och att komma in på den linjen man önskar. Kvinnorna är mer oroade för sina egna 

individuella problem, t.ex. hur man vill vara som människan eller hur ens vänner behandlar 

en. Kvinnorna tolkas också som mer osäkra på grund av att det ständigt jämför sig med andra. 

I männens texter skildras mer en jämförelse med andra för att se om man är bättre än andra. 

Visserligen vill kvinnorna också vara bra i jämförelse med andra men de tolkas som om att 

det inte behöver vara bäst. Temana omsorg och samhällsfrågor hade enbart männen behandlat 

i sina texter. Det förekommer följaktligen även möjliga könsskillnader i dessa teman på så att 

männen eventuellt hade mer behov av att uttrycka sina åsikter och tankar om samhällsfrågor i 

sitt expressiva material. Männen upplevde och kände också omsorg och omtänksamhet för 

andra människor till skillnad från kvinnorna i detta material. Det blir komplext att uttala på 

vilket sätt de skildes sig eftersom att kvinnorna inte skrev om dessa ämnen i sina texter. Men 

man kan ändå urskilja en könsskillnad på grund av att kvinnorna inte behandlade detta i sina 

expressiva material. Det behöver inte ge prov på att kvinnorna inte känner omsorg för andra 

människor i sin omgivning och omvärld eller att de inte bryr sig eller har tankar om det 

samhälle det lever i. Dessa könsskillnader kan endast tillskrivas till de psykologistudenter som 

deltagit i denna studie. 

 

Tidigare forskning 

Det förekommer motstridiga resultat vad gäller kön och ”Expressive Writing”. Smyths (1998, 

refererad i Marx & Sloan, 2004) metaanalys av 13 olika studier visade på att männen 

påverkades mer än kvinnorna av ”Expressive Writing”. Annan forskning inom området har 

inte visat någon signifikant skillnad mellan könen. I en studie delades deltagarna upp i en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp där experimentgruppen fick skriva om sina känslor och 

kontrollgruppen om något vardagligt. Resultatet visade att de som fick skriva ner sina känslor 

mådde både psykisk och fysisk bättre än kontrollgruppen, men man fann inte några 
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signifikanta skillnader mellan könen, vilket man hade trott skulle finnas. Inte heller valet av 

ord under skrivsessionerna skilde sig signifikant mellan könen (Epstein, Sloan & Marx, 

2005).  

 

Resultaten i Smyths metaanalys kan bero på att kvinnor är mer benägna att tala om sina 

känslor och dessutom söker de hjälp i större utsträckning. De män som undersöktes hade 

kanske inte vana att skriva eller tala om sina känslor och därför blev resultatet mera positivt 

gällande den första gången. I föreliggande studie har inga stora skillnader mellan könen 

kunnat urskiljas utan endast små skillnader som kan hänföras till detta material. På grund av 

att materialet är så litet blir det med andra ord inte möjligt att generalisera till andra 

populationer. 

 

En studie av ett större antal studenters expressiva material, kunde visa om några signifikanta 

skillnader finns mellan könen avseende vad de väljer att skriva om och på vilket sätt de 

skriver. Föreliggande studie har inte haft som syfte att se vilken effekt det expressiva 

skrivandet har haft på psykologistudenternas hälsa och välbefinnande. Pennebakers (2004) 

studie som nämns i inledning gjordes också på studenter, och detta är på så sätt en gemensam 

nämnare med tidigare forskning. Där de som studenter som hade skrivit ner sina emotioner, 

jämfört med kontrollgruppen sökte senare upp psykiatrisk hjälp i mindre utsträckning 

(Pennebaker, 2004).  

 

En iakttagelse är att deltagaren skriver att det har varit tungt och svårt att skriva och att denne 

kommer att fundera över detta en tid framöver. Det antyder att det hade en stor inverkan på 

deltagaren att skriva vilket också antas utifrån Pennebakers teorier kring Expressivt skrivande. 

Andra beskrev det som märkligt att skriva av sig sina funderingar och en annan uttrycker att 

de hade haft en längtan att få skriva ner sina tankar och åsikter på papper, men att man ha 

varit för feg för att göra det innan man medverkade i denna studie. Det har också inom ramen 

för denna studie varit svårt att fastställa för vilka denna metod passar bäst. Det vi vet är att de 

som inte vanligtvis berättar för andra om sina känslor kan dra större fördel genom att skriva 

(Smyth & Pennebaker, 2008). Studier på skrivande visar på goda effekter av Expressivt 

skrivande från flera olika länder, språk och etniciteter (Smyth & Pennebaker, 2008). Smyth 

och Pennebaker anser att bearbeta känslor som har en koppling till viktiga upplevelser kan 

uppnås genom att på ett narrativt språk förtydliga upplevelserna. Detta kan ske på flera olika 

nivåer och med olika uttryckande processer så som att berätta för andra, prata med andra, 

skriva, be eller på andra sätt förmedla sina upplevelser (Smyth & Pennebaker, 2008).  

 

Metoddiskussion 

Ett mått på att en kvalitativ studie har en bra validitet är dess kvalitativa generaliserbarhet 

(Langemar, 2007). Denna studie har ett litet antal deltagare och har därför inte så stor 

generaliserbarhet. Det man önskar då är att kunna finna alla tema som man kan tänkas skriva 

om och alla olika könsskillnader och på så sätt kunna generalisera men då behövs det som 

sagt ett större antal undersökningsdeltagare. 

Eftersom att antalet deltagare är få kan man inte dra några större slutsatser eller generalisera 

till andra psykologstudenter eller till män och kvinnors känsloyttryck i allmänhet. Men det var 

inte heller syftet för studien utan att söka en förståelse och beskriva de psykologstuderandes 

material. Studiens resultat anses vara empiriskt förankrat i data. Denna studies data har 

sammanfattats med mina egna ord och tolkningar, men med avsikten att återspegla den 

ursprungliga innebörden av texterna på ett objektivt sätt. Användbarhet i det större 

sammanhanget är här litet, men för den enskilda personen är användbarheten större om man 

vill få en inblick i ett expressivt material. Studien är replikerbar genom att 
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datainsamlingsmetoden är tydlig, även om man inte kommer att erhålla exakt samma resultat 

(Langemar, 2007). Men en liknade studie med en intervention före och efter, för att t.ex. 

undersöka graden av depression skulle vara replikerbar och för att se om metoden ”Expressive 

Writing” även fungerar på psykologstudenter i Sverige. Förståelse för studiens expressiva 

material kan anses vara uppnådd i den bemärkelsen att jag med min tolkning har analyserat 

materialet så nyanserat som möjligt. 

 

Författaren har inte haft någon fysisk kontakt med deltagarna, vilket förbättrar validiteten då 

forskaren inte har påverkat deltagarna genom personlig kontakt, vilket händelsevis kan ske 

vid en intervju. Datainsamlingsmetoden anser jag som passande för denna studie (Langemar, 

2007). Skrivinstruktionerna är Pennebakers (1997) ursprungliga. Man skulle kunna 

skräddarsy instruktioner till den population man undersöker, men här ansågs inte detta vara 

nödvändigt, eftersom också Pennebaker undersökt studenter. Hade deltagarna ombetts att 

skriva om exakt samma teman hade en könsskillnad lättar kunna utskiljas i materialet. Men 

med tanke på att de som eftersöktes i denna studie var att se vad deltagarna valde att skriva 

om skulle ämnesangivningar i skrivinstruktionerna tala emot studiens syfte. 

 

Denna metod har fått sitt erkännande genom en mängd positiva och signifikanta resultat och 

därför ansågs också denna metod lämplig i syfte att studera det expressiva materialets 

innehåll. Ett tillräckligt täckande resultat för studiens syfte har erhållits. 

 

Det måste nämnas att det kan ha funnits vissa oklara motiv bakom deltagandet för denna 

studie då det förekommer belöning i form av undersökningstid som alla på Psykologiska 

institutionen måste ha samlat in under en termin för att få hämta ut sitt betyg eller sin examen. 

Således kan de ha deltagit för att de saknade UD tid eller ville tjäna in mycket tid och inte för 

att de kände att de ville ”skriva av sig”. Trots ovannämnda eventuella begränsningar kan 

sägas, att flertalet av texterna var djupa och det känns som deltagarna ”skrivit på riktigt” och 

inte bara stressat igenom de tre skrivssessionerna. Att motivet således kan har varit att få 

skriva om sina tankar och känslor. Vissa av deltagarna anförtror sig i den text de skriver på ett 

sätt som påminner om att skriva sin egen dagbok. Det intressanta är att de som skrev de mest 

tyngda och traumarelaterade texterna också var de som i texten gav känslan av att de 

verkligen skrev av sig känslor och tankar som tyngde dem och som de möjligen inte tidigare 

skrivit ner eller bearbetat på något annat sätt. Detta är spekulationer och tolkningar, men ändå 

värt att notera. 

 

I det större sammanhanget är studien av betydelse därför att det i Sverige inte finns så mycket 

forskning om ”Expressive Writing”. Genom att fler undersökningar på det skrivna materialet 

kunde göras, växer sig kanske intresset större och de stora forskningsinstitutionerna får 

intresse att göra större mer omfattande studier om”Expressive Writing” i Sverige och även 

studera vidare de expressiva materialets innehåll. 

 

Vidare forskning 

Vidare forskning inom detta ämne skulle vara att studera en individs hela expressiva material, 

vad de skriver om och vilka ämnen som beskrivs. Det skulle också då behövas ett större urval 

deltagare.  

 

Slutligen vill jag nämna att som explorativ studie har denna varit intressant att genomföra då 

den gav att få en inblick i ett expressivt material, och få ta del av andras uttryck för sina 

erfarenheter och känslor och att söka några meningsfulla skillnader mellan kvinnors och mäns 

sätt att använda metoden. Det har genom föreliggande studie kunnat urskiljas att man som 
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psykologistuderande och i början av sitt vuxna liv då inget är bestämt, tänker och bekymrar 

sig över sin utveckling och vad det innebär med jobb relationer, barn och familj. Att jämföra 

sig med andra är något samtliga deltagare skrivit om i sina material. Möjliga könsskillnader 

visar på att männen oroar sig mer över sin karriär och kvinnorna oroar sig mer över 

individuella problem. Vidare bryr sig kvinnorna mer om vad andra tycker medan männen 

snarare mäter sig själv men andra.  
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Bilaga 1 

 

Skrivinstruktioner för ”Expressive Writing”; en kvalitativ C-uppsats. 

 
 

Tack för att du vill medverka i min undersökning!  Nedan följer skrivinstruktioner som du ska 

följa under tre dagar. För att ditt deltagande ska vara så anonymt som möjligt ber jag dig att 

inte skriva ditt namn på några papper. I stället får du använda dig av en personlig kod eller 

ett fingerat namn som du skapar själv och enbart du känner till, detta namn skriver du på de 

material du lämnar in. Ange också ditt kön. 

När materialet lämnats in kommer jag att skriva UD- tids intyg som jag lämnar på 

studentexpeditionen som du sedan får hämta ut, då måste du uppge din kod och sedan själv 

fylla i ditt riktiga namn. Materialet ska lämnas in i ett förseglat kuvert senast onsdag 16/4 kl. 

15.00    i studentexpeditionens blåa brevlåda. 

 

 

Under de tre påföljande dagarna ber jag dig att skriva om dina djupaste och 

innersta tankar och känslor om något ämne som har haft mycket stor 

känslomässig betydelse för dig i ditt liv. 

 

I ditt skrivande vill jag att du uttrycker och tillåter dig själv att verkligen 

utforska dina innersta och tankar runt den händelse/händelser du valt att 

beskriva. Du kan själv välja vad du vill skriva om, ämnen kan tillexempel vara 

dina nära relationer, din barndom, vänner, framtiden, nutiden, vem du vill vara 

och vem du är nu. Du kan skriva om samma känslomässiga upplevelser under 

alla tre dagarna eller skriva om olika upplevelser olika dagar. 

 

Allt du skriver behandlas fullständigt konfidentiellt. 

 

Du behöver inte bry dig om stavning, meningsstruktur eller grammatik. Den 

enda regeln du behöver följa är att när du väl börjat skriva är att fortsätta tills 

tiden är ute. Håll dig till 20 min vid varje skrivtillfälle, och skriv i avskildhet. 
     

(Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic process. 

Psychological Science: Vol 8, No 3, pp. 162-166. )  

 

Om du efter skrivandet eventuellt känner att du behöver prata med någon så har jag kontakt 

med en leg. Psykolog som du kan få kontakt med för konsulterande samtal. Var vänlig 

kontakta mig om du har behov av det på telefon nummer: XXX 

 

 

      

Lycka till! 

 

 

 


