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Sammanfattning. Syftet är att undersöka hur dröm-verklighetsförväxlingar kan se ut.  
Ett enkätmaterial (N = 163) insamlades från psykologistuderande vid Örebro universitet. 
Tjugofem rapporterade, och som det verkar tydliga. dröm-verklighet-föräxlingar med 
betydande varaktighet (timmar, dagar) redovisas. Resterande insamlat material med i de 
flesta fall kortare varaktighet redovisas i  materialbilagor. Analys av materialet tyder på att 
det förekommer långvariga dröm-verklighet-förväxlingar och att sådana i åtminstone 
enstaka fall, t.ex. vid brottspåståenden i rättsfall eller omständigheter i en social relation, 
skulle kunna få praktisk betydelse. Många dröm-verklighet-förväxlingar verkar dock ha 
kort varaktighet. Den som drabbas av en dröm-verklighet-förväxling verkar ofta själv 
snabbt upptäcka förväxlingen (se bilagematerialet). I en del fall upptäcks förväxlingen 
genom att annan person tillfrågas kring innehållet. En tredje variant är att verkligheten 
tränger sig på, t.ex. att en person som drömmaren på allvar tror är död dyker upp livs 
levande eller omnämns som levande. Det kan misstänkas att det förekommer dröm-
verklighet-förväxlingar som aldrig uppdagas och som antagligen i många fall saknar 
praktisk betydelse.  En del förväxlingar som upptäcks kanske blir bedömda som 
oförklarade minnesfel. En del minnesfel och påverkan av sociala relationer kan antagligen 
uppkomma via drömmar men hur vanligt detta är torde vara vanskligt att ha någon mening 
om. Rapporten bör betraktas som explorativ och tentativ. Det drömmaterial som redovisas 
bör ha värde för fortsatt forskning och vid utredning i enstaka rättsfall.   
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Bakgrund 
Drömmar (se t ex Domhoff, 2001; Passer & Smith, 2003) inträffar under hela 
sömnperioden, men oftast under s.k. REM-sömn (REM = Rapid Eye Movements, snabba 
ögonrörelser) . Vid väckning under REM-sömn, så rapporteras en dröm i 80-85 procent av 
fallen. Vid väckning under icke-REM-sömn, så rapporteras en dröm i 15-20 procent av 
fallen. Våra REM-drömmar är mer "vivid, bizarre and storylike" än icke-REM-drömmar. 
Det har dock uppskattats att omkring 25 procent av de "vivid dreams" vi har inträffar under 
icke-REM-sömn. Enligt innehållsanalyser så äger de flesta rapporterade drömmar rum i för 
oss kända miljöer och ofta ingår människor vi känner. De flesta rapporterade drömmar har 
negativt innehåll.  
 
Hall & Van de Castle (1966) fann att 80 procent av drömrapporterna innehöll negativa 
känslor, nästan hälften innehöll aggressiva handlingar och en tredjedel innebar något slag 
av motgång/olycka. Det verkar som upp emot hälften av våra rapporterade drömmar 
innehåller något som har med nyligen inträffade upplevelser att göra. Vår kulturella 
bakgrund, livshändelser och aktuella bekymmer/angelägenheter kan skapa dröminnehåll 
(Domhoff, 2001). Enligt Hartmann (2000) förekommer inte rapportering av läsande, 
skrivande och räknande från drömmar, medan "att gå", "tala med vänner" och "sexuell 
aktivitet" rapporterats vara lika vanligt i drömmar som i vakenlivet.  
 
Enligt kognitiva teorier om drömprocesser utnyttjar drömmar och vaket tänkande samma 
mentala system i hjärnan (Foulkes, 1982, 1999). Det finns även forskning som pekar på att 
seende och hantering av inre bilder utnyttjar samma områden i hjärnan (Reisberg, 2010, 
chapter 11).  Enligt Domhoff (2001) pekar forskning på mer likhet mellan drömmar och 
vakna mentala processer än man traditionellt trott. Domhoff (2001) pekar även på en 
kontinuitetsprincip i den meningen att dröminnehållet är kontinuerligt i förhållande till 
vakenlivets tänkande och känslor. Enligt Domhoff (2001) föreligger även en 
repetitionsprincip avseende att emotionella bekymmer repeteras. Exempelvis så sker snabba 
skiftningar i innehåll både under dröm och under vakenhet under samma yttre 
miljöförhållanden (mörkt, tyst rum) (Antrobus, 1991). Domhoff (2001) refererar forskning 
enligt vilken barn upp till 9-11 års ålder har avsevärt lägre procentandel drömrapporter när 
de väcks under REM-sömn. Innehållsligt hävdas beträffande dröminnehåll att det är statiskt 
och trivialt, t ex att se ett djur. I åldern 5-8 år förekom sekvenser av händelser där aktörer 
rörde sig och interagerade, men utan väl utvecklade drömberättelser. För de yngre barnen 
utmärktes drömrapporterna av låga nivåer av aggression, olyckor och negativa känslor.  
Domhoff hävdar att drömrapporterna inte är vuxenlika i längd eller innehåll förrän i åldern 
11-13 år och att barns drömrapporter har mycket annorlunda innehåll än vuxnas upp till 
åldern 13-15 år.  
 
Dagdrömmar förekommer allmänt i vår vakna medvetandeprocess. De anses innehålla mer 
visuella bilder än andra former av vaken mental aktivitet men tenderar att vara mindre 
tydliga, emotionella och bisarra än nattliga drömmar (Kunzendorf et al, 1997). Innehållet 
gäller ofta personliga frågor. 
 
Det anses förekomma tematiska likheter mellan dagdrömmar och nattliga drömmar, något 
som antyder att nattliga drömmar kan vara en fortsättning på mental aktivitet under dagtid 
och aktuella bekymmer i människors liv (Beck, 2002). Mahowald, Woods, & Schenck 
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(1998) driver tesen att hjärnan är aktiv i alla tillstånd (vakenhet, REM-sömn, icke-REM-
sömn) och att drömmande och hallucinationer utgör variationer på samma tema. Under 
vakenhet så ignorerar hjärnan internt genererad aktivitet och uppmärksammar sensorisk 
stimulering. Under sömn uppmärksammar hjärnan internt genererad aktivitet. I vissa 
sammanhang, t ex sömndeprivation, drogintag m.fl., så uppmärksammar hjärnan både yttre 
och inre aktiviteter samtidigt, vilket resulterar i hallucinationer eller vakendrömmar.  
 
Det verkar vara ett allmänt antagande att vi i en icke-klinisk population alltid kan skilja på 
vad som uppkommit i vårt minne genom dröm respektive genom utifrån kommande 
information. Det är i och för sig tänkbart att vi skulle kunna ha en sådan automatisk och 
ofelbar kognitiv förmåga. Det faktum att vi snabbt klassificerar stora mängder av 
upplevelser som dröm utesluter inte att en och annan dröm eller drömfragment skulle kunna 
bli felbedömda och komma att betraktas som minnen av sådant som faktiskt inträffat. Om 
vi  inte upptäcker felen eller glömmer bort upptäckta fel, så kan vi fortsätta odla en 
kognitivt bekväm föreställning om att vi alltid kan skilja på dröm och verklighet. Denna 
situation påminner om när vi lever med omedvetna minnesfel eller omedvetna tankefel i 
övrigt.  
 
Med utgångspunkt från likheterna mellan drömprocess och vaken medvetandeprocess vad 
gäller utnyttjande av samma hjärnstrukturer och likheter i innehåll och processer, så finns 
anledning misstänka att sammanblandningar skulle kunna ske för åtminstone vissa 
drömmar, t ex att en verklighetsmöjlig dröm upplevs som något som verkligen inträffat, 
åtminstone till dess att motsägande evidens dyker upp. Om den inte upptäcks vara en dröm, 
eller vara felaktig, av drömmaren själv eller omgivningen så skulle den kunna bestå länge 
eller som mest livet ut och eventuellt traderas vidare av andra,  genom självbiografiska eller 
biografiska skrifter etc. Ett exempel skulle kunna vara uppenbarelser i religiösa 
sammanhang, där någon i en dröm talat med Jesus, men uppfattar sig verkligen ha talat med 
Jesus och det som sagts skrivs ner och fogas till religionshistorien (se t ex Birger Berghs 
(2003) bok om "Heliga Birgitta" och hennes uppenbarelser).  
 
Förändrade medvetandetillstånd verkar i stor utsträckning utmärkas av att  
den kritiska prövningen är frånkopplad. Å andra sidan verkar den kritiska prövningen i 
mycket stor utsträckning snabbt fungera vad gäller drömmar, dagdrömmar och uppdykande 
inre bilder. Det kan dock misstänkas att den till en del är teoriberoende ("top-down 
processing"), t ex att vi har generella teorier om att vad som uppkommer under dröm, 
dagdröm, suggestion etc. inte är tillförlitligt. För det mesta besvärar vi oss inte med att 
kritiskt granska befintliga data/uppgifter. Om vi själva eller en stödjande social omgivning 
eller omgivande kultur har teorier att det är tillförlitligt (t ex minnen av verkliga händelser 
eller sanna prognoser), så kan en annan bedömning göras. Exempelvis att en dröm eller ett 
suggestionsinducerat minne återger något som hänt på riktigt. Minnen av drömmar skulle 
kunna tänkas bli bedömda som verkliga vid teoristöd från den egna medvetandeprocessen 
eller från den sociala omgivningen. En annan möjlighet är att drömmaren inte lagt märke 
till att en dröm ägt rum, kanske därför att drömmen varit intensiv och tagit all 
uppmärksamhet eller för att den var mycket lik sådant som sker i drömmarens vakenliv. 
Vid kognitiva processer förekommer allmänt en viss felprocent ("human error"). Det 
förekommer t ex att överdriven uppmärksamhet på något leder till att man inte 
uppmärksammar något annat.  
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Begreppet "reality monitoring" diskuterades i en klassisk kognitionspsykologisk artikel av 
Johnson & Raye (1981). Begreppet breddades teoretiskt till begreppet "source monitoring" 
i ytterligare en ofta citerad artikel av Johnson, Hashtroudi & Lindsay (1993) och Johnson 
har publicerat ytterligare ett antal artiklar inom området. Vad frågan gäller är om och hur vi 
kan hålla reda på de olika yttre och inre källorna till våra minnen. Begreppet "reality 
monitoring" avser mer snävt hur vi kan skilja på information från yttre respektive inre 
källor. Begreppet "source monitoring" avser generellt tillskrivning av källor till minnen, t 
ex även skillnaden mellan olika yttre källor. 
  
Enligt Johnson & Raye´s (1981) modell för verklighetshantering så förekommer två slags 
processer vid besluten om informations ursprung. 
1. En typ av process avgör om egenskaperna hos ett minnesspår är mer typiska för en klass 
av minnen som härrör utifrån eller är mer typiska för en klass av minnen som skapats 
internt i medvetandet.  
2. Den andra typen av beslutsprocess bygger på mer utsträckt resonemang 
utifrån stödjande minnen och relaterade kunskaper. Denna process kräver mer tid. 
 
Johnson, Kahan & Rahe (1984) redovisar småskaliga experiment med att minnas källan till 
eget och en experimentpartners drömmaterial av tre slag: verkliga drömda drömmar, enbart 
lästa drömmar respektive egenhändigt konstruerade drömmar. Svårigheterna att minnas 
källan till de verkligt drömda drömmarna var större än för de båda andra typerna av 
drömmaterial, när kognitiv process av typ 1 tillämpades. Detta antogs bero på att verkliga 
drömmar liknar perceptioner på så sätt att de i mindre grad innehåller medvetna kognitiva 
operationer. Sådana hjälper till att identifiera källan i minnet. När kognitiv process av typ 2 
tillämpades så förbättrades hanteringen av de verkliga drömmarna.  
 
En möjlighet vad gäller bedömning av drömmaterial är att vi medan vi drömmer skulle ha 
en parallellt pågående metakognitiv (överordnad) process som konstaterar att vi håller på 
och drömmer och inte bör ta det som dröms på allvar. Vi skulle i så fall veta att vi 
drömmer, medan vi drömmer. Eventuellt skulle det kunna vara möjligt att påverka 
drömförloppet genom den metakognitiva processen, t ex skulle denna kunna vara 
programmerad att föreskriva ett lyckligt slut på en mardröm eller att tillse att ett visst slag 
av dröminnehåll uppkommer. Ett kliniskt motevidens till att vi alltid skulle veta att vi 
drömmer utgör de fall då skräckdrömmar tas på allvar och den som drömmer t ex rusar upp 
med anledning av drömmens innehåll (se Ottosson, 2001, s 478). Ett kliniskt evidens för 
möjligheten att styra dröminnehåll utgör resultaten av metodik att öva in ett lyckligt slut på 
en mardröm och repetera den ändrade drömmen i vaket tillstånd (Ottosson 2001, s 478).  
Inom ett närliggande område, hypnos, har i facklitteraturen hävdats att  
den som går in i hypnos har en parallell medvetenhet om att hon/han befinner sig i hypnos, 
men här överlåts styrningen till den som ger instruktioner. Det verkar dock som det i 
efterhand kan uppkomma svårigheter att skilja på vad som verkligen hänt och upplevelser 
under hypnos. Det anses av forskare (t ex McNally, 2003) att de många amerikaner som 
minns sig ha råkat ut för abduktioner (bortförande) av "aliens" och därvid minns sig ha 
utsatts för undersökningar och sexuella övergrepp i stor utsträckning erhållit dessa 
föreställningar genom suggestioner från hypnoterapeuter. I dessa fall finns förmodligen 
hypnoterapeuten och andra med som socialt bekräftande personer samt folkliga teorier om 
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besökare från andra världar som underlättar ett bibehållande av den bristande 
verklighetshanteringen. Vad abduktionsfallen och många andra terapeutinducerade fall av 
falska minnen rörande sexuella övergrepp bland annat visar är att källförväxlingsfel i 
minnet beträffande dramatiska livshändelser kan uppkomma och att de kan bestå under lång 
tid, i vissa fall kanske livet ut. I dessa fall borde de som minns ha mer minnen av de 
kognitiva operationerna vid de falska minnenas tillkomst än vad en drömmare har att tillgå 
och borde då ha lättare att uppfatta att minnet inte är äkta. Men andra faktorer såsom 
motivation att ta fram ett minne av visst slag och närvaron av förväntande och  bekräftande 
terapeuter eller gruppkamrater eller felaktiga teorier som påverkar kan försvåra en korrekt 
bedömning av ett minnes ursprung.  
 
Jag har inte funnit någon rapportering i vetenskapliga sammanhang av att människor skulle 
ha tillfrågats om de haft minnen från drömmar som de i vaket tillstånd kortare eller längre 
tid trott vara korrekta, men jag förmodar att det finns kliniska iakttagelser. En intressant 
fråga är inte bara om det förekommer dröm-verklighets-förväxlingar utan också hur vanliga 
dessa är. En annan intressant fråga är av vilken art eventuellt förekommande förväxlingar 
är, vad gäller saken? Rimligen bör de övervägande gälla sådant som är möjligt, inte 
orimliga och bisarra skeenden (jfr dock abduktionsminnena som ter sig orimliga, men är i 
linje med en massmedialt skapad föreställningsvärld om besökare från andra världar.). Vad 
som uppfattas som möjligt bör vara beroende av vilken världsbild och vilka teorier man 
har.  
 
När någon drömmer något och efteråt minns det så kan det teoretiskt tänkas ett antal sätt att 
stegvis hantera frågan om dröm kontra verklighet.  
 
Steg 1: Redan medan drömmen pågår så vet drömmaren ofta att det är frågan om  
en dröm. Denna vetskap kvarstår efter uppvaknandet. Eventuellt sker bedömningen när 
drömmen avslutas. Drömmen kan felaktigt bli bedömd som verklighet på grund av sin stora 
likhet med yttre verklighet, sådant som hänt etc.  
 
Alternativ till steg 1: Det sker ingen bedömning medan drömmen pågår. Bedömning sker 
bara av det drömmaterial som finns i minnet vid uppvaknandet. Eventuellt är 
tidsplaceringen omedelbart före själva uppvaknandet ett viktigt kriterium för att bedöma ett 
minne som en dröm.  
Eventuellt kan starka känslor kring drömmen sätta kriteriebedömning ur spel oavsett 
kriterier. Händelser och känslor i drömmen skulle kunna få all uppmärksamhet och 
drömmaren lägger inte märke till att det var en dröm.  
 
Steg 2: Till detta steg kommer drömmaterial som uppfattas som minnen av något verkligt 
inträffat. Tidigare förkastelsekriterier har inte tillämpats eller gett resultat.  
Flera processer kan inträffa: 
 
(a) tvivel, vilket kan föranleda antingen kvarstående tvivel eller en sökprocess för att 
avgöra saken eller att själva tvivlet glöms bort och minnet efterhand betraktas som sant 
eller hela minnet glöms bort 
 
En sökprocess kan göras 
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    i) enbart i det egna minnet och genom eget tänkande 
    ii) genom att fråga andra personer som kan ha information eller eventuellt kontrollera  
         med andra källor 
Sökprocessen resulterar i förkastelse, acceptans eller fortsatt tvivel/osäkerhet.  
 
(b) acceptans, som kvarstår till dess att motsägande evidens dyker upp och förkastelse sker 
eller till dess att minnet glöms bort eller kvarstår längre eller kortare tid. 
Acceptans behöver inte leda till några konsekvenser av betydelse, men kan leda till t ex 
psykologiska, sociala eller juridiska konsekvenser.  
 
Alternativ A till steg 2: Drömmaterialet kommer till steg 2 och uppfattas då till att börja 
med som ett minne av en dröm. Efterhand försvinner ursprunget ur minnet och 
minnesmaterialet framstår som ett minne av något som hänt i verkligheten. Det kan 
anmärkas att källamnesi (bortfall av minnet av källan) är ett allmänt konstaterat fenomen 
inom minnesforskningen. En dröm-verklighet-förväxling skulle alltså kunna uppkomma 
lång tid efter det att drömmen accepterats som en dröm av drömmaren eller andra beroende 
på att källan/ursprunget glömts bort.  
 
Alternativ B till steg 2: Drömmaterialet kommer till steg 2 och uppfattas då som ett minne 
av en dröm. Drömmen betraktas dock som ett sant minne av något som inträffat och som en 
tid varit bortglömt eller "förträngt"  och nu "poppat upp" (som det brukar heta på 
vulgärfreudianskt språk), eventuellt efter suggestioner från någon, t ex en terapeut. Bilder 
betraktas inom denna ovetenskapliga teori som återgivning av något som inträffat oavsett 
hur bilderna uppkommit.  
 
Tre rättsfall 
Som sakkunnig rörande förundersökningsmaterial i rättsfall har jag stött på åtminstone tre 
fall, där dröm-verklighet-förväxlingar kunde misstänkas föreligga (frågan är väl om ens alla 
inblandade vet vad som faktiskt hände).  
 
Rättsfall nr 1. I ett fall (Edvardsson, 2011) med två systrar som anklagade en vän till 
familjen för grova sexuella övergrepp framgick av materialet bl.a.  att båda flickorna 
hävdade att mannen haft samlag med dem. Den av flickorna som inte haft något sexuellt 
umgänge med någon pojkvän blev mycket förvånad när den gynekologiska undersökningen 
uppgavs visa att några samlag inte kunde ha skett. 
Hon hade uppenbarligen ett annat minne. För den andra flickan fanns bl.a. följande 
belysande sekvens: 
Förhörsledaren: Har du någon aning om när det här minnet kom tillbaka till  
                        dig? 
Flickan: Det kom tillbaka när jag låg och sov, jag drömde någonting och sen  
             så vaknade jag och så bara kom jag ihåg detta, så var det bara och  
             så struntade jag i det och så kom det tillbaka när jag var i skolan  
             igen.  
För båda flickorna kan drömmaterial eller andra egna konstruktioner tänkas utgöra grunden 
för ett påstått minne. Den misstänkte fälldes i såväl tingsrätt som hovrätt.  
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Rättsfall nr 2. I ett annat fall (Edvardsson, 2010b) anklagades en manlig gäst i en familj för 
att under natten ha varit inne och berört två flickor i ett rum och en annan flicka (som hade 
pojkvännen i sängen) i ett annat rum. Materialet var av sådan vag karaktär att det kunde 
misstänkas härröra från drömmaterial och uppkommet genom samspel mellan flickorna 
innan polisförhören tog vid. Dröm eller material från tillstånd mellan sömn och vakenhet 
kunde misstänkas ha inverkat. I enkäter till två grupper av universitetsstuderande 
(Edvardsson,1999ab) ställdes bl.a. frågan:  
 
"Har Du vaknat helt eller delvis på natten och tyckt att någon person vidrört Dig, fast det 
inte fanns någon i rummet?" 
 
I den ena gruppen (N=84) svarade 29,8 procent att de varit med om detta en eller flera 
gånger och i den andra gruppen (N=55) svarade 25,5 procent att de varit med om detta.  
 
Följande fråga ställdes enbart till den andra gruppen (N=55): 
"Har Du vaknat helt eller delvis på natten och tyckt Dig se gestalten av 
någon person i rummet, fast det inte fanns någon i rummet?" 
 
Nästan hälften, 47,1 procent, uppgav att de varit med om detta en eller flera gånger (38,2 
procent hade varit med om detta 2 eller flera gånger). Undersökningarna tillmättes vikt i 
hovrättens friande domskrivning i målet.  
 
Rättsfall nr 3. I ett annat mål (Edvardsson, 2010a) rörande sexuella övergrepp från en pappa 
mot sin dotter, som skulle gå till resningsansökan till Högsta domstolen kunde konstateras 
att det förhörda barnet i ett senare skede säger att hon drömt det som skulle ha inträffat. 
Förhörsledaren lyssnar inte alls på detta utan fortsätter fråga under förutsättningen att brott 
begåtts. Någon drömhypotes prövas således inte. Ingen resning beviljades.  
 
Ur fallmaterialet kan följande citeras: 
”Senare samma kväll sade flickan till NN att hon kanske hade drömt det som hade hänt 
samt att det hela tiden känts som en dröm.” 
Q uppger: ”…hon berättade att hon drömt om sin mamma och att hon vid ett tillfälle 
senare hade drömt att V var hennes mamma.” 
Ur brev från målsäganden kan följande citeras: 
”I maj försökte jag berätta för min moster och min psykolog att alltihop som  jag berätta 
känns som en dröm. Men jag vet att jag har drömt och vaknat upp och vet att jag har 
drömt. 
Sen har jag  trott att det har  hänt och sa det till min styvmamma. När jag försökte säga till 
moster och psykologen att det hade varit en dröm sa dom att jag säker var förvirrad. Men i 
min hjärna vet jag att det var en dröm (underskrift av flickan med för- och efternamn) 
(Jag har här lagt till bokstäver i tre ord som blivit avkapade vid kopieringen av brevet och 
tagit bort ett par namn på styvmamman respektive psykologen) 
 
I slutet av det tredje förhöret, där frågan om flickan ”drömt” kommer upp så finns t.ex. 
följande sekvens på sid. 13. 
B: Ja det kändes som en dröm. 
F: Ja för det är ändå ganska viktigt att det är verklighet vi sitter och pratar om? 
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B: Ja. 
F: Ja, men det är inget i det så att säga de här sakerna som har hänt som du vill ändra  på 
eller?(ger tydlig suggestion att inte ändra, trots tydligt uttalande/bedömning från flickan 
”Ja det kändes som en dröm”) 
Förhörsledaren prövar i förhören inte drömhypotesen på sakligt sätt utan upplägget är att 
söka bekräftelse på  övergreppshypotesen. Det bör påpekas att det inte bara är möjligt att 
minnas en dröm som ett inträffat  övergrepp utan även skulle kunna tänkas vara möjligt 
att minnas ett verkligt övergrepp som en dröm.  
 
Dessa tre fall antyder att dröm-verklighet-förväxlingar kan tänkas spela roll 
i enstaka rättsfall. Bilden verkar då även kompliceras av andra felkällor, t ex 
felaktig förhörsmetodik, ignorerande av alternativa hypoteser, påverkan från personer med 
bestämda förhandsuppfattningar, bristande källkritik m.m., vilka försvårar upptäckt av att 
det rör sig om en dröm-verklighet-förväxling.  
 
Tidigare undersökningar 
Som  tidigare nämnts gjorde Edvardsson (1999ab) två studier av psykologi- respektive 
socionomstuderandes erfarenhet av att i vaket tillstånd ha upplevt nattliga drömmar som 
verklighet. Följande fråga ställdes:  
 
"Har du under någon vaken stund eller kanske längre vaken tid upplevt att en nattlig dröm 
som Du haft var verklighet, det vill säga att Du trodde att det Du drömt faktiskt hade hänt 
på riktigt?" 
 
Resultaten framgår av tabell 1. 
 
Tabell 1. Svarsfördelning i procent på fråga om den tillfrågade hade under vaken tid 
upplevt att en nattlig dröm som de haft var verklighet. 
 
                                                       Studie 1 (N=84)   Studie 2 (N=55) 
O  Ja, många gånger (mer än 5 gånger)    20,2                      34,5 
O  Ja, några gånger (2-5 gånger)              39,3                      36,4 
O  Ja, en enda gång                                   3,6                        5,5 
O  Nej, aldrig                                            19,0                       5,5 
O  Minns inte säkert om något sådant 
     har hänt mig eller inte                         17,9                     18,2 
 
Det framgår att 63,1 respektive 76,4 procent av de svarande anser sig ha 
upplevt en nattlig dröm som verklig under vaken tid vid åtminstone något 
tillfälle. De flesta i grupperna har varit med om fenomenet två gånger eller fler (60 
respektive 71 procent i de båda grupperna). Då studierna genomfördes i klassrumsgrupper 
valde alla att svara, dvs. inget bortfall. Inga beskrivningar av drömmar eller detaljer 
efterfrågades.  
 
Syfte  
Syftet är att klargöra om och i vilken utsträckning det förekommer dröm-verklighet-
förväxlingar och i så fall beskriva dem och klargöra hur de upptäcks 
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eller eventuellt kommer att kvarstå som falska minnen eller andra effekter.  
 
Metod 
Ett enkätformulär (se bil 1) delades ut till deltagare i psykologikurser vid Örebro universitet 
under åren 2002-2008. En del studenter fyllde i detta på icke lektionstid, men de flesta 
avstod från att fylla i. Då en del svarande rapporterade även sanndrömmar och fenomenet 
att uppleva verkligheten som en dröm ändrades enkätformuläret efter två år till att fånga 
upp även sådana fenomen, som möjligen skulle på något sätt kunna vara kopplade till det 
fenomen som står i fokus. Jag kommer här inte att närmare diskutera frågan om påstådda 
sanndrömmar, som skymtar i  materialet.  
  
Samtliga inkomna enkäter har tagits tillvara och allt rapporterat drömmaterial, även vaga 
svar, har skrivits ut av mig. Alla svar med drömmaterial skrevs ut av mig själv, 
kontrollerades mot formulären, och återges i denna rapport. De flesta svar med 
drömmaterial rapporterar en dröm eller antyder sammanfattande att ett flertal liknande 
drömmar förekommit. Några få svar har innehållit tydliga rapporter av två drömmar och i 
ett par fall fler än två. Ingen har rapporterat fler än tre drömbeskrivningar, även om 
betydligt fler har antytt att de haft ett flertal drömmar. En del svar är generaliserande utifrån 
ett flertal  drömmar.  
 
Alla drömrapporter, där det bedömts som meningsfullt har av mig bedömts enligt följande 
aspekter inräknat möjlighet till fria anmärkningar.  
 
Dimensionerna är följande: 
 
Tidsavstånd: avser ungefärligt avstånd från ifyllande av formulär till när  
                   drömmen inträffade 
 
Upplevd tydlighet: avser om den drömmande själv säger sig ha upplevt  
                   drömmen tydligt eller att upplevd tydlighet indirekt framgår av  
                   beskrivningen.  
                     
Upplevd säkerhet: avser om den drömmande kände sig säker på att det  
                   drömda var verkligt eller om upplevd osäkerhet förelåg. 
                     
Tema: avser drömmens innehåll, vad den handlade om; graden av dramatik 
                    varierar (vardaglig, mer ovanligt innehåll eller hög dramatik  
                    som mord, död, våld, otrohet). 
  
Vardaglighet: avser om drömmens innehåll gäller dagligen eller mycket ofta  
                    förekommande, triviala händelser i vardagslivet. Sällsynta,  
                    ovanliga eller bisarra händelser anses inte vardagliga här.  
                      
Kunde ha hänt på riktigt: avser hur nära verkligt förekommande förlopp  
                   drömmen låg.   
  
Normbrytande: avser om drömmen innehåller händelser etc. som bryter mot 
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                   normer i vårt samhälle, t ex kriminella eller moraliskt  
                   klandervärda handlingar eller klara avvikelser från vad som är  
                   brukligt.  
Känd person: avser om minst en för drömmaren känd person förekommer i  
                   drömmen, t ex närstående, vän, bekant.  
                     
Känslor: avser om det i den som verklig upplevda drömmen förekom  
                   känslor hos drömmaren och med vilken ton. 
                     
Känslostyrka: avser styrkan hos drömmarens känslor 
                     
Samtalsinnehåll: avser om det förekom samtalsinnehåll i drömmen som  
                   uttalades av drömmaren själv eller annan person i drömmen 
  
Varaktighet: avser hur länge efter uppvaknande som drömmen uppfattades  
                   som verklig alternativt att osäkerhet om verklighet/dröm rådde 
  
Svårt bli av med: avser om det var svårt för drömmaren att psykologiskt  
                  göra sig av med drömupplevelsen, t ex att känslor fanns kvar  
                  eller bilder repeterades även om drömmaren insett att det var en  
                  dröm. Kan betecknas som eftereffekter.  
                    
Repetition: avser a) att den specifika drömmen repeterats 
                        b) att drömmar inom samma område repeterats 
                        c) att fenomenet att uppleva drömmar som verklighet  
                            repeterats 
                        Med repetition avses minst en upprepning.  
Fas i livet: avser den livsperiod när drömmen/drömmarna inträffade. 
    
Falsifiering: avser hur drömmaren upptäckte att det var en dröm och  
                 inte något verkligt inträffat 
                 Detta kan ske genom  a) sakförhållande omedelbart eller senare 
                                                b) egen bedömning, eget tänkande 
                                                 c) minst en annan person tillfrågas   
                                                 d) annan person råkar ge motsägande  
                                                     upplysningar 
Konsekvenser: avser alla möjliga psykologiska, sociala, ekonomiska,  
                 praktiska etc. konsekvenser av att drömmen upplevdes som  
                 verklig efteråt 
Anmärkning: avser alla möjliga övriga iakttagelser eller idéer utifrån  
                 drömrapporten 
 
Vid bedömningen av dimensionerna är ofta drömrapporterna så knapphändiga att det inte 
finns underlag för att bedöma alla dimensionerna. 
I övrigt kan läsaren kontrollera bedömningarna mot de redovisade utskrifterna och kan göra 
en annan bedömning eller använda sig av andra aspekter.  
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Materialet redovisas person för person med projektets löpnummer för varje person P1, P2 
osv., där P betyder person. I några få fall redovisas mer än en dröm för en person.  
  
Som kommer att framgå förekommer ett antal metodiska svårigheter som vi får leva med 
och söka bemästra i forskningen om vi skall kunna granska  
dröm-verklighet-förväxlingarna. Detta forskningsområde utgör som det verkar  
ett s k "sensitive topic", där det finns en obenägenhet att ens anonymt avslöja 
för forskaren vad som hänt eller kanske tendens att försköna det som  hände eller motiverad 
glömska. Svårigheterna med introspektiv metodik har ofta diskuterats, t ex svårigheter att 
korrekt uppfatta och minnas den egna medvetandeprocessen och t ex vilka 
falsifieringskriterier som faktiskt använts. Här finns även svårigheter att minnas efter lång 
tid och minnesfel, som är omärkliga för den som minns. Här finns även en benägenhet att 
föra samman konkreta drömmar till generaliserade skript-minnen, dvs. redovisa de 
generella dragen i flera drömmar. Det förekommer även en omfattande avsaknad av 
uppgifter i beskrivningarna i relation till de analysdimensioner som valts av  mig. En annan 
felkälla är att de använda formulären kan ha haft en suggererande inverkan och skulle t ex 
kunna ha påverkat en del svarandes erinringar, t ex på så sätt att några erinrat sig ha trott på 
egna drömmar när så aldrig varit fallet. Trots dessa svårigheter har jag vid en preliminär 
inspektion av materialet funnit det kognitionspsykologiskt mycket intressant och 
meningsfullt att ange en del tentativa resultat.   
 
Rapporten innehåller en fullständig redovisning av allt material som inkommit, inget har 
uteslutits även det som ligger utanför huvudfrågeställningen. Ett skäl är att det är en fördel 
om det öppet framgår hur mitt urval skett. Ett annat tungt skäl är att andra forskare eller 
användare kan tänkas uppfatta och dra nytta av andra aspekter än jag gjort eller använda 
materialet tillsammans med andra material.  
 
Att under anförande av metodsvårigheter och brist på resurser (detta är ett 
nollbudgetprojekt) lämna ett viktigt kognitionspsykologiskt område åt sitt öde har inte tett 
sig tilltalande för mig i vart fall. Studiens explorativa karaktär gör att jag tillåter mig att i 
denna rapport torgföra en del funderingar, som möjligen kan vara till nytta i fortsatt 
forskning. Trots datas knapphändiga karaktär är de som kommer att framgå användbara för 
att nå någon begynnande förståelse av hur någon andel av falska minnen skulle kunna 
tänkas uppkomma.  
 
Drömmaterial 
En del har inte rapporterat några drömmar alls, trots att de angett att de haft sådana, och har 
då förts till den allmänna statistiken över svarandegruppens svar (se senare 
sammanställning av svar  på flervalsfråga). Alla de beskrivningar etc. som lämnats 
redovisas i följande avsnitt och i bilagorna 2 och 3.  
 
Drömmarna har indelats i tre grupper. Den första gruppen innehåller de 20 drömmar som 
bedömts som tydligast, särskilt vad gäller hur länge personen trodde på drömmen. 
Drömmarna i denna grupp har bedömts i de angivna analysdimensionerna och kan sägas 
utgöra kärnan i resultatbilden. Det är dock liten eller ingen skillnad mellan dessa drömmar 
och en del andra drömmar i materialet. 
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Den andra gruppen (se bilaga 2) innehåller de övriga drömmar som bedömts i   
analysdimensionerna. Dessa har allmänt sett angetts ha kortare varaktighet än drömmarna i 
grupp 1.  
 
Den tredje gruppen (se bilaga 3) innehåller mer knapphändiga svar, men som ändå kan ha 
något värde. I denna grupp finns även omnämnanden av sanndrömmar m.fl. fenomen.  
 
Hela det här utskrivna empiriska materialet står till förfogande för den som vill genomföra 
andra forskningsinriktade bearbetningar, reflektioner etc. än de jag presenterat. Det bör inte 
användas för andra syften.  
 
 Grupp 1: ett urval av de tydligast rapporterade drömmarna 
 
P3. Kvinna, 21 år 
 Detta gäller en dröm. Jag var ca 12-14 år (minns ej riktigt) & drömde att min kusins 
mormor dött. Detta gick jag & trodde en längre tid, då jag har svårt att prata om döden 
vågade jag ej ta upp saken med henne, vågade inte fråga rent ut sagt.  
En dag sa hon (vi bodde långt ifrån varandra, träffades ett par ggr per år (julen & på 
andra lov) när jag var & hälsade på att hon varit hemma hos sin mormor dagen innan. Jag 
förstod av samtalet att mormodern i högsta grad levde & drog en lättnadens suck & 
berättade om min dröm, som jag då förstod var en dröm. Detta skedde nog ca 2-3 månader 
efter drömmen.  
 
Tidsavstånd: ca 7-9 år sedan. 
Upplevd tydlighet: tydlig  
Upplevd säkerhet: osäker  
Tema: släktings dödsfall 
Vardaglighet: sällsynt  
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej. 
Känd person: ja, kvinna, men inte nära.   
Känslor: ja, negativa. 
Känslostyrka: vanlig 
Samtalsinnehåll: inget sägs.  
Varaktighet: 2-3 månader. 
Svårt bli av med: osäker föreställning, verkar inte ha varit svår bli av med när 
föreställningen falsifierats. 
Repeteras: nej.  
Fas: skolålder, tonår, 12-14 år.  
Falsifiering: (d) annan person råkar ge motsägande upplysningar 
Konsekvens: går en längre tid med felaktig föreställning om att en person är  
                   död.  
Anm: verklighetskontroll hindras av att drömmaren inte vill ta upp frågan 
          med sin kusin 
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 P5. Kvinna, 22 
 Har lite svårt att komma ihåg exakt vad det har handlat om. Oftast är det när man varit 
ute kvällen innan o. sen drömmer man mycket på natten (kommer lättare ihåg drömmarna). 
När man efter ett par dagar ska berätta för någon vad som hände, så blir man osäker på 
vad man har drömt o. vad som hände.  
 
Tidsavstånd: oklart 
Upplevd tydlighet: vagt. 
Upplevd säkerhet: osäker, inte tro.   
Tema: sånt som händer ute på kvällen. 
Vardaglighet: ja, vanliga händelser. 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: framgår ej. 
Känd person: framgår ej.  
Känslor: framgår ej. 
Känslostyrka: framgår ej 
Samtalsinnehåll: framgår ej.   
Varaktighet: ett par dagar.  
Svårt bli av med: framgår ej 
Repeteras: ja. 
Fas: vuxen.  
Falsifiering: känsla av osäkerhet. 
Konsekvenser: vet inte säkert vad som hänt, kan vara av betydelse t.ex. för sociala  
          relationer 
Anmärkning: rapporterar allmänt om förväxlingar. Verkar som förväxlingen här har att 
göra med sådant som kan hända när man är ute på kvällen (antagligen sent), kanske då det 
är den tidsperiod på dygnet när man annars drömmer. 
 
P7. Kvinna, 21 
 Gäller endast nattliga drömmar. Ibland drömmer jag att jag säger (berättar) ngt eller gör 
en handling som känns som verklighet. Det är först när jag vaknar och kommenterar det 
eller frågar ngn om det som jag förstår att jag måste ha drömt. I verkligheten har 
handlingen aldrig utförts, eller, personen  ifråga säger att han/hon aldrig har haft ett 
sådant samtal m. mig.  
Detta har  hänt först under de senare åren (sena tonåren —> vuxenåren). 
Oftast förstår jag att det har varit en dröm ganska snart efter att jag drömt (dagen efter 
eller samma dag). Ngn enstaka gång har det gått några veckor innan jag har blivit upplyst.  
 
Tidsavstånd: ca 0-5 år. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: säkerhet förekommer.  
Tema: något som sägs eller görs.  
Vardaglighet: ja, troligen vanligheter. 
Kunde hänt på riktigt: ja.  
Normbrytande: framgår ej 
Känd person: ja, förekommer. 
Känslor: framgår ej. 
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Känslostyrka: framgår ej 
Samtalsinnehåll: ja.  
Varaktighet: samma dag till dagen efter till några veckor.  
Svårt bli av med: ja, förekommer.  
Repeteras: fenomenet men framgår ej att det gäller specifika drömmar.. 
Fas: sena tonår, vuxen. 
Falsifieringsmetod: egen bedömning, tillfrågar andra, blivit upplyst  
Konsekvenser: sociala, kan framstå som underlig för andra som råkar ut 
                     för drömmarna 
Anm: verkar som det hänt många gånger och utan att drömmaren lär sig 
         att upptäcka att det är drömmaterial; ngt problem i den metakognitiva 
         processen? 
 
P14. Man, 41 år 
 En klar nattlig dröm att jag varit i en stuga med en kvinna som jag älskat med. Behaglig 
dröm. Grubblade flera gånger de följande åren vid tillfälle på om detta verkligen hänt. 
"Kan detta verkligen ha hänt?" Det fanns inget sammanhang runt, inga andra minnesbilder 
av kvinnan, inga belägg för hennes existens i levande livet, inget namn, ingen plats eller 
ort. Säkerligen har det inte hänt, men drömmen var såpass klar att jag var tvungen att 
fundera igenom saken vid flera tillfällen.  Drömmen inträffade för omkring  
10 år sedan. Min första reaktion efter uppvaknandet var att jag mindes något som verkligen 
hänt.  
 
Tidsavstånd: ca 10 år sedan. 
Upplevd tydlighet: ja.  
Upplevd säkerhet: osäker. 
Tema: kärleksupplevelse. 
Vardaglighet: ja, men inte så vanligt 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej. 
Känd person: nej.  
Känslor: positiva. 
Känslostyrka: stark 
Samtalsinnehåll: rapporteras ej.    
Varaktighet: flera år, men med tvivel. 
Svårt bli av med: ja, då upprepad bedömning görs 
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: egen bedömning gm minnets brist på sammanhang och avsaknad  
      av identitet hos kvinnan, egen bedömning repeteras flera gånger  
Konsekvenser: att minnet flera gånger dykt upp och övervägts.  
Anm: obs behovet av förnyad bedömning. Verkar inte tro på sin tidigare bedömning som  
          överprövas. 
         Vad skulle Freud ha sagt?  
         En önskan om kärlek och sexuell samvaro transformerad till en dröm? 
         Drömmen släpper inte därför att denna önskan även i fortsättningen  
         kvarstår? Drömmaren verkar önska att det hade varit på riktigt.  
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P16. Kvinna, 23 år 
 Dröm. Var mellan 7-8 år och fruktansvärt "kär" i Pelle i min klass, vilket gjorde att han 
dominerade i mina drömmar. Drömde vid ett tillfälle att vi båda var de enda i klassen som 
gjort klart övningsboken "Jag kan..." (skrivstils-övn.bok. Ogillade den starkt) och fick 
därför ledigt för att gå till badhuset.  
Dagen efter då Fröken bad oss ta fram övn.boken insåg jag att jag inte alls var klar - 
Fruktansvärt irriterande! 
 
Tidsavstånd: ca 15 år sedan. 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: säker.  
Tema: stark romantik+göra klar skrivbok. 
Vardaglighet: ja, skolarbete vanligt. 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej. 
Känd person: ja, klasskamrat, pojke.  
Känslor: ja, starkt positiva, romantiska. 
Känslostyrka: stark 
Samtalsinnehåll: ev. fröken sagt något  
Varaktighet: till dagen efter, timmar. 
Svårt bli av med: framgår ej 
Repeteras: nej. 
Fas: skolålder 7-8 år 
Falsifiering: sakförhållande visar sig.  
Konsekvenser: ja, irriterande insikt. Inga allvarliga konsekvenser.  
Anm: verkar ha karaktär av önskeuppfyllelse. En hög imaginativ  
         "priming" (nervbanor uppövade genom tänkande) torde föreligga kring relationen till  
           pojken hon är kär i.  
 
P19. Kvinna, 28 år 
 Jag har drömt vid ett flertal tillfällen att jag varit hotad, jagad eller överfallen av en 
människa eller hund. I mitt vakna liv har jag sedan svårt att konfrontera med den personen 
—> svårt att tala med, se i ögonen eller kunna ge personen i fråga någon positiv feedback. 
Detta kan hålla i sig i dagar/veckor innan jag verkligen inser att drömmen endast var en 
dröm. (ej dagdröm) Hundar slutar jag aldrig att känna olust inför. 
Detta har hänt så länge jag kan minnas. Ibland med stora tidsuppehåll. 
Den nattliga drömmen som jag beskrev har oftast samma innehåll men de inblandade 
kan/oftast vara olika.  
Personen kan vara någon i min närhet —> vän, familj, klasskamrat el. dylikt & den 
behöver inte vara någon jag känner agg, olust inför eller bara tycker är otrevlig. Personen 
är oftast en neutral människa som jag trivs tillsammans med.  
 
Tidsavstånd: oklart  
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: säker.känslomässigt  
Tema: hot/överfall från människa/hund (offer). 
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Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja. 
Känd person: ja, oftast neutral. 
Känslor: ja, negativa.  
Känslostyrka: stark 
Samtalsinnehåll: framgår ej.  
Varaktighet: dagar/veckor.  
Svårt bli av med: ja, mycket, starka känslomässiga eftereffekter.  
Repeteras: ja, likartade drömmar. 
Fas: barn, tonår, vuxen. 
Falsifiering: egen bedömning. 
Konsekvenser: ja, beträffande relation till person i drömmen.  
Anm: kan föreligga "priming" (uppövade nervbanor) genom att personen gått och känt   
          farhågor kring hundar och överfall, men ej knutit dessa farhågor till någon  
         speciell person - därav kanske en neutral känd person får plats i drömmarna .  
 
P25. Kvinna, 22 år 
 Det kan hända att jag vaknar med påtagliga känsloupplevelser inför något som hänt i 
drömmen och då kan jag tro att det jag drömt är sant. Exempelvis kan jag vara arg på en 
person för något den "gjort i drömmen" och fortsätta vara arg tills den personen själv 
bekräftar att det jag drömt bara är en dröm. Jag kanske inte tror att det jag drömt är sant 
alla gånger, men känslorna hänger kvar och spökar som om det vore sant. 
 
Tidsavstånd: oklart, verkar vara pågående 
Upplevd tydlighet: tydlig  
Upplevd säkerhet: ibland säker, ibland osäker.  
Tema: arg på någon. 
Vardaglighet: ja  
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: framgår ej 
Känd person: ja  
Känslor: ja, ihållande. 
Känslostyrka: stark  
Samtalsinnehåll: nej.  
Varaktighet: verkar vara timmar/dagar.  
Svårt bli av med: ja, känslor finns kvar länge.  
Repeteras: ja, fenomenet. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: gm annan person. 
Konsekvenser: sociala, går och är arg på annan person, bemötande  
Anm: känslan verkar vara ett sanningskriterium för den svarande.  
         - till dess att information från berörd person kommer   
 
 När jag var ca 7-8 år förföljdes jag en tid (kanske en vecka) av en återkommande 
mardröm. Personerna/varelserna i drömmen kunde även projiceras ut i verkligheten av 
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mig i vaket tillstånd, dvs. jag såg det jag såg i drömmen framför mig mitt på ljusa dan och 
då upplevde jag det som verkligt. Jag blev rädd och paralyserad av händelsen.  
 
Tidsavstånd: ca 15 år sedan.  
Upplevd tydlighet: tydlig. 
Upplevd säkerhet: oklar 
Tema: mardröm.  
Vardaglighet: nej 
Kunde hänt på riktigt: oklart 
Normbrytande: framgår ej 
Känd person: troligen inte 
Känslor: rädd, paralyserad.   
Känslostyrka: stark 
Samtalsinnehåll: framgår ej 
Varaktighet: verkar vara timmar, möjligen dagar.  
Svårt bli av med: ja 
Repeteras: ja (a) . 
Fas: skolåldern 7-8 år 
Falsifiering: framgår ej, troligen egen bedömning. 
Konsekvenser: rädd, paralyserad.  
Anm: obs hur drömmen projiceras ut i verkligheten; projiceringen ger en  
         rädsla; jfr eidetiskt minne, jfr hallucinationer. 
 
P27. Kvinna, 37 år 
 Att jag svarar "kanske" på frågan beror på att jag inte vet om detta anses som ett exempel 
på din frågeställning. Jag får ofta tänka till om jag drömt att jag fått något berättat för mig 
eller om det är någon som berättat det på riktigt. Men efter lite eftertanke så kommer jag 
på om det var drömt eller en sann situation.  
 
Tidsavstånd: framgår ej. 
Upplevd tydlighet: otydlig 
Upplevd säkerhet: osäker 
Tema: vad någon berättat   
Vardaglighet: ja, åtm. delvis 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: framgår ej 
Känd person: ja, någon/några.  
Känslor: framgår ej 
Känslostyrka: framgår ej. 
Samtalsinnehåll: ja, annans.  
Varaktighet: lång.  
Svårt bli av med: framgår ej 
Repeteras: ja.  
Fas: vuxen. 
Falsifiering: egen bedömning 
Konsekvenser: sociala, osäkerhet om vad som sagts.  
Anm: svaret anger möjlig förväxling i båda riktningarna, dvs. även att något 
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         inträffat efteråt uppfattats som dröm.   
 
P35. Kvinna 20 år 
Drömmen handlade om att jag meddelade min pojkvän en viktig tid och plats han inte fick 
missa. Denna tid och plats var något jag skulle ha berättat kvällen innan, innan vi hunnit 
somna, men glömde då detta. På morgonen då jag vaknade var jag ändå säker på att jag 
berättat det jag skulle. Jag fick dock senare under dagen bekräftat av min pojkvän att jag 
inte meddelat honom platsen och tiden. Denna dröm skedde ganska nyligen, ca 1 månad 
sedan.  
 
Tidsavstånd: ca 1 månad.  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: ja. 
Tema: meddela tid och plats 
Vardaglighet: ja   
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja.  
Känd person: ja, närstående.  
Känslor: saken är viktig. 
Känslostyrka: anges ej 
Samtalsinnehåll: ja.  
Varaktighet: timmar/tills motevidens dök upp. 
Svårt bli av med: kvarstår till dess att motevidens dyker upp. 
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: gm annan person.  
Konsekvenser: ev. miss av tid o plats för annan person.   
Anm: drömmaren har tänkt på saken på kvällen = "priming" 
Anm: en handling som drömmaren glömt utföra kvällen före utförs  
         i drömmen, dvs något oavslutat blir avslutat i drömmen 
         (jfr gestaltprincip respektive Zeigarnikeffekt vid minne)  
 
P37. Kvinna 27 år 
Jag drömmer ofta om hus, byggnader. I drömmarna ingår verkliga kända byggnader som 
"byggts ut" i drömmen så att där finns okända rum, hemliga gångar, fler våningar m.m. 
Minnena av drömmarna är ofta tydliga när jag vaknat. Oftast kan jag direkt avgöra vad 
som är riktigt, men ibland slås jag av konkreta fakta som går emot en uppfattning av en 
byggnad som jag fått ur en dröm. Detta kan ske även om byggnaden varit väl känd för mig 
innan drömmen. Ett exempel är att jag trodde ett tag att några släktingar hade en 
marmorsal i källaren.  Jag var tvungen att använda rimlighetstänkande och någon stunds 
överläggande för att kunna avfärda marmorsalen som fantasi. Då hade jag gått med denna 
tro en tid, men utan att använda den i aktivt, vaket tänkande. Drömmarna har pågått från 
gissningsvis 23 års ålder och fortlöpande.  
 
Tidsavstånd: ca 0 - 4 år.  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: ja. 
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Tema: kända byggnader, ex marmorsal i källaren. 
Vardaglighet: nej. 
Kunde ha  hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej. 
Känd person: ja, släktingar. 
Känslor: framgår ej. 
Känslostyrka: framgår ej. 
Samtalsminne: nej.   
Varaktighet: upp till "en tid" (dagar).  
Svårt bli av med: ja  
Repeteras: ja, samma tema.  
Fas: vuxen.  
Falsifiering: sakförhållanden, eget tänkande.  
Konsekvenser: felaktiga föreställningar kan finnas en tid.  
Amn: för drömmaren kända byggnader ingår, men varför ändras de? 
         Har drömmaren andra idéer om design av byggnader?.Dvs föreligger 
         en situation med priming? 
 
P43. Kvinna 31 år 
När jag var ca 5-6 år drömde jag en natt att mina föräldrar hade en fotokamera gömd i en 
garderob, på en hylla högt upp. Nästa dag, utan att inse att det var en dröm, fick jag för 
mig att jag ville ta kort med just den kameran. Eftersom hyllan var utom räckhåll bad jag 
mamma ta ner kameran, varvid hon svarade att det inte fanns någon där. Jag var dock helt 
övertygad om att den visst fanns där och blev lite smått frustrerad, jag trodde att mamma 
ljög för mig. Hon fick helt enkelt bevisa att det inte fanns någon gömd kamera. Jag 
funderade på det en liten stund och insåg att jag hade drömt om kameran.  
 
Tidsavstånd: ca 25 år sedan 
Upplevd tydlighet: ja.  
Upplevd säkerhet: ja. 
Tema: gömd kamera på hylla.  
Vardaglighet: ja.  
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej. 
Känd person: ja, närstående.  
Känslor: framgår ej. 
Känslostyrka: framgår ej. 
Samtalsminne: nej. 
Varaktighet: troligen timmar.  
Svårt bli av med: ja, krävs konkret bevisning.  
Repeteras: nej. 
Fas: förskoleålder.  
Falsifiering: sakförhållande.  
Konsekvenser: transaktioner med annan person uppstår 
Anm: tron på drömmen verkar stark och upphör först när motbevisning  
         uppkommer 
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P44. Kvinna 25 år 
Ofta handlar det om dialoger och repliker i drömmarna som jag ibland har svårt att skilja 
från verkligheten. Om jag drömt att jag talat med någon närstående kan det hända att jag 
frågar personen i fråga om vi haft/inte haft ett speciellt samtal eller om vi verkligen har 
pratat med varann om det jag tror... På så sätt kan jag få reda på om det bara var en dröm 
eller inte.  
 
Tidsavstånd: framgår ej. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: osäkerhet  
Tema: dialoger/repliker. 
Vardaglighet: ja, samtal. 
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: framgår ej. 
Känd person: ja, närstående. 
Känslor: framgår ej. 
Samtalsinnehåll: ja.  
Varaktighet: timmar eller mer.  
Svårt bli av  med: nej.  
Repeteras: ja, teman. 
Fas: vuxen.  
Falsifiering: åtm. i en del fall gm annan person. 
Konsekvenser: ställer frågor. 
Anm: en som ”ofta” drömmer om samtal  
 
P46. Kvinna 37 år 
Jag pratar med personen om det aktuella (ex. sagt eller gjort ngt), och personen i fråga 
inte håller med och som sedan visar att jag måste ha drömt detta. Detta har hänt i vuxen 
ålder.  
 
Tidsavstånd: framgår ej. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: framgår ej.  
Tema: något som sagts eller gjorts. 
Vardaglighet: ja.   
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: framgår ej.   
Känd person: ja. 
Känslor: framgår ej. 
Känslostyrka: framgår ej 
Samtalsinnehåll: ja. 
Varaktighet: troligen timmar eller mer. 
Svårt bli av med: framgår ej. 
Repeteras: oklart. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: tala med personen som var med  i drömmen  
Konsekvenser: framgår ej, kan bli sociala konsekvenser.  
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P49. Kvinna 22 år 
Drömmen var i mellanstadiet (så jag var väl 11-12 år). Jag drömde att en tjej i klassen 
dödade en annan och tvingade mig och en till att slänga kroppen i ett soprum. Jag minns 
att jag var livrädd att mamma skulle hitta kroppen och förstå vad som hade hänt.  
När jag gick till skolan och såg X som hon hette blev jag otroligt lättad och glad över att se 
att hon levde och förstod att det "bara" varit en mardröm. Det tog dock ett tag att förlåta 
tjejen som mördat X. Mördaren hette ironiskt nog också X och de gick båda i min klass. Jag 
var inte nära vän med någon av dem. 
 
Tidsavstånd: ca 10 år 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: ja. 
Tema: mord. 
Vardaglighet: nej, mord.  
Kunde ha hänt på riktigt: ja, men mycket sällsynt. 
Normbrytande: ja, starkt.  
Känd person: ja. 
Känslor: ja starkt negativ. 
Känslostyrka: ja, stark. 
Samtalsinnehåll: framgår ej, möjligt.  
Varaktighet: någon timma eller mer plus längre eftereffekter 
Svårt bli av med: ja. 
Repeteras: nej 
Fas: barn 
Falsifiering: sakförhållande 
Konsekvenser: viss inverkan på relationen till en annan flicka. 
Anm: stark tro till dess att verkligheten falsifierar 
 
P57. Kvinna 37 år 
19-20 år. Drömde att mina föräldrar for till USA 1 månad tidigare än beräknat. Blev mkt 
förvånad då de dök upp hemma dagen efter drömmen.  
 
Tidsavstånd: ca 17 år sedan. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: säker.  
Tema: föräldrars resa. 
Vardaglighet: nej, rätt ovanligt men förekommer 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej, men avvikelse från planering.  
Känd person: ja, närstående. 
Känslor: framgår ej.  
Samtalsinnehåll: nej. 
Varaktighet: en dag. 
Svår bli av med: nej, varar till motbevisas 
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
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Falsifiering: sakförhållande. 
Konsekvenser: felaktig uppfattning o förvåning. 
Anm: utgår från att det drömda är riktigt till dess att det råkar motbevisas.  
 
P62. Kvinna 27 år 
Svårt att ange ålder då detta förekommit sedan jag var liten. Drömmen har haft en tendens 
att dröja kvar sedan jag vaknat, ibland måste jag kontrollera vissa saker som t ex att ringa 
mamma för att inse att det bara varit en dröm. Detta tillstånd kan hålla i sig upp till 2 
timmar efter "uppvaknandet" & ibland hänger en surrealistisk känsla kvar längre även om 
jag då kan se mera distanserat på den (dvs. inse att det bara är en dröm). Det intressanta 
(?) i det hela är att min dotter också "lider" av detta.  
 
Tidsavstånd: från barndom till nu. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: osäker 
Tema: okänt. 
Vardaglighet: framgår ej 
Kunde ha hänt på riktigt: troligen. 
Normbrytande: framgår ej. 
Känd person: framgår ej.  
Känslor: surrealistisk känsla efteråt. 
Samtalsinnehåll: framgår ej. 
Varaktighet: upp till 2 timmar eller längre. 
Svårt bli av med: ja, ibland.   
Repeteras: ja, fenomenet, men oklart om det gäller specifik dröm. 
Fas: barn, tonår, vuxen. 
Falsifiering: bl a gm annan person. 
Konsekvenser: drömmens känslomässiga kvardröjande.  
Anm: samma fenomen hos dottern.  
 
P63. Kvinna 25 år 
Jag har ett falskt minne. Jag var i 5-års-åldern, och händelsen utspelar sig på sommaren. 
Mina föräldrar har sommarstuga i S, och vi hade kommit hem därifrån för att tvätta, fylla 
på matförrådet och d.y.. I den mån vädret tillät spenderade vi så mycket tid som möjligt i 
sommarstugan. 
Denna gång ringde det på dörren (när vi var hemma i lägenheten). Det var en lång, smal 
man som var klädd i jeans, och han hade kort, brunt hår och fyrkantiga glasögon. I 
händerna höll han två djupblå resväskor. Han sa att han hade kommit för att hämta mig. 
Min pappa sa till mannen att försvinna, och sedan är minnet slut. Allt detta hände utom 
incidenten med mannen.  
 
Förklaring? 
Det är inte ett minne som jag har haft länge, utan som jag trott mig minnas de senaste 
åren. Jag diskuterade detta med min mamma, och först ställde hon sig oförstående till hur 
jag kunde minnas något sådant. Men efter gemensamma funderingar kom hon ihåg, att jag 
under en viss period - runt 5 år - lidit av återkommande mardrömmar om en man med 
glasögon och blå resväskor som kom hem till oss och skulle "ta med" mig bort.  
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Mardrömmen inträffade några gånger, samma dröm och endast när vi kommit hem från 
sommarstugan. Var drömmen kan ha kommit ifrån vet jag inte. Det finns inte några 
traumatiska händelser som kan ha gett upphov till den. Separationsångest torde vara 
vanligt hos barn - rädsla att bli övergiven/lämnad/bortrövad. Drömmen försvann så 
småningom och kom sedan tillbaka som ett "minne".  
 
Tidsavstånd: ca 20 år sedan. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: säker. 
Tema: bli bortförd av främmande man 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: i princip men knappast på detta sätt i praktiken. 
Normbrytande: ja. 
Känd person: huvudpersonen okänd, men pappan känd. 
Känslor: framgår ej, men det bör ha funnits. 
Känslostyrka: ja, troligen viss styrka 
Samtalsinnehåll: ja från två personer.  
Varaktighet: dykt upp som minne efter bortåt 20 år 
Svårt bli av med: ja.  
Repeteras: ja, samma mardröm.  
Fas: förskoleålder 
Falsifiering: bör som barn ha fått klart för sig att det var mardrömmar, 
                   som vuxen falsifieras det uppdykande minnet av annan person 
Konsekvenser: inga utöver felaktigt minne långt senare.  
Anm: att barn kan bli bortförda är ett kulturellt tema och det kan som den  
         svarande själv påpekar ha funnits en rädsla för att bli bortförd. 
          OBS att kidnappning är ett tema i vår kultur, men vanligare än så för små barn är  
          temat att bli bortförd genom sociala myndigheters agerande. Sådana teman skulle 
         kunna dyka upp i ett barns drömmar. 
 
P 64. Man 23 år 
Dröm som upplevts som sann: 
Återkommande ett tiotal gånger kring åldern 9-14 år. Ett hus av herrgårdsmodell, på en för 
mig känd plats i en skog i närheten av där jag bodde. Huset är gammalt, färgen avflagnad, 
rutorna utslagna, och det ger ett ytterst kusligt intryck. Flera gånger när jag besökt platsen 
(som jag frekvent gjorde då den låg bredvid en stig jag brukade använda) har jag trott mig 
få syn på huset, och detta har givit mig en mycket rysande känsla.  
 
Tidsavstånd: 9-14 år sedan 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: oklart 
Tema: ett kusligt hus har upplevts existera 
Vardaglighet: nej.  
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nej 
Känd person: nej 
Känslor: verkar ha förekommit, ”kusligt” 
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Känslostyrka: ja, viss styrka 
Samtalsinnehåll: nej 
Varaktighet: åtminstone dagar efter dröm 
Svårt bli av med: ja 
Repeteras: ja, den specifika drömmen ett tiotal gånger 
Fas i livet: skolålder-tonår 
Falsifiering: objektet finns inte vid inspektion 
Konsekvenser: negativa känslor 
Anm: det kusliga huset är ett kulturellt tema, möjligen förekommer här perceptuell 
distorsion eller hallucinationer när drömmaren tycker sig se huset i skogen; drömbilden av 
huset verkar väl inarbetad genom upprepning och kan ge grund för hallucination av  det 
kusliga huset.  
 
 Har även varit med om att jag drömt något otrevligt om någon i min närhet och trots att 
jag är medveten om att jag bara har drömt händelsen fått en otrevlig känsla i verkligheten 
när jag träffat personen.  
 
Tidsavstånd: framgår ej 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: bedömer drömmen som falsk 
Tema: något otrevligt kring en person 
Vardaglighet: framgår ej 
Kunde ha hänt på riktigt: framgår ej 
Normbrytande: framgår ej, kan vara så 
Känd person: ja, någon i drömmarens närhet 
Känslor: otrevlighetsupplevelse inom och utom dröm 
Känslostyrka: en viss styrka 
Samtalsinnehåll: framgår ej 
Varaktighet: ja till dess att träffar personen åtminstone 
Svårt bli av med: ja, otrevlig känsla när träffar personen 
Repeteras: framgår ej 
Fas i livet: framgår ej 
Falsifiering: egen bedömning 
Konsekvenser: otrevlig känsla när han träffar personen trots att drömmaren vet att det var 
en dröm 
Anm: dröm-verklighet-förväxlingen ligger här inte på tankenivå utan på känslonivå 
 
P103. Kvinna 22 år 
Händelsen ägde rum när jag var liten, kanske 6-7 år gammal. Jag drömde att jag och min 
familj tog med oss våra sovsäckar och gick till pappas gamla skola för att försöka ta oss  in 
och övernatta där. Skolan var dock låst, så vi kom inte in utan fick gå hem igen. Jag vet inte 
hur länge drömmen varade, men jag kommer ihåg att jag i flera dagar efteråt trodde att 
den var absolut sann. Jag frågade mamma och pappa om det hela och blev irriterad när de 
sa att det bara var en dröm. Så småningom insåg jag att det nog faktiskt måste ha varit så. 
Mamma och pappa kunde ju inte ha fel. Drömmen fick inga praktiska eller sociala 
konsekvenser och den återkom aldrig.  
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Tidsavstånd: ca 15 år 
Upplevd tydlighet: ja 
Upplevd säkerhet: ja 
Tema:  neutralt, att övernatta på en skola 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: oklart, men möjligt 
Normbrytande: nej 
Känd person: ja, egna familjen 
Känslor: inga anges 
Känslostyrka: anges ej 
Samtalsinnehåll: inget anges 
Varaktighet: flera dagar 
Svårt bli av med: ja, fasthållande vid dröm, irritation uppstår 
Repeteras: nej 
Falsifieringsmetod: ta till sig föräldrarnas uppfattning 
Fas i livet: barn (6-7 år gammal) 
Konsekvenser: någon irritation gentemot föräldrar 
Anmärkning: kan ju ha varit lite svårt för föräldrarna att påvisa 
      att man aldrig gick till skolan; falsifieringen blir beroende av tilltro 
       till föräldrarna 
 
P107. Kvinna 22 år 
Min nattliga dröm spann vidare på en verklig händelse som inträffat något år tidigare. Då 
bråkade jag och en av mina äldre bröder. Jag puttade honom så han fick ett dörrhandtag i 
ryggen och tappade andan. Mamma blev väldigt orolig och arg. I början av skolåldern (jag 
var 7-9 år) drömde jag natten till en lördag om samma händelse, men min bror dog. Jag 
vaknade gråtandes och vågade inte gå upp ur sängen och ut ur mitt rum, eftersom jag var 
rädd för att visa mig. Eftersom jag trodde att jag verkligen  hade dödat min bror, var jag 
övertygad om att familjen hatade mig  och kände att jag  inte själv kunde fortsätta leva. 
Hemomkring hade det den sista tiden inträffat en del självmord, bl.a. ett fall på skolan där 
min mamma arbetade och min syster gick.  
Jag hade hört en del information om de olika tillvägagångssätt han hade övervägt att ta sitt 
liv genom, och jag tänkte där i sängen att jag kunde använda något av dessa. De olika 
alternativen var att äta olika giftiga växter (han var väldigt växtkunnig), ta tabletter eller 
hänga sig i ett uthus. De två sista kunde passa för mig, eftersom pappa är läkare och har 
en del medicin hemma, och vi vid den här tiden , hade ett gammalt utedass i  trädgården.  
Pojken hade valt att hänga sig, och det beslutade jag mig också för. Plötsligt hörde jag min 
brors röst nerifrån undre våningen, där han åt frukost, och det var först då jag förstod att 
drömmen ej var sann. Jag grät då igen, fast av lättnad (kanske hade jag aldrig hunnit sluta 
gråta sedan drömmen).  
Jag kan inte svara på hur lång tid det tog innan jag förstod att inte händelsen var verklig, 
men jag hann ju i alla fall tänka ut en hel del om följderna av mitt dåd. 
 
Tidsavstånd: 13-15 år sedan 
Upplevd tydlighet: ja 
Upplevd säkerhet: ja, stor 
Tema: sorgligt, nära anhörigs död 
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Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja, men osannolikt 
Normbrytande: ja 
Känd person: ja 
Känslor: ja, starka; gråt 
Känslostyrka: stark 
Samtalsinnehåll: inget 
Varaktighet: rimligen ett flertal minuter, en stund 
Svårt bli av med: lättnadsreaktion 
Repeteras: nej 
Falsifieringsmetod: hörde personens röst 
Fas i livet: nedre skolålder (7-9 år) 
Konsekvenser:  en stunds psykiskt lidande för drömmaren  
Anmärkning: tilltron leder till konsekvensplanering, risk för självmord, 
        ev. smittoeffekt från självmord i omgivningen. Observera att om självmord 
       genomförts så hade denna beskrivning inte kunnat inkomma.  
 
P15. Man, 43 år 
 Drömde på natten att jag dödat min mor. När jag vaknar tror jag ångestfyllt för en kort 
stund att det hänt på riktigt, är sen inte säker och bestämmer mig sedan för att det inte har 
hänt, vilket det inte hade eftersom min mor under många år efter fortsatte att befinna sig i 
livet. Men upplevelsen av att jag trodde att jag dödat min mor var mycket olustig. Minnet 
av drömmen har under årens lopp då och då återkommit och är olustigt. Hände för så där 
15 år sedan.  Vill minnas att jag åratal  före drömmen sett en film på en bok av Stig 
Dagerman, där en man dödar sin mor på ett tåg. Berörde mig illa.  
 
Tidsavstånd: ca 15 år sedan.  
Tydlighet: ja. 
Säkerhet: säker  
Tema: döda närstående. 
Vardaglighet: nej.  
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja, starkt.  
Känd person: ja, närstående. 
Känslor: ja, starkt negativa. 
Känslostyrka: stark olust. 
Samtalsinnehåll: inget  
Varaktighet: kort stund. 
Svårt bli av med: ja.  
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: först egen bedömning och dessutom sakförhållande senare. 
Konsekvenser: repetition av minnet med olust.   
Anm: möjligen har en händelse i en film inverkat på drömmens uppkomst.  
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P18. Kvinna, 23 år 
 Det har hänt några ggr. att jag börjat berätta om en händelse, att en person sagt något 
etc., för bekanta och efter en stund kommit på att jag kanske bara drömt det. Efter att ha 
resonerat med mig själv har jag beslutat mig för att det varit en dröm. Oftast har jag börjat 
berätta om det dagen efter jag drömt. Detta fenomen började nog när jag var ca 18 år och 
inträffar fortfarande ibland. De drömmar det gäller ter sig mycket verkliga och skulle 
verkligen kunna ha hänt på riktigt. De som är inblandade i drömmen brukar vara jag själv, 
min familj och mina närmaste vänner. Det är säkert därför som det känns så verkligt.  
 
Tidsavstånd: 0-5 år 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: säker  
Tema: familjens medlemmar o närmaste vänner, att något hänt eller en person sagt något.  
Vardaglighet: ja, åtminstone en del 
Kunde ha hänt på riktigt: ja.  
Normbrytande: framgår ej. 
Känd person: framgår ej.  
Känslor: verklighetskänsla.  
Känslostyrka: ja, stark verklighetskänsla 
Samtalsinnehåll: ja.   
Varaktighet: timmar eller någon dag.  
Svårt bli av med: framgår ej 
Repeteras: ja,  området av drömmar 
Fas: ung vuxen 18-23 år 
Falsifiering:  egen bedömning, resonera med sig själv.  
Konsekvenser: ja, berättar för andra och får återta. Kan framstå som  
        underlig för andra, men dessa har förmodligen anpassat sig.  
Anm: verkar inte lära sig av tidigare misstag. Skeenden i dröm och verklighet med de 
närmaste är kanske så lika att de inte går att skilja åt särskilt lätt? Vilka blir kriterierna?  
 
P23. Kvinna, 23 år 
 Jag tror att följande var en dagdröm, men det kan också ha varit en dröm. 
Jag var inte så gammal, kanske 4-5 år, när jag dagdrömde att jag "stal" en tandborste ur 
en väska från ett äldre par som besökte mina föräldrar. Tandborsten placerade jag i ett 
skåp i köket. Efter detta fick jag mycket dåligt samvete och berättade till slut för min 
mamma. Hon gick igenom skåpet utan att hitta någon tandborste och hon sa till mig att jag 
förmodligen inte hade tagit någon tandborste. Det äldre paret hade heller inte sagt något 
om en saknad tandborste. Jag hade som barn en mycket livlig fantasi och mina 
dagdrömmar var för stunden otroligt verkliga. Detta, liksom min mammas ord, samt det 
faktum att jag inte skulle våga gräva i någon annans väska fick mig att förstå att händelsen 
aldrig inträffat. Det var dock så verkligt för mig att jag var tvungen att "erkänna" för mitt 
dåliga samvetes skull.  
 
Tidsavstånd: ca 18-19 år sedan.  
Upplevd tydlighet: tydlig.  
Upplevd säkerhet: mycket säker.  
Tema: begått stöld.  
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Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja. 
Känd person: ja, besökare/gäster. 
Känslor: verklighetskänsla o dåligt samvete. 
Samtalsinnehåll: nej.  
Varaktighet: verkar vara dagar. 
Svårt bli av med: nej 
Repeteras: nej.  
Fas: förskoleåldern. 
Falsifiering: sakförhållande,  annan persons bedömning,  egen bedömning. 
Konsekvenser: dåligt samvete och falsk bekännelse, men inga allvarliga  
Anm: verkar vara ett exempel på hur ett falskt minne kan etableras. Med hänsyn till den 
låga åldern och uppgifterna om livlig fantasi och dagdrömmande i övrigt så ter det sig 
troligt att det rört sig om en dagdröm, snarare än om en dröm. Det rapporterade minnet 
aktualiserar frågan om att dröm och dagdröm skulle kunna förväxlas.  
Det kan inte uteslutas att uppgiftslämnaren faktiskt stal en tandborste, men mindes fel 
beträffande var hon lagt den, dvs. det skulle kunna röra sig om ett 
äkta minne med inslag av fel.  Denna tolkning saknar dock stöd.  
  
 
Sammanfattade resultat för grupp 1 – materialet (N=25) 
De 25 drömmar som här redovisats i grupp 1  är sådana som vad kan utläsas uppges ha haft 
längre varaktighet än sekunder eller några få minuter. Det skulle förstås gå att göra ett 
urval, där dröm-verklighet-förväxlingarna har mycket kort upplevd varaktighet.  
Det utvalda drömmaterialet bearbetades med avseende på de tidigare uppställda 
dimensionerna för vilka bedömningar tidigare redovisats i samband med återgivningen av 
var och en av de rapporterade drömmarna. Det är viktigt att ha  i minne att de som 
inrapporterat drömmar inte utgjorde en representativ grupp ur den svenska befolkningen.  
 
Kön 
Drömmarna har inrapporterats från deltagare på psykologikurser med stark kvinnlig 
dominans och det ter sig därför föga anmärkningsvärt att endast 4 av de i grupp 1 beskrivna 
drömmarna inrapporterats av kvinnor. 
 
Ålder 
De som inrapporterat drömmarna är kursdeltagare vid universitet och därmed är det föga 
anmärkningsvärt att 19 drömmar rapporterats av personer i åldern 20-30 år och resterande 6 
drömmar rapporterats av personer över 30 års ålder. 
 
Drömtyp 
Endast en av de 25 dröm-verklighet-förväxlingarna anges härröra från dagdröm.    
 
Tidsavstånd 
Kring hälften av drömmarna rapporteras ha inträffat för ca 10 år sedan eller mer.  
Det verkar som minnet av en del dröm-verklighet-förväxlingar kan kvarstå efter  
så där 10-20 år.  
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Upplevd tydlighet 
Nästan alla dröm-verklighet-förväxlingar antyds ha upplevts som tydliga. Detta 
sammanhänger förmodligen med att det är sådana som stannar i minnet och finns 
lättare mentalt tillgängliga för rapportering. Händelser som är vaga i minnet kan även  
ha sorterats bort av de svarande.  
 
Upplevd säkerhet 
I flertalet här redovisade dröm-verklighet-förväxlingar upplevs säkerhet i början. Denna 
kan sedan övergå till osäkerhet och kritisk bedömning. I en del fall verkar osäkerhet finnas 
med från början. I några få fall verkar de känslomässiga reaktionerna förknippade med 
upplevd säkerhet kvarstå, trots att drömmen förkastats som icke sann.  
 
Tema 
Människor, mest närstående, är i stor utsträckning med i innehållet i drömmarna. Men det 
förekommer även drömmar som handlar om fysiska objekt såsom hus, inredning i hus, 
kamera, tandborste, skrivbok och hund finns med i ett fall. Det är påtagligt att några dröm-
verklighet-förväxlingar är mycket känslomässigt laddade, dvs. fallen med dödsfall, mord, 
kärleksupplevelse, hot/överfall, stöld  och bortförande. I en del fall verkar samtalsinnehåll 
utgöra tema. Det kan verka som vad som helst kan ingå som innehåll i en dröm-verklighet-
förväxling. Det kanske bör tilläggas att den i detta fall rätt unga och övervägande kvinnliga 
svarandegruppen rimligen har avsevärda begränsningar vad gäller livserfarenhet, dvs. en  
mer representativ grupp kan tänkas komma upp med en ännu större variation i innehåll.  
 
Vardaglighet 
En del rapporterade händelser gäller inte vanliga och vardagliga fenomen utan gäller udda, 
dramatiska och laddade händelser. En del av materialet kan dock uppfattas som vardagligt.  
 
Kunde ha hänt på riktigt 
Det verkar i stor utsträckning som det som beskrivs skulle ha kunnat  hända på riktigt.  
Dock framstår en del händelser som osannolika.  
 
Normbrytande 
Det framgår ofta inte om det funnits normbrytande innehåll, t.ex. när drömmar med samtal 
rapporteras. I några få drömmar med överfall, stöld, mord etc. framgår att det är frågan om 
normbrytande.  
 
Känd person 
I mycket stor utsträckning är det för drömmaren känd person eller flera kända personer, 
ofta närstående, som figurerar i drömmarna. I några få fall anges även kända platser.  
 
Känslor 
Det framgår inte vad drömmaren känt i en del fall. Det förekommer rapportering av 
negativa känslor såsom sorg, rädsla, olust, kuslighet, dåligt samvete m.fl. Det förekommer 
även några få fall av rapporterade positiva känslor. Någon rapporterar ”verklighetskänsla”.  
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Känslostyrka 
Det rapporteras i en del fall starka känslor. I en del fall verkar ha förekommit en viss styrka. 
I några fall framgår inte någon känslostyrka.  
 
Samtalsinnehåll 
Det framgår i sju fall att det förekommit samtalsinnehåll i drömmen. Det kan ha 
förekommit i fler utan att omnämnas.  
 
Varaktighet 
I detta material från grupp 1 är den angivna varaktigheten typiskt en fråga om timmar eller 
dagar, men i några få fall mycket längre. Dröm-verklighet-förväxlingar med mycket kort 
varaktighet har inte tagits med i grupp 1 – materialet.  
 
Svårt bli av med 
I de flesta fall när en person insett att en dröm-verklighet-förväxling inträffat så verkar det 
inte rapporteras några problem med att överge den felaktiga föreställningen. Men några 
rapporterar känslomässiga och beteendemässiga eftereffekter, t.ex. att  negativa känslor 
kan kvarstå gentemot en person man drömt om. Det kan även anmärkas att det faktum att 
personer efter lång tid (10-20 år eller mer) kan beskriva inträffade dröm-verklighet-
förväxlingar säger något om hur svårt eller lätt det är att göra sig av med dem. Men  
det stora flertalet kanske gör sig av med dem?  
 
Repeteras 
För en del är det frågan om engångsförväxlingar. Den specifika drömmen verkar  inte 
upprepas, men i ett antal fall så rapporteras upprepade drömmar inom samma tema/område.  
Det finns även någon rapportering av att man råkat ut för upprepad dröm-verklighet-
förväxling inom ett helt annat innehållsligt område.  
 
Falsifierig 
Det finns flera sätt att nå fram till upptäckt av att en dröm-verklighet-förväxling föreligger.  
De olika sätten kombineras i en del fall. Ett vanligt sätt är att själv fundera igenom saken 
och nå fram till en egen bedömning att förkasta drömmen som verklighet. Ett annat 
förekommande sätt är att tala med någon som kan bekräfta eller falsifiera det saken gäller.  
Någon annan kan även råka säga något som avgör saken. Att ett sakförhållande visar sig 
förekommer också som falsifiering.  
 
Man kan fundera över vad som kan hända om en person inte själv tvivlar på sin dröm-
verklighet-förväxling och inga motevidens dyker upp och omgivningen kanske rentav  
bekräftar en felaktig föreställning. En allmän fråga är hur mycket och vad som ligger kvar 
utan att förkastas. En misstanke är att material som är svårt att falsifiera per sin natur kan  
kvarstanna. Ett exempel är att Kalle kan tänkas ha drömt att han utsatts för  
en s.k. abduktion av ”aliens” och återbördats till sin säng. Inget kan motsäga detta, om 
vittnen saknas. Några ”troende” i hans sociala omgivning kan stärka honom i 
föreställningen att han var med  om en abduktion. Och en hypnoterapeut kan ställa upp 
och ställa frågor och under hypnos bekräftar Kalle att han varit med om en abduktion, 
vilken ursprungligen skapades i hans drömvärld.  
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Fas i livet 
En del material härrör från vuxenperioden, men runt hälften verkar härröra från barndom 
och tonår. Kan det vara så att dröm-verklighet-förväxlingar lättare uppstår under 
uppväxten, när verklighetsrelaterandet håller på att utvecklas? Eller stannar material från 
denna period lättare kvar i minnet?  
 
Konsekvenser  
I det här redovisade begränsade materialet finns inga uppgifter om att någon råkat mycket 
illa ut på grund av en dröm-verklighet-förväxling. Men det är förstås inget som behöver 
gälla befolkningen i stort. Det är inte svårt att tänka sig scenarion där en dröm-verklighet-
förväxling skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser, t ex polisanmälan och fällande 
dom,  hämndaktion, brytande av relation, obefogad misstanke, ryktesspridning, dåliga 
ekonomiska beslut osv.  
 
I det här redovisade materialet går det att uppfatta olika slags psykologiska och sociala 
konsekvenser. Det värsta verkar vara ett negativt bemötande av en person efter det att 
en negativ dröm förekommit och känslorna sitter kvar hos drömmaren.  
 
Drömmarnas uppkomst 
I några få fall antyds faktorer som kulturella teman eller personliga faktorer såsom att 
ha knuffat ett annat barn, vara förälskad i en skolkamrat, ha sett en film där någon dödas 
etc. kunna ha bidragit till uppkomsten av dröm-verklighet-förväxlingar. Det verkar även 
som ”priming”, dvs. att liknande tankar repeterats, kan inverka.  
 
 
Sammanställning av svar på flervalsfråga 
Svarandegrupp: självselekterade universitetsstuderande i psykologi 2002-2008.  
Antal svarande: 163 
Antal kvinnor: 121    Antal män: 42     
 
Ålder variationsvidd: 20 - 53 år, varav  de flesta i intervallet 20-30 år och 41 st. över 30 år.  
  
Svar på flervalsfråga 
Det förekom tre formulärversioner och följande flervalsfråga fanns med i samtliga. 
 
 
Har Du under Ditt liv någon vaken stund eller kanske lång tid upplevt att en nattlig dröm 
eller dagdröm, som Du haft var verklighet, det vill säga att Du trodde att det Du drömt 
eller dagdrömt faktiskt hade hänt på riktigt? 
(Frågan gäller inte att Du kan ha upplevt drömmen som verklig just när Du 
drömde/dagdrömde en. Frågan gäller om du upplevt något Du drömt/dagdrömt som 
verkligt vid ett senare vaket tillstånd - omedelbart efter 
drömmen/dagdrömmen eller senare - efter dagar, veckor, månader, år.) 
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Tabell 2. Svaren ges här i absoluta frekvenser och uppdelade på  
de underalternativ som fanns angivna i svarsalternativen. (N=163)  
 
Ja, många gånger (mer än 5 gånger);                    37 
                gäller dröm        28 
                         dagdröm      1 
                         båda             8 
 
Ja, några gånger (2-5 gånger);                               52 
                gäller dröm        42 
                         dagdröm      2 
                         båda            8 
 
Ja, en enda gång;                                                   11 
                gäller dröm       10 
                dagdröm             1 
 
Kanske har något sådant hänt;                              20 
                gäller dröm       12 
                dagdröm            0 
                båda                   8 
 
Minns inte om något sådant har  
                hänt mig eller inte                                32 
 
Nej, det har aldrig hänt mig                                  12 
 
                                                       Totalsumma: 163 
Summor (inkl "kanske"- svar) 
Antal som angett enbart dröm                               92 
Antal som angett enbart dagdröm                           4 
Antal som angett både dröm o dagdröm               24 
 
Det bör påpekas att de svarande utgör en självselekterad grupp som kan vara skev på olika 
sätt i förhållande till rekryteringsgruppen universitetsstuderande på olika psykologikurser.  
Exempelvis kan en del ha uppfattat enkäten som främmande eller kan en del ha tyckt att 
den var alltför känslig och personlig för att besvara eller kan en del ha varit så pressade att 
de inte ville avsätta någon tid att besvara enkäten. Det var många som fick enkäten men 
inte besvarade den.  En del avstod från att ta enkäten. Frivillighet rådde givetvis och de som 
fyllde i den med erinrat drömmaterial gjorde det alltid utanför lektionstid och förmodligen 
mest hemma.  
 
Enkätsvaren tyder liksom åtminstone de tydligaste beskrivningarna av de rapporterade 
dröm-verklighet-förväxlingarna på att sådana fenomen förekommer. Hur vanliga de är 
torde vara vanskligt att ha någon mening om, även om vi skulle lyckas få svar från 
representativa stickprov av t.ex. vuxna svenskar. Det är mycket möjligt att sådana händelser 
faller i glömska i de flesta fall och även att en del händelser  inte upptäcks av de som råkar 
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ut för dem. Det kan vara så att de händelser som kvarstannar i minnet är avvikande eller 
känslomässigt laddade på något sätt, t.ex. dröm-verklighet-förväxling kring någons död 
eller något socialt pinsamt.  
                                                                                
Sammanfattande tentativa bedömningar 
Tydligheten (detaljeringsnivån) i beskrivningarna varierar. En del kan nöjaktigt beskriva 
konkreta inträffade händelser eller flera händelser. Andra tycker sig minnas att de varit med 
om fenomenet att förväxla dröm och verklighet en eller flera gånger men kan inte erinra sig 
konkreta händelser. 
 
I några fall kan det nog vara så att den svarande censurerar och inte vill vara alltför konkret. 
Det är även som minnesforskningen visat svårt att långt i efterhand korrekt erinra sig 
inträffade händelser och materialet innehåller därför säkerligen en del fel och 
efterkonstruktioner i detaljerna.  
 
Förekommande teman verkar gälla alla möjliga slag av händelser. Det verkar dock i det 
ihågkomna materialet finnas en tendens mot starka livshändelser såsom dödsfall, otrohet, 
gräl, ekonomiska bekymmer etc. I några fall gäller temat vad som sagts eller inte 
(samtalsminne). Det är lättare att minnas att starka livshändelser inträffat än att minnas mer 
vardagliga och vanliga  händelser.  
 
Det förekommer både repeterade (flergångs) och icke-repeterade (engångs) drömmar. 
Beträffande dagdrömmar saknas nästan helt tydliga exempel och endast några få svarande i 
hela materialet har antytt förväxling av dagdröm och yttre verklighet. Så långt antyder 
materialet att det är drömmar och inte dagdrömmar som dominerar vid förväxlingar. 
Kanske är det lättare att dra gränsen mellan dröm och verklighet vid dagdrömmar.  
 
Enligt materialet inträffar dröm-verklighet-förväxlingar från förskoleåldern och ända upp i 
medelåldern. Svarande i 50+ gruppen saknas nästan helt på grund av ur vilken grupp de 
svarande rekryterats. .  
 
De svarande har använt flera olika sätt för att falsifiera drömmarnas upplevda 
verklighetskaraktär. En del drömmar faller på sakförhållanden, t ex närvaro/frånvaro av 
personer/objekt. En del drömmar faller då annan person tillfrågas eller påtalar att drömmen 
inte stämmer. Andra drömmar avförs som verklighet efter tänkande/överväganden från 
drömmaren själv. Vidare förekommer kombinationer av dessa slag av 
falsifieringsförfaranden.  
 
Konsekvenserna av drömmarna varierar från inga alls eller kortvariga känsloreaktioner till 
långvarigare och allvarligare konsekvenser som att gå med dåligt samvete eller att gå och 
vara arg på någon för vad den personen gjort i drömmen. Det finns exempel som antyder 
relativt långtgående beteendekonsekvenser och sociala konsekvenser, t ex ändrat 
bemötande av person som figurerat i dröm.  
 
Det bör erinras om att det troligen finns ett mörkertal av oupptäckta förväxlingar mellan 
dröm och verklighet. Det kan finnas föreställningar som aldrig blir ifrågasatta av 
drömmaren själv och inte blir motsagda av sakförhållanden eller av andra personer. Om 
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andra personer figurerat på negativt sätt i drömmar så verkar svåra sociala konsekvenser 
kunna uppstå. Att drömmar kan störa sociala relationer är det kanske mest 
anmärkningsvärda fyndet i detta material.  
 
Utöver de tydliga dröm-verklighet-förväxlingarna innehåller enkätsvaren antingen vagare 
eller andra intressanta fenomen, t ex omvändningen att verklighet upplevs som dröm, 
inträffande av sanndröm eller prekognition eller aktivitet under sömn. Dessa fenomen kan 
beaktas vid fortsatta enkäter på så sätt att dessa fångar upp ett bredare spektrum av 
fenomen. De flesta svaren i denna studie erhölls genom en kortare enkät än den  
som återges i bilaga 1.   
 
Ur praktisk synpunkt pekar materialet på att drömmar kan ge upphov till falska minnen 
rörande händelser och samtal samt kan förorsaka relationseffekter. 
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Bilaga 1  
Anonym, frivillig forskningsenkät om dröm-verklighets-förväxlingar 
 (s k "source management" (källhanteringsproblem) i modern kognitiv psykologi, se t ex 
Johnson et al, Source monitoring, Psychological Bulletin, 1993, 3-28).  
 
Var vänlig sätt kryss i de svarsringar som passar in för Dig.  
 
O  Kvinna          O Man        Ålder:___________ 
 
Bakgrund och syfte. Det finns  erfarenheter som pekar på att 
det förekommer att drömmar/dagdrömmar/fantasier kan förväxlas 
med yttre verklighet och även tvärtom att yttre verklighet 
kan upplevas som dröm/overklig. Förväxlingens varaktighet kan 
variera från korta ögonblick till långa tidsperioder. Ibland 
kan förväxlingen få praktiska, sociala, rättsliga eller andra 
konsekvenser.   
 
Jag håller för närvarande på att bearbeta ett intressant 
material från ca 100 personer och med något 50-tal beskrivna 
drömmar/dagdrömmar som upplevts som verkliga efteråt. Jag 
behöver Din hjälp att bredda och fördjupa detta material.   
 
Enkäten syftar till att genom grundforskning närmare klargöra 
området. För detta behövs Ditt bidrag oavsett vad du varit 
med om eller inte.  
 
Enkäten gäller hela Ditt liv, alltså även sådant som inträffat när du var barn.   
 
1. Har Du under Ditt vakna liv under något ögonblick, någon stund eller under längre tid 
upplevt att en dröm/dagdröm/fantasi som Du haft var verklighet? Trodde Du att den hade 
hänt på riktigt? Det kan ha varit omedelbart efter eller senare.  
(Frågan gäller inte att Du kan ha upplevt drömmen som verklig just när Du 
drömde/dagdrömde den, utan efteråt.) 
 
O  Ja, många ggr (mer än 5 ggr).                     Gäller  O dröm, O dagdröm, O båda 
O  Ja, några ggr (2-5 ggr).                               Gäller  O dröm,  O dagdröm, O båda 
O  Ja, en enda gång.                                         Gäller  O dröm, O  dagdröm. 
O  Kanske har något sådant hänt.                     Gäller O dröm, O dagdröm, O båda 
O  Minns inte om något sådant hänt mig eller inte 
O  Nej, det har aldrig hänt mig 
O  Jag har upplevt detta många gånger och kan tänka mig bli forsknings- 
     intervjuad, bifogar namn och telefon (behandlas konfidentiellt). 
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2. Har Du under Ditt liv under något ögonblick, någon stund eller under längre tid upplevt 
den yttre verkligheten som en dröm/dagdröm/overklig? Trodde Du att det som hände inte 
hände på riktigt? Det kan vara medan det pågick eller senare.  
 
O Ja, många ggr (mer än 5 ggr).                       Gäller  O dröm, O dagdröm, O båda 
O Ja, några ggr (2-5 ggr).                                 Gäller O dröm, O dagdröm, O båda  
O Ja, en enda gång.                                           Gäller O dröm, O dagdröm 
O Kanske har något sådant hänt.                       Gäller  O dröm, O dagdröm, O båda  
O Minns inte om något sådant hänt mig eller inte 
O Nej, det har aldrig hänt mig 
O Jag har upplevt detta många gånger och kan tänka mig bli  
    forskningsintervjuad, bifogar namn och telefon (behandlas konfidentiellt). 
 
 
3. Har Du haft dröm/dagdröm/fantasi som visat sig sann eller blivit sann senare? 
 
O Ja, dröm, antal ggr __________    O Ja, dagdröm/fantasi, antal ggr_________  
O Nej, jag har inte upplevt något sådant.  
O Jag har så mycket erfarenhet kring detta att jag kan tänka mig bli 
    forskningsintervjuad, bifogar namn och telefon (behandlas konfidentiellt).    
 
4. Om "Ja"-svar på någon av frågorna 1, 2 eller 3. Kan Du så här i efterhand beskriva 
vad det var för slags upplevelser Du var med om? Du får gärna beskriva en eller flera 
upplevelser så konkret som möjligt eller gemensamma drag i flera upplevelser. Ange hur 
gammal du var, vad drömmen innehöll, hur säker/osäker du var att den var verklighet, om 
den innehöll känslor eller samtal, hur du kom på att den inte var verklighet, vilka 
eventuella konsekvenser som drömmen fick m.m. 
 
 I bilaga 1 anges som eventuell hjälp de dimensioner jag hittills använt vid analys av det 
redan inkomna materialet 
.  
Om Du beskriver en dröm kan du komplettera med att  fylla i vid varje punkt på 
 listan i bilaga 1. 
  
Ange om det gäller dröm eller dagdröm eller fantasi. Du kan skriva nedan,  på baksidan och 
vidhäftat papper och lägga till papper om så behövs.  
 
Tack för Din värdefulla medverkan! 
Denna enkät gäller grundforskning inom området kognitiv psykologi. Den 
insamlas och bearbetas av Bo Edvardsson, docent i psykologi, leg psykolog,  
Örebro universitet. Skriv gärna till andra synpunkter och kommentarer. 
Bo Edvardsson kan nås på epost: bo.edvardsson@bsr.oru.se 
 
Lämna enkäten i bifogat kuvert (skriv "Bo Edvardsson" utanpå) till läraren,  
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till exp BSR postinkast eller i Bo Edvardssons dörrbox (tjänsterum L2658).  
Det går inte att posta kuvertet, bara använda det internt.                       
 
 
Bilaga 1: Analysdimensioner 
 
Kön? 
 
Ålder? 
 
Dröm eller dagdröm eller fantasi?  
 
Tidsavstånd från drömmen/drömmarna till nu? 
 
Upplevd tydlighet hos drömmaren vad gäller drömmen? 
 
Upplevd säkerhet/osäkerhet rörande att drömmen är verklig vid 
      någon tidpunkt/tidsperiod efteråt? 
 
Vilket/vilka tema/n förekom, dvs. drömmens innehåll? 
 
Kunde dröminnehållet ha hänt på riktigt? 
 
Hände något normbrytande (juridiskt, moraliskt, kulturellt) i drömmen?  
 
Fanns för drömmaren känd person med? 
 
Känslor förekom i drömmen?  
 
Samtalsinnehåll förekom i drömmen?  
 
Hur lång tid varade föreställningen att drömmen var verklig? 
 
Var det svårt att bli kvitt drömmen? Hur? 
 
Repeterades  a) den enskilda drömmen, b) typen av dröm 
 
                   c) andra drömmar som upplevdes som  
                       verklighet senare 
 
Hur skedde falsifiering av drömmen? (Hur kom du på att  
         drömmen inte var verklighet?) 
 
I vilken fas (ålder) i livet förekom drömmen? 
 
Vilka konsekvenser (praktiska, sociala, psykologiska, 
      rättsliga m.fl.) fick tron på drömmen som verklig?  
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Fria anmärkningar kring drömmen och kring hur den kan  ha uppstått?  
 
 
Bilaga 2 
 
Grupp 2: övriga drömmar som bedömts i analysdimensionerna 
 
P11. Obestämt kön och ålder 
 Att en person dött, varade i ngn sekund efter drömmen.  
21 år gammal när drömmen inträffade.  
 
Tidsavstånd: okänt. 
Upplevd tydlighet: tydlig 
Upplevd säkerhet: säker 
Tema: dödsfall 
Vardaglighet: nej.  
Kunde  hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej. 
Känd person: framgår ej. 
Känslor: framgår ej, troligen negativa. 
Känslostyrka: framgår ej 
Samtalsminne: framgår ej.  
Varaktighet: någon sekund. 
Svårt bli av med: framgår ej. 
Repeteras: nej. 
Fas: ung vuxen. 
Falsifiering: egen bedömning 
Konsekvenser: rimligen inga av betydelse  
 
P12. Kvinna, 22 år (tveksam vad gäller varaktighet) 
 Jag har drömt mycket när jag var liten, 7-10 år, att jag flyttade till en annan familj, bättre 
än min egen många gånger, detta var en ständigt återkommande dröm som var detaljerad.  
 
Det framgår inte här, men framgår av svaret på flervalsfrågan i formuläret att hon många 
gånger upplevt drömmarna som verklighet.   
 
Tidsavstånd: ca 12-15 år 
Upplevd tydlighet: ja, detaljerad.  
Upplevd säkerhet: framgår ej här men i enkätsvar, säker 
Tema: flytta hemifrån till annan familj 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja. 
Känd person: ja, egen familj.  
Känslor: framgår ej. 
Känslostyrka: framgår ej  
Samtalsminne: nej.  
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Varaktighet: framgår ej. 
Svårt bli av med: framgår ej  
Repeteras: ja, ständigt återkommande. 
Fas: skolålder 7-10 år (avgränsad period)  
Falsifiering: sakförhållande och/eller egen bedömning  
Konsekvenser: framgår ej.  
Anm: kan tänkas ha att göra med en önskan som dyker upp i drömmarna 
 
P13. Man, 23 år 
 Jag kan ej komma ihåg vad för slags dröm det var och ej hur gammal jag var. Fick reda 
på att det var en dröm genom att fråga någon annan som var med i drömmen. Det var en 
nattlig dröm i alla fall.  
 
Det framgår av flervalsfrågan att den svarande uppfattat drömmen som verklighet.  
 
Tidsavstånd: okänt. 
Upplevd tydlighet: otydlig 
Upplevd säkerhet: osäker. 
Tema: okänt, men minst en person med i drömmen. 
Vardaglighet: oklart  
Kunde hänt på riktigt: troligen, eftersom uppgiftslämnaren måste fråga  
       annan person.  
Normbrytande: framgår ej. 
Känd person: ja, någon.  
Känslor: framgår ej. 
Känslostyrka: framgår ej 
Samtalsinnehåll: framgår ej   
Varaktighet: till dess att en annan person tillfrågats, troligen åtm timmar.  
Svår bli av med: framgår ej.  
Repeteras: nej. 
Fas: minns ej.  
Falsifiering: fråga annan person.  
Konsekvenser: okänt.  
Anm: minns att han varit med om en dröm-verklighet-förväxling, men minns inte detaljer 
 
P20. Kvinna, 27 år 
 Drömmar som hade vanliga händelser i sig. T ex drömde jag att mamma stack in huvudet 
& sa att frukosten var färdig. Strax efter vaknade jag. När jag frågade mamma hade hon ej 
gjort det. De drömmar jag haft svårt att skilja på var alltså verkliga/vardagliga & 
inträffade mellan 14-18 år.  
 
Tidsavstånd: ca 9-13 år sedan.  
Upplevd tydlighet: ja.  
Upplevd säkerhet: säker.  
Tema: vanliga händelser.  
Vardaglighet: ja, familj 
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 



 41

Normbrytande: nej. 
Känd person: ja, närstående (mamma). 
Känslor: framgår ej. 
Känslostyrka: framgår ej 
Samtalsinnehåll: ja.  
Varaktighet: kort (sek/min) i exemplet.  
Repeteras: ja, liknande drömmar. 
Fas: tonår 14-18 år (avgränsad period)   
Falsifiering: fråga annan person. 
Konsekvenser: verkar betydelselösa.  
Anm: vardagliga händelser har hög "priming"-nivå 
 
P21. Kvinna, 30 år 
 Svårt att komma ihåg så där exakt. Men det är ofta jag vaknar till på morgonen och får 
tänka till om vad som är dröm och vad som är verklighet. Oftast så är det situationer som 
är aktuella för mig då. T ex drömmer om familjesituationen om det hänt ngt särskilt eller 
om ekonomin o annat bekymmer. Många gånger då jag varit ut med kompisar o festat runt 
en natt så i mitt drömmande så fortsätter natten med kompisarna. Detta är då mina 
drömmar verkar som mest verkliga. Sådana här verkliga drömmar har jag nu på senare år, 
inte som barn vad jag kan minnas. Efter någon minut när jag vaknat till liv så inser jag att 
allt var en dröm.  
 
Tidsavstånd: verkar vara från nutid till för några år sedan ("senare år").  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: först, men avför snabbt drömmen.  
Tema: familjesituationen, händelser, bekymmer, festande med kompisar.  
Vardaglighet: Ja, familj. Ja, fritid. 
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: framgår ej 
Känd person: ja, familj o kompisar, sannolikt män o kvinna/or.  
Känslor: verklighetskänslor. 
Samtalsinnehåll: framgår ej. 
Varaktighet: någon minut i uppvaknandefasen.  
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: ja, typen av drömmar. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: egen bedömning gm att "tänka till". 
Konsekvenser: verkar betydelselösa.  
Anm: här är det situationer, tankar och aktiviteter före drömmarna som fortsätter i 
drömmarna, hög "priming" in vivo föreligger.  
 
P22. Kvinna, 25 år 
Får börja med att säga att det inte tog lång tid efter det att drömmen tog slut o man var 
vaken som jag förstod att drömmarna inte var sanna. Den tid det tog att sortera tankarna o 
tänka mer "logiskt" igen.  
 
 Ex dröm 1. 
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Kanske 7-9 år gammal. Kommer inte ihåg detaljerat men basen var att jag drömde att jag 
hade en häst och det var jättemysigt... När jag vaknade var jag lycklig och trodde (nästan 
trodde?) att det var så... Blev ledsen... 
(OBS! VAR ALDRIG EN HÄST-TJEJ) 
 
Tidsavstånd: ca 16-18 år sedan. 
Upplevd tydlighet: tydlig 
Upplevd säkerhet: osäker  
Tema: ha häst. 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej. 
Känd person: nej.  
Känslor: ja, lycklig. 
Känslostyrka: stark 
Samtalsinnehåll: nej.   
Varaktighet: troligen kort. 
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: ja. 
Fas: skolålder 7-9 år 
Falsifiering: troligen (b) egen bedömning.  
Konsekvens: vaknar lycklig och blir sedan ledsen, ingen allvarlig 
Anm: önskeuppfyllelsedröm?.  
 
 Dröm 2. 
Kanske 19-21 år. Drömde att jag var med barn o hade en mage. Det var ju bara till att 
känna på magen för att reda ut om det var sant el inte... 
Detta tror jag mig ha drömt nån gång till men utan att magen var stor men bara jag 
sorterar tankarna efter då man vaknar så vet jag ju strax att drömmarna inte är sanna. 
Känns lite ledsamt o tomt då jag förstår, inte för att jag vill ha barn nu men... 
 
Tidsavstånd: ca 5 år sedan.  
Upplevd tydlighet: tydlig 
Upplevd säkerhet: osäker. 
Tema: vara med barn. 
Vardaglighet: nej  
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej 
Känd person: nej, enbart om drömmaren själv 
Känslor: framgår ej. 
Känslostyrka: framgår ej 
Samtalsinnehåll: nej.  
Varaktighet: mycket kort.  
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: ja, en gång.  
Fas: vuxen. 
Falsifiering: sakförhållande respektive eget tänkande vid repetitionen 
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Konsekvenser: verkar vara små känslomässiga. 
Anm: en önskan om att bli med barn antyds, önskeuppfyllelsedrömmar? 
 
Har också upplevt att jag känt mig osäker på saker/minnen när jag kommit att råka tänka 
på ngt el kanske berättat något för att precis då jag sagt det undrat o blivit osäker på om 
det jag berättade har hänt el inte o ändå minns jag något. Då har jag funderat på om det 
var ngt minne fr en dröm som jag "glömt". Blir då osäker o klassar det som osant.  
 
Det är inte klarlagt att det skulle vara några drömmar inblandade  i detta slag av händelser. 
Klart är dock att begreppet "dröm" används i metakognitiv aktivitet för att söka avgöra om 
ett minne är giltigt eller inte. Uppgiftslämnarens misstankar kan tänkas vara befogade.    
 
P24. Kvinna, 21 år 
 Kommer nu ej ihåg vad det var för dröm, det har hänt någon gång under de senaste åren, 
jag var alltså ca 18-21 år. Jag kom på att det var en dröm när jag vaknade (precis i/efter 
drömmen) och såg att jag var hemma i min egen säng. 
 
Tidsavstånd: ca 0-3 år.  
Upplevd tydlighet: nej. 
Upplevd säkerhet: framgår ej.  
Tema: minns ej. 
Vardaglighet: minns ej 
Kunde hänt på riktigt: minns ej 
Normbrytande: framgår ej. 
Känd person: framgår ej.  
Känslopåverkan: framgår ej. 
Känslostyrka: framgår ej 
Samtalsminne: framgår ej.   
Varaktighet: mycket kort i uppvaknandefasen.  
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering:  sakförhållande. 
Konsekvenser: inget sägs 
Anm: ett mycket knapphändigt minne, belyser dock hur falsifiering uppkommer genom att 
upptäcka att man ligger i den egna sängen.  
Det är möjligt att detta är en mycket vanlig falsifieringsmetod för drömmar, som föga 
framträder i denna studie, då omedelbart falsifierade drömmar 
kan vara underrapporterade och bortfallna ur minnet.  
 
P26. Kvinna, 36 år 
 Kommer inte ihåg vad drömmarna handlade om. Jag drömde flera sådana drömmar i 
samband med min sons födelse/graviditet, ca 3 år sedan.  
 
Tidsavstånd: ca 3 år sedan. 
Upplevd tydlighet: framgår ej. 
Upplevd säkerhet: framgår ej. 
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Tema: framgår ej 
Vardaglighet: framgår ej 
Kunde ha hänt på riktigt: framgår ej 
Normbrytande: framgår ej. 
Känd person: framgår ej.  
Känslor: framgår ej 
Känslostyrka: framgår ej 
Samtalsinnehåll: framgår ej.  
Varaktighet: framgår ej.  
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: ja, åtm allmänt (c) 
Fas: vuxen, (avgränsad period kring graviditet och sonens födelse). 
Falsifiering: framgår ej. 
Konsekvenser: framgår ej.   
Anm: belyser svårigheter att minnas; extremt knapphändig beskrivning men det är 
intressant att drömmarna dykt upp i samband med graviditet och födelse 
 
P28. Man, 31 år 
 Det är svårt att "plocka fram" konkreta exempel, men visst förekommer situationer när 
man verkligen måste fundera om det man anser sig upplevt har hänt i verkligheten. Jag tror 
att de vaga minnen av dylika situationer jag har främst rör sig om dagdrömmar/tupplurar. 
Alla minnen av sådana situationer jag kan komma på härrör dock från barndomen.  
Någon gång under militärtjänstgöringen har jag upplevt detta, men det har då varit under 
extrema omständigheter såsom fysisk trötthet & sömnbrist.  
 
OBS dagdrömmar/tupplurar 
Tidsavstånd: storleksordningen 20 år.  
Upplevd tydlighet: framgår ej 
Upplevd säkerhet: osäker 
Tema: framgår ej 
Vardaglighet: framgår ej 
Kunde hänt på riktigt: framgår ej 
Normbrytande: framgår ej. 
Känd person: framgår ej.  
Känslor: framgår ej 
Känslostyrka: framgår ej  
Samtalsminne: framgår ej   
Varaktighet: framgår ej 
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: ja 
Fas: barndom främst 
Falsifiering: egen bedömning. 
Konsekvenser: framgår ej.   
Anm: har förekommit vid fysisk trötthet, sömnbrist. (stress) under militärtjänstgöring; obs 
det psykiatriska begreppet konfusion 
 
P31. Kvinna, 47 år 
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 Nej tyvärr, men jag vet att det har hänt sedan jag blev vuxen och under den tiden som jag 
låg i skilsmässa, för ca 6 år sedan.  
 
Tidsavstånd: ca 6 år sedan. 
Upplevd tydlighet: framgår ej 
Upplevd säkerhet: framgår ej. 
Tema: framgår ej. 
Vardaglighet: framgår ej 
Kan ha hänt på riktigt: framgår ej. 
Normbrytande: framgår ej. 
Känd person: framgår ej. 
Känslor: framgår ej. 
Känslostyrka: framgår ej 
Samtalsinnehåll: framgår ej. 
Varaktighet: framgår ej. 
Svårt bli av med: framgår ej. 
Repeteras: ja (framgår av enkätsvaret "några gånger") 
Fas: vuxen 
Falsifiering: framgår ej 
Konsekvenser: framgår ej. 
Anm: inträffade när den svarande låg i skilsmässa (= kris), inverkan av kris.   
          Minns dröm-verklighet-förväxling utan att minnas detaljer.  
 
 P32. Kvinna 26 år 
 Nattdröm - Drömde att jag slog ihjäl stor fluga/geting (stor som en sparv). 
Vaknade och letade i sängen i ca 15 min. (Vid ca 18 års ålder). Kunde inte somna på ca 1 
timme, kunde ej övertyga mig själv om att det var en dröm. 
Jag kan minnas att jag haft drömmar o dagdrömmar jag trott var sanna. 
Men det tidigare exemplet är den enda jag kan minnas ordentligt då jag upplevde det som 
mkt otrevligt.  
 
Tidsavstånd: ca 7 år.  
Upplevd tydlighet: tydlig 
Upplevd säkerhet: säker. 
Tema: slå ihjäl stor fluga/geting. 
Vardaglighet: nej, obs storleken på fluga/geting  
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej. 
Känd person: nej.  
Känslor: ja, negativa ("mkt otrevligt"). 
Känslostyrka: stark 
Samtalsinnehåll: nej.  
Varaktighet: ca 15 min. 
Svårt bli av med: ja  
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: sakförhållande. 
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Konsekvenser: letar och tänker, svårt somna om.  
Anm: kunde inte inom en timme övertyga sig själv om att det var dröm - känslokriterium?.  
(jfr även förekommande hypnosinduktion med surrande geting) 
 
P33. Kvinna 20 år 
 Senast i natt drömde jag att jag sett en film (allt mkt tydligt). Kärleksfilm där den manlige 
huvudrollsinnehavaren påminde mycket om en ytlig bekant till mig. När jag vaknade var 
jag under flera minuter övertygad om att jag sett filmen och försökte febrilt minnas titeln. 
Det faktum att mannen i filmen var så lik min bekant fick mig att inse att jag drömt filmen.  
 
Tidsavstånd: timmar - någon dag.  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: ja. 
Tema: kärleksfilm med manlig bekant. 
Kunde ha hänt på riktigt: nej. (OBS undantagsexempel)  
Normbrytande: nej. 
Känd person: ja, bekant.   
Känslor: framgår ej.  
Samtalsinnehåll: möjligt. 
Varaktighet: flera minuter.  
Svårt bli av med: oklart 
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: egen  bedömning efter jämförelse.  
Konsekvenser: verkar inte finnas några.  
Anm:  det kan ta viss tid att upptäcka en logisk orimlighet, att koppla in det 
         kritiska tänkandet efter ett förändrat medvetandetillstånd utan logik 
 
P34. Man 20 år 
Jag drömde om att jag försov mig till skolan. Jag är väldigt sällan sen eller försover mig. 
Detta gjorde mig väldigt nervös tills jag tittade på väckarklockan.  
 
Tidsavstånd: 0-3 år. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: ja.  
Tema: försovning. 
Vardaglighet: ja 
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja. 
Känd person: ja, drömmaren själv.  
Känslor: ja, starkt negativa. 
Samtalsinnehåll: nej.  
Varaktighet: kort.  
Svårt bli av med: nej 
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen 
Falsifiering: sakförhållande. 



 47

Konsekvenser: kortvarig känsloreaktion.  
Anm: ett vanligt kulturellt tema att försova sig, hög basfrekvens, hög  
         "priming".   
 
Vid en annan dröm trodde jag att jag hade mördat en person. Jag vaknade och blev lättad 
av att veta det var en dröm.  
 
Tidsavstånd: 0-3 år. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: oklar.  
Tema: mördat någon.  
Vardaglighet: nej 
Kunde hänt på riktigt: ja, men ovanligt med kvinnliga mördare. 
Normbrytande: ja. 
Känd person: framgår ej.  
Känslor: ja, negativa. 
Samtalsinnehåll: nej. 
Varaktighet: kort.  
Svårt bli av med: nej.  
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: sakförhållande. 
Konsekvenser: övergående obehag.  
Anm: mycket ovanligt med kvinnliga mördare, särskilt med offer utanför familjen 
 
Jag kan inte uppskatta min ålder till annat än 17-20 år. 
Det var inga dagdrömmar.  
 
 
P36. Kvinna 37 år 
Det var under en period när mitt andra barn var spädbarn och jag var ständigt trött.  
Jag drömde om att min man hade en annan och att vi diskuterade om hur han kunde göra 
så mot mig. Jag ringde på hennes dörr och han stod bakom henne. Hon hade bara en 
morgonrock  på sig. 
Drömmen var mycket verklig men helt verklighetsfrämmande då min man alltid satt mig 
väldigt högt. Han kommer alltid hem direkt efter jobbet och vi pratar och diskuterar om allt 
som hänt under dagen. Tankemässigt vet jag att det bara var en dröm. Drömmen återkom 
vid ett flertal tillfällen. Jag vaknade och var arg på honom en lång stund och hade svårt att 
somna igen. 
 
Tidsavstånd: troligen några år.  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: framgår ej.  
Tema: makes otrohet.  
Vardaglighet: nej, knappast i denna grova form (jfr filmer i media med denna scen)  
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja. 
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Känd person: ja, närstående.  
Känslor: ja, starkt negativa.  
Samtalsinnehåll: ja.  
Varaktighet: en lång stund för känslorna i vart fall.  
Svårt bli av med: ja. eftereffekter.  
Repeteras: ja, den specifika drömmen. 
Fas: vuxen.  
Falsifiering: eget tänkande. 
Konsekvenser: arg på maken, svårt att somna igen   
Anm: otrohet är ett vanligt kulturellt tema, ett ständigt  filmfenomen 
 
P38. Kvinna 41 år 
Jag var ca 4-5 år gammal och drömde att mamma stod på tröskeln till mitt rum. Hon var 
klädd i en vit, ganska lång klänning och när jag pratade med henne svarade hon inte. Detta 
var så verkligt att när jag vaknade senare samma kväll ropade jag på henne och frågade 
varför hon inte svarat när hon stod på tröskeln. Jag kommer ihåg att jag reagerade på att 
hon inte var vitklädd längre.  
Jag har många gånger funderat på vad som egentligen  hände den där kvällen. Mamma 
hade i alla fall inte varit vitklädd och stått där på tröskeln.  
 
Tidsavstånd: ca 36-37 år sedan.  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: ja. 
Tema: vitklädd mamma. 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja, i meningen mycket ovanlig klädsel.  
Känd person: ja, närstående.  
Känslor: framgår ej. 
Samtalsinnehåll: ja.  
Varaktighet: kort.  
Svårt bli av med: ja, funderat många gånger.  
Repeteras: nej.  
Fas: förskoleåldern. 
Falsifiering: gm annan person och egen bedömning 
Konsekvenser: senare funderingar.  
Anm: en helt vitklädd kvinnogestalt är inte så vanligt, men förekommer som kulturellt tema 
          i en del filmer (t ex vid bröllop)   
 
P40. Kvinna 47 år 
De drömmarna jag menar kan ofta relateras till det vardagliga livet. De handlar 
exempelvis om oro för ekonomi, att få vardagen att gå ihop.  
Vid ett tillfälle drömde jag att mina barn inte fick tillräckligt med mat och svalt ihjäl. I 
drömmen grät jag. Jag vaknade med en känsla av sorg, vemod, hjärtklappningar. Jag vet 
inte exakt hur gammal jag var men någonstans mellan 30-35 år. Det tog någon sekund 
efter det jag vaknat innan jag kom till insikt att det bara var en dröm.  
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Tidsavstånd: ca 12-17 år sedan 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: ja, men bara någon sekund.   
Tema: ekonomi, matbrist, egna barns död. 
Vardaglighet: nej, inte i Sverige 
Kunde ha hänt på riktigt: i princip, men ganska otroligt att barnen skulle  
       svultit ihjäl i Sverige.  
Normbrytande: ja, att barnen fick svälta ihjäl. 
Känd person: ja, närstående. 
Känslor: ja starka negativa.  
Samtalsinnehåll: nej.   
Varaktighet: någon sekund vid uppvaknande.  
Svårt bli av med: framgår ej, men mycket otrevligt innehåll.  
Repeteras: ja, teman.  
Fas: vuxen. 
Falsifiering: egen insikt.  
Konsekvenser: känsloreaktioner vid uppvaknande.  
Anm: kan vara en oro eller reell knapphet/fattigdom i vardagen som förs in i drömmarna;  
         "priming"  föreligger. Förekommer även i TV-program att barn svälter ihjäl. . 
 
Ett antal gånger har jag drömt att jag grälat med chefen. Dessa drömmar har haft sin 
motsvarighet i verkliga livet. Jag var mellan 35-40 år när dessa drömmar var aktuella. 
Efter uppvaknandet tog det bara en liten stund innan jag insåg att jag bara drömde.  
 
Tidsavstånd: ca 7-12 år sedan. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: oklart.  
Tema: gräl med chefen.  
Vardaglighet: ja 
Kunde ha hänt på riktigt: ja, har hänt. 
Normbrytande: ja.  
Känd person: ja, chefen. 
Känslor: ja, starka negativa.  
Samtalsinnehåll: ja. 
Varaktighet: en liten stund.  
Svårt att bli av med: framgår ej.  
Repeteras: ja.  
Fas: vuxen.  
Falsifiering: egen insikt.  
Konsekvenser: framgår inga.  
Anm: motsvarande händelser har skett i vardagslivet, dvs. priming  
         föreligger. 
 
P41. Kvinna 26 år 
Ofta när jag drömt vaknar jag upp och tror att det är sant. Inser dock efter några sekunder 
att det bara varit en dröm. (när man ser omgivningen omkring sig). Ofta handlar drömmen 
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om en specifik situation som jag ska utsättas för. (ex. om jag är jätteorolig för ett 
tentaresultat kan jag drömma om att jag får resultatet).  
Detta har aldrig hänt vid dagdrömmar.  
 
Tidsavstånd: framgår ej.  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet:  
Tema: framtida situationer, ex få tentaresultat.  
Vardaglighet: ja 
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej, men rädsla för normbrytande (dvs. bli underkänd) 
Känslor: ja, negativa.  
Samtalsinnehåll: nej.   
Varaktighet: några sekunder. 
Svårt att bli av med: framgår ej.   
Repeteras: ja. 
Fas: vuxen.  
Falsifiering: insikt o sakförhållanden. 
Konsekvenser: framgår inga.  
Anm: motsvarande situation förekommer i vardagslivet, dvs. priming.  
 
P42. Kvinna 21 
När jag var i förskoleåldern (5-6 år skulle jag tro) drömde jag vid ett par tillfällen att jag 
fick någon leksak. På morgonen då jag vaknade letade jag efter saken jag fått. När jag inte 
fann leksaken förstod jag att det var en dröm. En leksak jag minns att jag trodde jag fått 
var en barbiedocka.  
 
Tidsavstånd: ca 15 år sedan 
Upplevd tydlighet: ja.  
Upplevd säkerhet: ja. 
Tema: få leksak. 
Vardaglighet: ja 
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej. 
Känslor: positiva. 
Samtalsinnehåll: nej.   
Varaktighet: minuter eller mer. 
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: ja. 
Fas: förskoleålder.  
Falsifiering: sakförhållande.  
Konsekvenser: letade.  
Anm: motsvarande situation förekom i vardagslivet, dvs. priming. 
Anm: gällde troligen något drömmaren gärna ville ha, dvs priming och  
         önskan om uppfyllelse av önskan (äv. det priming).  
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För ca en månad sedan och det har hänt några mer ggr (2-5ggr) att jag drömmer om saker 
som är snarlika det jag varit med om i verkliga livet. Jag har sedan svårt att hålla isär vad 
som är dröm och verklighet. Det handlade sist om att jag sagt något eller ej. Men jag minns 
inte vad det var jag skulle ha sagt. Men det sagda var till min nackdel minns jag och det 
stämde inte alls in på min personlighet. Jag tror att jag blev säker på att det var en dröm 
då jag frågade någon annan om situationen ifråga.  
 
Tidsavstånd: ca 1 månad 
Tydlighet: ja. 
Säkerhet: ja. 
Tema: vad som sagts  
Kunde ha hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: oklart. 
Känslor: framgår ej. 
Samtalsinnehåll: ja.  
Varaktighet: timmar? 
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: ja. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: gm annan person. 
Konsekvenser:  framgår ej.  
Anm: liknar situationer i drömmarens vardagsliv, dvs. priming.  
 
P 47. Kvinna 20 år 
Dröm. Kommer inte ihåg vad det var, men vet att jag vaknade och började 
diskutera denna händelse med min pojkvän. Kom dock ganska snart på att det 
var en dröm. Dels p g a min pojkväns reaktion o otydligheterna i drömmen efteråt. Jag var 
vid detta tillfälle 20 år.  
 
Tidsavstånd: ca 0-1 år 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: säker i början 
Tema: okänt 
Vardaglighet: oklart 
Känd person: framgår ej. 
Känslor: framgår ej. 
Samtalsinnehåll: framgår ej.  
Varaktighet: troligen minuter. 
Repeteras: nej. 
Fas:vuxen 
Falsifiering: delvis gm annan person, delvis egen bedömning 
Konsekvenser: troligen inga.  
Anm: minns dröm-verklighet-förväxling, men minns ej detaljer 
  
P50. Kvinna 21 år 
Under tonåren. Drömmarna handlade om vardagliga ting som mycket väl skulle kunna 
vara sanna. Jag upptäckte att det var drömmar då jag diskuterade händelserna med min 
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omgivning. När då andra bestämt hävdade att det inte förhöll sig så som jag trodde, kom 
jag till insikt att jag drömt.  
 
Tidsavstånd: ca 3-8 år 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: ja. 
Tema: vardagliga ting, ospec. 
Vardaglighet: ja 
Kan ha hänt på riktigt: ja.  
Normbrytande: framgår ej. 
Känd person: framgår ej. 
Känslor: framgår ej. 
Samtalsinnehåll: framgår ej.  
Varaktighet: åtm. timmar. 
Svårt bli av med: ja, krävs andras argumentation. 
Repeteras: oklart. 
Fas: tonår. 
Falsifiering: gm andra personer. 
Konsekvenser: möjligen sociala. 
Anm: vardagliga ting innebär "priming".  
 
P51. Kvinna 20 år 
Det var en dröm. Ålder ca 20. Jag drömde att jag bråkat med min pojkvän  
om något. Känslorna var mkt starka, starkare än själva bilderna och vad som sades. Men 
just känslan av ilska, aggression förtvivlan var tydliga. Så när jag vaknade kändes det som 
det hade hänt i verkligh. Men efter ett kort tag kom jag på att det var ännu en dröm. Men 
dock svårt att skaka av sig känslan trots att man visste att det var en dröm. 
 
Tidsavstånd: ca 0-1 år.  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: ja, i början 
Tema: bråk med pojkvän. 
Vardaglighet: ja 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja.  
Känd person: ja, närstående. 
Känslor: starka negativa. 
Samtalsinnehåll: ja.  
Varaktighet: kort tag - oklart. 
Svårt bli av med: ja.  
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: egen bedömning.  
Konsekvenser: inga framgår.  
Anm: känslor starkare än drömbilder.  
 
P52. Kvinna 24 år 
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Har skett vid ett antal tillfällen. Kommer ej ihåg exakt vad jag har drömt om, men det har 
varit "vardagliga" saker som kunde ha hänt på riktigt.  
Har vid dessa tillfällen varit tvungen att fråga min omgivning om vad som  
skett eller ej. Ofta har det visat sig vara drömsekvenser. Har skett ända sen tidig ålder till 
nutid.  
 
Tidsavstånd: ca 0-20 år 
Tydlighet: ja. 
Säkerhet: osäker. 
Tema: vardagliga saker.  
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: framgår ej. 
Känd person: framgår ej. 
Känslor: framgår ej. 
Samtalsinnehåll: nej.  
Varaktighet: åtm. minuter, kanske timmar.  
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: fenomenet, men kanske inte någon specifik dröm. 
Fas: barn, tonår o vuxen. 
Falsifiering: gm andra. 
Konsekvenser: inga framgår utöver att frågor ställts till andra. 
Anm: vardagliga saker innebär "priming".  
 
P53. Kvinna 25 år 
De gånger jag drömt något som jag sedan trott varit verkligt, har det bara rört sig om 
triviala vardagssaker, t ex jag kan ha varit övertygad om att det finns en tillbringare med 
juice i kylskåpet men sedan blivit överbevisad att jag bara drömt det när jag öppnat 
kylskåpet för att göra frukost.  
 
Tidsavstånd: framgår ej.  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: ja.  
Tema: vardagssaker, tillbringare i kylskåpet. 
Vardaglighet: ja 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej inte i exemplet.  
Känd person: nej inte i exemplet.  
Känslor: framgår ej. 
Samtalsinnehåll: nej.   
Varaktighet: åtm. minuter. 
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: fenomenet, men kanske inte någon specifik dröm. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: sakförhållande 
Konsekvenser: inga framgår.  
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P54. Man 40 år 
Dröm. Jag drömde att min bror krockade med min bil, grillen och kylaren 
blev förstörda. När jag vaknade var jag så osäker på om det hänt att jag var tvungen att gå 
ut och titta efter. Det stod då klart att det bara var en dröm. 
Ålder när jag drömde detta ungefär 20 år.  
 
Tidsavstånd: ca 20 år sedan.  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: osäker.  
Tema: anhörigs krock med bil vid bruk av drömmarens bil.  
Vardaglighet: inte så vanligt, men händer då och då 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja. 
Känd person: ja, närstående.  
Känslor: framgår ej, möjligen negativa. 
Samtalsminne: nej.  
Varaktighet: minuter. 
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: nej  
Fas: vuxen. 
Falsifiering: sakförhållande. 
Konsekvenser: går och kontrollerar.  
Anm: drömmarens egen bil inblandad. Egen bil stark "priming". 
        Att krocka är ett vanligt kulturellt tema och en vanlig farhåga, dvs. 
        "priming" föreligger.   
 
Gå i sömnen dröm. Upptäckte att mitt sovrum innehöll 4-5 tigrar och lejon (rummets 
storlek 2x4 m). Tog mig genom fönstret ut på balkongen, väl ute ur rummet blev jag säker 
på att det inte var fyllt med stora kattdjur. Ålder när jag drömde detta ungefär 16 år.  
Kommentar: Drömmen är den enda där jag varit osäker på om det var ett minne eller en 
dröm. Gå i sömnen drömmarna får mig ofta att agera i halv-vaket tillstånd.  
 
Tidsavstånd: ca 24 år sedan. 
Upplevd tydlighet: ja.  
Upplevd säkerhet: osäker. 
Tema: tigrar o lejon i sovrummet. 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: nej i praktiken inte. (OBS undantagsexempel) 
Normbrytande: ja, en synnerligen avvikande situation.  
Känslor: framgår ej, troligen negativa. 
Samtalsinnehåll: nej. 
Varaktighet: sekunder.  
Svårt bli av med: nej.  
Repeteras: nej. 
Fas: tonår. 
Falsifiering: sakförhållande. 
Konsekvenser: går ut genom fönstret 
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Anm: drömmen åtföljs av omedelbar handling som bygger på  
         att drömmen upplevs som verklig; en gå-.i-sömnen-dröm 
Anm: kulturellt är tigrar o lejon vanligt förekommande i media, dvs.  
         priming föreligger.  
  
P55. Kvinna 23 år 
Drömmen jag trodde var verklig hade jag i somras (-03). Ngn vecka innan jag skulle på 
Arvikafestivalen drömde jag att en av mina vänner sade att hon inte skulle kunna följa med 
(en vän som tjatat på mig att jag skulle med). Jag var senare tvungen att skicka ett sms för 
att fråga om hon inte skulle följa med el. om jag bara drömt det.  
 
Tidsavstånd: ca 1/2 år sedan. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: osäker.  
Tema: följa med till festival, återtagande. 
Vardaglighet: nej 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Känd person: ja, vän.  
Känslor: framgår ej.  
Samtalsinnehåll: ja. 
Varaktighet: troligen åtm. timmar.  
Svår bli av med: framgår ej.  
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: gm berörd person. 
Konsekvenser: ställer fråga, inga framgår i övrigt.  
Anm: att någon ger återbud är en vanlig händelsetyp och farhåga i  
         vardagslivet, dvs. "priming" föreligger. 
 
P56. Man 24 år 
I morse, jag drömde att min kompis dött och vaknade av nyheterna på radion. Jag låg då i 
ett antal sekunder och väntade på att de skulle ta upp hur min kompis dött.  
 
Tidsavstånd: några timmar.  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: säker. 
Tema: att kompis dött. 
Vardaglighet: nej 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej. 
Känd person: ja, kompis.  
Känslor: framgår ej.  
Samtalsinnehåll: nej. 
Varaktighet: sekunder. 
Svårt bli av med: framgår ej.  
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
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Falsifiering: oklart, troligen egen bedömning. 
Konsekvenser: väntar i sekunder.  
Anm: löpande radionyheter förs in i bedömningsfas 
 
P58. Kvinna 25 år 
Jag vet att jag har haft fler händelser då det var svårt att skilja åt verklighet och dröm, men 
jag kommer endast ihåg ett exempel just nu.  
Jag var tillsammans med en vän, ute på stan. Min vän är svart, med afrikanskt ursprung. 
Plötsligt hamnar han i bråk med ett gäng vita killar. Han blir slagen på kroppen och 
ansiktet. Han lyckas ta sig iväg utan större skada. Under tidens gång av bråket, skriker och 
ropar jag efter hjälp.  
Jag tycker att det känns väldigt verkligt att min vän var med i ett bråk med vita "nazister". 
Men jag tycker samtidigt att det känns overkligt att jag var med.  
Jag var ungefär 18 år gammal vid denna dröm. Jag trodde att det här var en dröm därför 
att jag skulle bli för starkt påverkad av att ha sett en sådan våldsam händelse i verkligheten 
för att tveka om det var dröm eller inte. 
 
Tidsavstånd: ca 7 år sedan. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: osäker. 
Tema: fysiskt överfall med slag på vän. 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja, kriminellt.  
Känd person: ja, närstående.  
Känslor: starka.  
Samtalsinnehåll: ja. (egna uttalanden)  
Varaktighet: oklart, troligen mycket kort.  
Svårt bli av med: nej.  
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: egen bedömning av kognitiv o emotionell situation. 
Konsekvenser: inga framgår.  
Anm: kulturellt tema att vita killar ger sig på en med annan hudfärg 
  
 
P60. Kvinna u.å. 
Ja, många gånger (mer än 5 gånger). Både dröm o dagdröm. 
Starka konflikter o aggression. 20 - nu. Kom på att det var en  
dröm/dagdröm genom att tänka/bearbeta/älta. 
 
Tidsavstånd: okänt.  
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: framgår ej. 
Tema: starka konflikter, aggression 
Vardaglighet: nej 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: ja. 
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Känd person: framgår ej.  
Känslor: ja, starka. 
Samtalsinnehåll: troligen ja.  
Varaktighet: oklart, antagligen minuter. 
Svårt bli av med: framgår ej. 
Repeteras: oklart om specifik dröm repeterats. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: eget tänkande. 
Konsekvenser: framgår ej.  
Anm: gäller både dröm och dagdröm hos samma person.  
 
P61. Kvinna 24 år 
Senast för några veckor sedan, det var en person som jag i vaket tillstånd 
mycket gärna skulle vilja träffa och som jag träffade i drömmen. Det var först när jag varit 
vaken ett tag och såg vart jag befann mig som jag förstod att jag hade drömt allt. Dock 
hade jag i någon timme efteråt svårt att förstå att det bara var en dröm. (natt/sovdröm) 
 
Tidsavstånd: några veckor. 
Upplevd tydlighet: ja. 
Upplevd säkerhet: säker. 
Tema: träff med person 
Vardaglighet: nej 
Kunde hänt på riktigt: ja. 
Normbrytande: nej, troligen inte. 
Känd person: ja, ospec.  
Känslor: troligen positiv ton. 
Samtalsinnehåll: möjligt, framgår ej.  
Varaktighet: "ett tag", minuter upp till någon timme för eftereffekter. 
Svårt bli av med: ja.  
Repeteras: nej. 
Fas: vuxen. 
Falsifiering: sakförhållande. 
Konsekvenser: svårt förstå i någon timme.  
Anm: verkar ha funnits en föregripande motivation att träffa personen 
         och önskan uppfylls i drömmen 
 
 I senare ålder (19-23) har jag kanske 5-6 gånger drömt att jag tappat/krossat tänder, en 
eller flera - och ibland alla. Direkt efter uppvaknandet har detta känts mycket verkligt och 
av mig upplevts som skrämmande. 
 
Tidsavstånd: 0-4 år 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: ja 
Tema: tappade/krossade tänder 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nej 
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Känd person: nej 
Känslor: ja, "skrämmande" 
Samtalsinnehåll: nej 
Varaktighet: verkar ha varit kort, tänderna fanns ju kvar 
Svårt bli av med: oklart 
Repeteras: ja, den specifika typen av dröm 
Fas i livet: ung vuxen 
Falsifieringsmetod: inspektion av egna tänder 
Konsekvenser: ett obehag efter drömmen 
Anm: vi tappar alla tänder i barndomen och det kan inträffa att tänder går sönder eller på 
olika sätt krossas i vuxen ålder, så temat finns i kulturen 
 
P66. Kvinna 23 år 
Vid flera tillfällen när jag ex har varit på någon fest eller liknande har jag kommit hem, 
somnat och drömt en fortsättning på festen, fler händelser. På morgonen har jag ibland 
haft svårt att avgöra vilka händelser som inträffat kvällen innan och vad jag har drömt 
under natten. Dock brukar jag efter en tids tänkande avgöra vad som hänt och inte.  
 
Tidsavstånd. senare tid 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: tvivel 
Tema: händelser på fest 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Vardaglighet: ja 
Normbrytande: oklart 
Känd person: ja, troligen 
Känslor: oklart 
Samtalsinnehåll: ja, troligen 
Varaktighet: minuter, kanske timmar 
Svårt bli av med: nej, avgör själv om dröm 
Repeteras: ja, typen av dröm 
Fas i livet: verkar vara vuxen 
Falsifieringsmetod: eget tänkande 
Konsekvenser: tankearbete för att reda ut vad som hänt och inte  hänt 
Anm: de händelser som uppgiftslämnaren själv konstruerar i festdrömmarna kan vara av 
liknande art som de händelser som faktiskt förekommit och det kan därför bli svårt att skilja 
på inträffade och icke inträffade händelser 
  
 Jag har även drömt att personer (vänner) sagt något till mig och sedan varit tvungen att 
fråga personen i fråga i verkligheten om den sagt det och utifrån deras svar kunnat dra 
slutsatsen att jag har drömt.  
 
Tidsavstånd: framgår ej 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: tvivel 
Tema: vad som sagts av vänner 
Vardaglighet: oklart, kan vara vardagligt prat 
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Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: framgår ej 
Känd person: ja 
Känslor: framgår ej 
Samtalsinnehåll: ja, det är saken 
Varaktighet: ja, till dess att kontroll skett mot vännens minne 
Svårt bli av med: verkar upphöra efter kontroll 
Repeteras: verkar ha förekommit flera gånger, ev. bara en gång 
Fas i livet: oklart, verkar vara tonår-vuxen 
Falsifiering: kontrollera med i drömmen förekommande aktör 
Konsekvenser: kontrollarbete 
Anm: om inget tvivel finns kan kontrollen utebli och samtalsminnet kvarstå som ett falskt 
minne. En annan aspekt är att den person som får utgöra kontrollperson kan minnas fel eller 
medvetet förneka sådant som faktiskt sagts. Samtalsminnen utgör för båda parter sårbara 
episodminnen.  
 
P67. Kvinna 38 år 
 T ex Jag drömde starkt efter förlossningen (att jag fått tvillingar). Tog lång tid att sortera 
bort i vaket tillstånd.  
 
Tidsavstånd: inom vuxenlivet 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: verkar som uppgiftslämnaren upplevt att hon fått tvillingar men 
efterhand tvingats ta in verkliga förhållandet 
Tema: fött tvillingar 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: ovanligt 
Känd person: nej 
Känslor: framgår ej 
Samtalsinnehåll: nej 
Varaktighet: "lång tid" 
Svårt bli av med: verkar så 
Repeteras: nej 
Fas i livet: vuxen 
Falsifieringsmetod: rimligen konfrontation med verkligheten, dvs. endast ett barn 
Konsekvenser: tankearbete 
Anm: bör ha vetat innan att det inte var tvillingar på gång 
 
P69. Kvinna 29 år 
 Har vid några tillfällen under mitt liv vaknat upp ur en dröm och under några få sekunder 
(ca 3-15 sek) trott att händelsen varit sann.  
Drömmen har vid dessa tillfällen handlat om att någon nära anhörig dött eller försvunnit 
eller att något hemskt jagat mig. Har aldrig under längre perioder förväxlat dröm och 
verklighet (så vitt jag vet).  
 
Tidsavstånd: framgår ej 
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Upplevd tydlighet: ja 
Upplevd säkerhet: ja 
Tema: nära anhörigs död eller försvinnande, något hemskt som jagat drömmaren 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja, åtminstone en del 
Normbrytande: nej 
Känd person: ja, i en del fall 
Känslor: ja, rimligen 
Samtalsinnehåll: nej 
Varaktighet: några sekunder 
Svårt bli av med: nej 
Repeteras: ja, typen av dröm 
Fas i livet: framgår ej 
Falsifiering: egen bedömning 
Konsekvenser: kortvarigt (?) obehag 
Anm: vi ser här det återkommande dödstemat och det frekventa mardrömstemat att bli 
jagad av något hemskt 
 
 P70. Kvinna 27 år 
Det händer mkt ofta att jag inte kan skilja på vad jag drömt eller upplevt, från barndom 
fram till nu. Brukar försöka bena upp det och har ibland frågat personer om jag ex pratat 
med dem om något specifikt eller inte.  
 
Tidsavstånd: från barndom till nu 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: tvivel 
Tema: vad som sagts och ev. andra teman 
Vardaglighet: kan vara 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: framgår inte 
Känd person: ja 
Känslor: framgår inte 
Samtalsinnehåll: ja, det är det saken gäller 
Varaktighet: lång, åtminstone tills det kontrollerats 
Svårt bli av med: eventuellt 
Repeteras: ja, vad gäller svårigheter att skilja på dröm och verklighet 
Fas i livet: från barndom till ung vuxen 
Falsifieringsmetod: eget tänkande och kontroll med andra personer 
Konsekvenser: oklart, ev. allvarliga sociala etc. konsekvenser 
Anm: observera bedömningen "händer mycket ofta", vilket antyder en person som ofta 
befinner sig i bryderi om vad som hänt respektive drömts.  
 
P71. Kvinna 21 år 
Det har hänt ett antal gånger att jag efter uppbrott från pojkvän drömt att vi fortfarande 
varit tillsammans, vaknat och gått till skolan i tron om att allt är bra bara för att senare 
upptäcka att det bara var en dröm. Samma sak har hänt om jag haft allvarliga, långvariga 
bråk med vänner eller familjemedlemmar. Jag har drömt att vi blev sams, vaknat och trott 
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det en längre stund tills jag kommit på att det bara var en dröm. Detta har skett upprepade 
gånger f o m att jag var 13 år gammal tills idag.  
 
Tidsavstånd: 0-8 år 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: ja, oreflekterat säker 
Tema: vara sams efter uppbrott/bråk 
Vardaglighet: ja 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nej 
Känd person: ja 
Känslor: verkar vara positiva 
Samtalsinnehåll: sägs inget uttalat, men bråken bör ha haft verbala aspekter 
Varaktighet: åtminstone en längre stund 
Svårt bli av med: inte efter upptäckten 
Repeteras: ja, typen av dröm har upprepats 
Fas i livet: tonår, ung vuxen 
Falsifieringsmetod: verkar komma på det själv 
Konsekvenser: framgår ej att det fått någon relationskonsekvens 
Anm: kan finnas önsketänkande bakom drömmarna 
 
P75. Kvinna 24 år 
 Jag var 23 år och jag hade drömt att en person sade en viktig sak till mig. Jag trodde 
emellertid att det verkligen hade hänt och ett par dagar efter drömmen kom det drömda 
samtalet på tal. Då fick jag reda på av andra att samtalet aldrig ägt rum. Då kom jag 
faktiskt på att det kunde ha varit en dröm. Inga fler konsekvenser än att vi skrattade. Inget 
liknande har inträffat förr eller senare.  
 
Tidsavstånd: ca 1 år 
Upplevd tydlighet: ja 
Upplevd säkerhet: ja 
Tema: att ett samtal ägt rum 
Vardaglighet: oklart 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: framgår ej 
Känd person: ja 
Känslor: framgår ej 
Samtalsinnehåll: ja 
Varaktighet: ja, till dess att andra motsäger 
Svårt bli av med: nej 
Repeteras: nej 
Fas i livet: ung vuxen 
Falsifieringsmetod: lita på annans minne 
Konsekvenser: skratt 
Anm: antar att andras minne är korrekt 
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 Jag var i tonåren och drömde att jag hittade min tappade cykelnyckel. Det tog någon 
timme på morgonen innan jag insåg att den faktiskt var  borta. Jag hittade den inte hemma 
och min familj intygade att den var borta. Jag insåg att jag hade drömt det. Liknande 
upplevelse av att ha hittat något borttappat har hänt senare också men det tar inte lång 
stund innan man inser att det varit en dröm. Inga eg. konsekvenser.  
 
Tidsavstånd: några år sedan 
Upplevd tydlighet: ja 
Upplevd säkerhet: ja 
Tema: hitta något borttappat 
Vardaglighet: ibland 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nej 
Känd person: nej 
Samtalsinnehåll: nej 
Varaktighet: någon timme eller någon stund 
Svårt bli av med: nej 
Repeteras: ja, typen av dröm har repeterats 
Fas i livet: tonår, ung vuxen 
Falsifieringsmetod: egen insikt och andras intygande 
Konsekvenser: inga av betydelse 
Anm: kan verka som uppgiftslämnaren sysslat med önskeuppfyllelse i drömmen - vi vill 
hitta något som är borttappat och i drömmen ordnas det. Det händer då och då att vi hittar 
sådant vi tappat bort.  
 
Jag var 20 år och vaknade skrikande av en dröm där min bror dog. Jag insåg rätt snabbt 
att det var en dröm men känslan av att ha förlorat min bror satt i flera månader. Jag kan 
faktiskt nu flera år senare erinra mig känslan och den är stark och hemsk. Konsekvensen av 
drömmen gjorde att jag åkte hem och talade om för min familj var och en att jag älskade 
dem eftersom jag kände att jag ville att de skulle veta det. Händelsen fick mig att inse att 
man kan dö när som helst och att man ska fånga dagen. Drömmen har gudskelov inte 
återkommit.  
 
Tidsavstånd: ca 4 år 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: ja 
Tema: nära anhörigs död 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nej 
Känd person: ja 
Känslor: ja, skrik 
Samtalsinnehåll: nej 
Varaktighet: kort vad gäller tanken, flera månader vad gäller känslor 
Svårt bli av med: ja, känslorna 
Repeteras: nej 
Fas i livet: ung vuxen 



 63

Falsifiering: egen snabb insikt 
Konsekvenser: sociala och psykologiska av mer positiv art 
Anm: de kvarstående obehagliga känslorna verkar leda till att uppgiftslämnaren tillgriper en 
som det verkar konstruktiv hanteringsstrategi 
att tala med sina anhöriga. Det kan verka som drömmen påverkade uppgiftslämnarens 
existentiella attityd framgent.  
 
P76. Kvinna, ingen ålder angiven 
 Det har hänt några ggr att jag dagen/dagarna efter en dröm inte har vetat att saker i 
drömmen hade hänt på riktigt. Jag har frågat personer i min omgivning om de har sagt 
vissa saker/gjort vissa saker. Genom att de har förnekat det kan jag veta att det var 
drömmar. Återkommande är att när jag vaknar mitt i natten, ej vet om drömmen var 
verklighet eller ej. Vet dock inte om detta "räknas". I så fall är det fler än fem ggr.  
 
Tidsavstånd: framgår ej 
Upplevd tydlighet: ja 
Upplevd säkerhet: tvivel 
Tema: om personer i omgivningen sagt/gjort vissa saker 
Vardaglighet: kan vara 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: framgår ej 
Känd person: ja 
Känslor: framgår ej 
Samtalsinnehåll: ja, i en del fall 
Varaktighet: ja, till dess att kontrollerat 
Svårt bli av med: nej 
Repeteras: ja, allmänt sett 
Fas i livet: framgår ej, troligen vuxen 
Falsifieringsmetod: fråga andra vad de sagt(gjort 
Konsekvenser: kontrollarbete 
Anm: verkar ha svårt med att skilja dröm från verklighet när hon vaknar mitt i natten, 
kritiskt tänkande frånkopplat?  
 
P77. Kvinna 46 år 
 Händer ngn gång ibland, tror att en dröm är verklig under en kort stund e. uppvaknandet. 
Häromnatten drömde jag att mitt v. ringfinger var allvarligt skadat och blev väldigt  
förvånad när jag konstaterade att inte ens en skråma fanns. En annan natt drömde jag att 
hunden rymt och klev upp för att gå ut och leta e. henne när jag fick se henne ligga och 
sova i godan ro.  
 
Tidsavstånd: kort tid sedan 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: ja 
Tema: skadad finger, hund som rymt 
Vardaglighet: nej om skadat finger respektive ja om hundens rymning 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nja, hundar bör inte rymma 
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Känd person: nej, men känd hund 
Känslor: framgår ej 
Samtalsinnehåll: nej 
Varaktighet: ja, till dess att verkligheten falsifierar 
Svårt att bli av med: nej 
Repeteras: ja, allmänt, men olika teman 
Fas i livet: medelålder 
Falsifieringsmetod: verkligheten framtvingar en falsifiering, objektkonfrontation falsifierar 
Konsekvenser: inga av betydelse 
Anm: uppgiftslämnaren antyder här mer triviala dröm-verklighet-förväxlingar som hänt för 
kort tid sedan. Sådana kanske vi efterhand glömmer efter längre tidsavstånd.  
 
P78. Kvinna 25 år 
 Har hänt flera gånger att man vaknar på morgonen och tror att man har gjort något som 
man inte har gjort. Är ofta väldigt alldagliga saker så som att man har drömt att man har 
diskat på kvällen men upptäcker sedan när man gått upp att man inte har gjort det.  
 
Tidsavstånd: framgår ej 
Upplevd tydlighet: ja 
Upplevd säkerhet: ja 
Tema: något som upplevs ha gjorts, men inte gjorts 
Vardaglighet: ja 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nej 
Känd person: nej, men kända alldagliga aktiviteter 
Känslor: nej 
Samtalsinnehåll: nej 
Varaktighet: ja, till dess att verkligheten tränger sig på 
Svårt bli av med: nej 
Repeteras: ja, det allmänna temat 
Fas i livet: ung vuxen 
Falsifiering: konfrontation med verkligheten 
Konsekvenser: inga av betydelse 
Anm: kan förefalla innehålla önsketänkande, t ex att disken vore avklarad 
Även denna uppgiftslämnare pekar på hur det kan uppkomma svårigheter att skilja på dröm 
och verklighet när det gäller triviala, vardagliga fenomen.  
Detta slag av triviala episoder kommer vi förmodligen inte ihåg i någon större utsträckning, 
utan glömmer dem antagligen kort efter de inträffat.  
 
79. Kvinna 22 år 
Jag kan inte i detalj minnas vad drömmarna (nattliga) handlat om, men det har vid några 
tillfällen hänt att jag frågat mina vänner om de sagt/gjort vissa saker eller om jag drömt 
det. Jag har vid dessa tillfällen verkligen varit osäker på om det handlat om dröm el. 
verklighet, men fått reda på att jag måste ha drömt. 
 
Tidsavstånd: framgår ej 
Upplevd tydlighet: ja 



 65

Upplevd säkerhet: tvivel 
Tema: vad vänner sagt/gjort 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: framgår ej 
Känd person: ja 
Känslor: framgår ej 
Samtalsinnehåll: ja, i en del drömmar 
Varaktighet: ja, till dess att kontroll skett 
Svårt bli av med: nej 
Repeteras: ja, det allmänna temat 
Fas i livet: framgår ej, troligen tonår eller ung vuxen 
Falsifiering: fråga andra vad de sagt/gjort 
Konsekvenser: kontrollarbete 
Anm: minns inte de innehållsliga detaljerna, vilket antyder att de kan ha varit av mer trivialt 
slag - det är fenomenet att inte kunna skilja på dröm och verklighet som uppgiftslämnaren 
främst minns. 
 
P80. Kvinna 20 år 
Jag drömde att mina två bröder hade dött (kommer inte ihåg varför). Det var en väldigt 
känslosam dröm, jag var nästan gråtfärdig när jag vaknade. Jag trodde de hade dött på 
riktigt och det tog en stund för mig att förstå att det bara var en dröm. Jag kom på att det 
vara var en dröm för att jag hörde min bror som befann sig i rummet intill. Detta hände för 
ca 1 år sedan, jag var 19 år då.  
 
Tidsavstånd: ca 1 år 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: ja 
Tema: anhörigas död 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nej 
Känd person: ja 
Känslor: starka 
Samtalsinnehåll: nej 
Varaktighet: ja, en stund till dess att verkligheten trängde sig på 
Svårt bli av med: framgår ej 
Repeteras: nej 
Fas i livet: övre tonår 
Falsifieringsmetod: konfrontation med verkligheten 
Konsekvenser: en stund med obehagliga känslor 
 
En annan dröm (jag var 19 då också) handlade om en man som stod vid min säng och ville 
strypa mig. Jag blev rädd när jag vaknade så att jag sprang ut ur mitt rum, nästan 
automatiskt. Jag märkte att det var en dröm för att det inte fanns någon i mitt rum. Men det 
kändes så verkligt. Jag försökte t.o.m. knuffa undan mannen när jag vaknade, precis innan 
jag sprang iväg.  
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Tidsavstånd: ca 1 år 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: säker 
Tema: fysiskt angrepp på drömmaren 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: ja, vore kriminellt 
Kände person: nej 
Känslor: ja, rädsla 
Samtalsinnehåll: nej 
Varaktighet: antagligen bara några sekunder till dess att  verkligheten trängde sig på 
Svårt att bli av med: framgår ej 
Repeteras: nej 
Fas i livet: övre tonår 
Falsifieringsmetod: konfrontation med verkligheten 
Konsekvenser: kortvarigt obehag 
Anm: det kan här finnas anledning tala om en genom drömmen uppkommen hallucination i 
samband med uppvaknandet. Den hallucinerade figuren ter sig så verklig att 
uppgiftslämnaren knuffar undan den. Strypning är ett tema i en del kriminalfilmer.  
 
P81. Man 24 år 
Var säker på att jag varit otrogen, jag mindes det som oerhört verkligt trots att det aldrig 
skulle hända i verkligheten.  
 
Denna typ av händelse har jag upplevt vid upprepade tillfällen.  
 
Tidsavstånd: framgår ej 
Upplevd tydlighet: stark 
Upplevd säkerhet: säker 
Tema: otrohet 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja, allmänt sett 
Normbrytande: ja 
Känd person: framgår ej 
Känslor: framgår ej 
Samtalsinnehåll: nej 
Varaktighet: framgår ej 
Svårt bli av med: framgår ej 
Repeteras: ja, men svaret kan avse även andra händelser 
Fas i livet: troligen ung vuxen 
Falsifieringsmetod: egen bedömning 
Konsekvenser: inga av betydelse 
Anm: otrohet är ett kulturellt och massmedialt tema:; sexuellt innehåll, jfr Freuds drömteori 
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P82. Kvinna 22 år 
Att förväxla drömmar o dagdrömmar har väl mest handlat om småsaker som vad jag åt till 
middag dagen innan. Har inget konkret exempel på det. Det har varit de senaste åren, 
tonåren o så.  
 
Tidsavstånd: de senaste åren 
Upplevd tydlighet: ja 
Upplevd säkerhet: framgår ej 
Tema: småsaker som vad uppgiftslämnaren åt till middag 
Vardaglighet: ja 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nej 
Känd person: framgår ej 
Känslor: framgår ej 
Samtalsinnehåll: framgår ej 
Varaktighet: framgår ej 
Svårt bli av med: framgår ej 
Repeteras: ja, typen av drömförväxling 
Fas i livet: övre tonår, ung vuxen 
Falsifieringsmetod: framgår ej 
Konsekvenser: framgår ej 
Anm: minns förväxlingar men ej detaljer. Förmodligen menar den svarande dröm-
verklighet-förväxlingar och dagdröm-verklighet-förväxlingar. 
  
 P84. Kvinna 26 år 
Det har  hänt att jag har drömt något som jag sedan har trott har hänt på riktigt. Då gäller 
det saker som är rätt små/obetydliga, helt vanliga vardagshändelser som lika gärna skulle 
kunna ha varit sant. Att jag sedan knappt minns om det var dröm eller verklighet. Ibland 
har jag fått fråga den inblandade för att klargöra om jag drömt det eller ej.  
 
Tidsavstånd: framgår ej 
Upplevd tydlighet: ja 
Upplevd säkerhet: tro och tvivel 
Tema: vardagshändelser 
Vardaglighet: ja 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nej 
Känd person: ja, åtm. i en del fall 
Känslor: framgår ej 
Samtalsinnehåll: framgår ej 
Varaktighet: ja, i en del fall till dess att kontroll med inblandad person skett 
Svårt bli av med: framgår ej 
Repeteras: ja, typen av dröm 
Fas i livet: framgår ej 
Falsifieringsmetod: fråga medverkande person, ev. egen bedömning 
Konsekvenser: kontrollarbete 
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Anm: ännu en uppgiftslämnare som pekar på att dröm-verklighet-förväxlingar kan uppstå 
kring vardagshändelser 
 
P 86. Kvinna 20 år 
Det har hänt att när jag vaknat så känns det som om drömmen jag precis drömt har varit 
sann. Detta händer främst när drömmen är ledsam, jag vaknar av att jag gråter (t ex 
mamma har dött) då kan jag för högst en minut tro att mamma faktiskt är död. Forts på 
bilaga. (uppgifter tas in i analyskommentarerna nedan)  
 
Tidsavstånd: 6 år sedan till för 4 månader sedan 
Upplevd tydlighet: ja 
Upplevd säkerhet: ja, direkt efter 
Tema: något ledsamt 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nej 
Känd person: ja 
Känslor: ja 
Samtalsinnehåll: minns inget 
Varaktighet: högst en minut 
Svårt bli av med: nej, kändes okej efter att hon förstått att det var en dröm 
Repeteras: ja, typen av dröm 
Falsifieringsmetod: tänkte efter 
Fas i livet: tonår, ung vuxen 
Konsekvenser: inga 
 
P101. Man 21 år 
När jag var (5, 8, 9, 11 år) har jag drömt att en eller flera av mina föräldrar dött. Det tog 
slut efter egen övertalning direkt efter uppvaknandet. Kunde dock ta lång tid (20-12 min). 
Eller så sprang jag bara in och kollade om de låg i sängen.  
Tidsavstånd: 10-15 år sedan 
Upplevd tydlighet: ja 
Upplevd säkerhet: ja 
Tema: sorgligt, föräldrars död 
Vardaglighet: nej 
Kunde ha hänt på riktigt: ja 
Normbrytande: nej 
Känd person: ja 
Känslor: troligen 
Samtalsinnehåll 
Varaktighet: minuter 
Svårt bli av med: nej, men tog minuter 
Repeteras: ja flera gånger 
Fas i livet: barn (5-11 år) 
Falsifieringsmetod: eget övervägande eller självinitierad observation av person 
Konsekvenser: verkar inte ha uppstått 



 69

Anm: möjligheten av förälders död är ett viktigt tema och en förekommande farhåga hos 
barn 
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Bilaga 3: Övrigt drömmaterial 
Resterande svar redovisas här. 
 
 P1. Man, 23 år 
Ja jag kan komma innehållet, men tänker inte gå in på det, enormt irriterande när jag varit 
full och därför avfärdade jag det som en dröm, det var ganska nyligen.  
 
Här rapporteras motsatsen till vad som efterfrågats, dvs något som faktiskt hänt har mentalt 
förvandlats till en dröm, en intressant kategori.  
 
P2. Kvinna, 21 år 
Nej, kommer tyvärr inte ihåg något specifikt, men vet att det har hänt ett 
par gånger, men det brukar röras sig om samtal, platser osv. Jag kan ha blandat ihop det 
med Deja vu-upplevelser. 
Oklart svar.   
 
 P4. Kvinna, 20 år 
De gånger jag upplevt att "det här har jag gjort förut" har det ofta varat ett par sekunder. 
Det kan vara en mening jag säger till en person i en viss miljö. Kommer speciellt ihåg att 
jag hade en sådan upplevelse hos min bästa kompis. Jag var ungefär 13-14 år, stod i deras 
kök och gjorde något och sa någonting till henne och när jag gjort det fick jag en snabb 
obehaglig känsla att exakt det här har hänt tidigare. Min förklaring var då att jag måste ha 
drömt det här (nattdröm). Ofta är det väldigt "små" och "obetydliga" saker som jag tycker 
mig ha upplevt tidigare som jag skrev tidigare, en dialog, eller någonting litet (t ex en 
rörelse) man gör när man t ex diskar. Det har aldrig varit något så "stort" som att det här 
tivolit har jag varit på förut och då åkte jag den där berg och dalbanan." 
 
I detta fall rör det sig om uppgiftslämnarens egen tolkning att igenkänningen har att göra 
med tidigare nattdröm. Annan förklaring kan finnas.  
 
P6. Kvinna, 24 
Detta gäller mest drömmar, att när man är i en verklig situation får uppleva 
om att detta hänt förut ,Man känner igen situationen och vad som kommer att hända. Det 
är alltid mellan personer och inte nödvändigtvis mig själv inblandad. Det man främst 
"kommer ihåg" är ordväxlingar. Och känsla av "deja vu".  
Antydan om prekognition och deja vu.   
 
 P8. Man, 26 år 
Tror att det har hänt för några år sedan, ca 5 år sedan. Är dock inte säker och minns inga 
detaljer.  
Osäkert svar utan tema.  
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P9. Kvinna, 23 år 
Jag var 15 eller 16 eller nåt så sommarjobbade jag i en kiosk på en badplats. Där jag hade 
hand om kassan och stängning m.m. då drömde jag att när jag kom dit morgonen därpå så 
hade det varit inbrott. Hyllorna var nästan tomma och dörren öppen.  
Den morgonen när jag då vaknade och cyklade till jobbet, så var det precis så som jag 
drömde på natten. Dörren var öppen, hyllorna var tomma. Det hade varit inbrott. Precis 
som i drömmen.  
 
Det framgår inte om uppgiftslämnaren trodde på sin dröm innan hon kom till jobbet. Det är 
en sanndröm eller slumpmässigt sammanträffande som beskrivs. En annan möjlighet är att 
minnet kastat om tidsföljden under de 7-8 år som förflutit, dvs. inbrottet kan ha hänt före 
drömmen och inspirerat till drömmen.   
 
P10. Kvinna, 20 
Jag tycker att när det gäller småsaker som om man har sagt något eller inte kan kännas 
oklart ibland, som att man inte vet om man har sagt/gjort det eller bara drömt det. men jag 
kan inte komma ihåg någon speciell situation.  
Svaret pekar allmänt på förväxling i båda riktningarna. Framgår inte att drömmar skulle 
figurera. 
 
 P17. Kvinna, 24 år 
Ställen jag skulle ha besökt i dröm men ej i verkligheten.  
Många gånger har jag upplevt att platser jag känner till ser annorlunda ut - precis som i 
drömmen. Jag vet var jag är - men känslan är totalt annorlunda.  
Det känns som det jag upplevt i drömmen. Det kan vara saker jag drömt många mån - år 
innan.  
 
Det verkar här som uppgiftslämnaren tar med sig drömminnen till senare besökta platser 
och på så sätt upplever dessa annorlunda. Det verkar dock föreligga en medvetenhet om 
detta hos uppgiftslämnaren, varför det i och för sig mycket intressanta fenomenet faller 
utanför den typ av korta/långa dröm-verklighet-förväxlingar som här studeras.  
  
P22. Kvinna, 25 år 
Får börja med att säga att det inte tog lång tid efter det att drömmen tog slut o man var 
vaken som jag förstod att drömmarna inte var sanna. Den tid det tog att sortera tankarna o 
tänka mer "logiskt" igen.  
--- 
 Har också upplevt att jag känt mig osäker på saker/minnen när jag kommit att råka tänka 
på ngt el kanske berättat något för att precis då jag sagt det undrat o blivit osäker på om 
det jag berättade har hänt el inte o ändå minns jag något. Då har jag funderat på om det 
var ngt minne fr en dröm som jag "glömt". Blir då osäker o klassar det som osant.  
 
Det är inte klarlagt att det skulle vara några drömmar inblandade  i detta slag av händelser. 
Klart är dock att begreppet "dröm" används i metakognitiv aktivitet för att söka avgöra om 
ett minne är giltigt eller inte.  
Uppgiftslämnarens misstankar kan tänkas vara befogade.    
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P29. Kvinna, 32 år 
Jag hade en "dagdröm" (Vet ej om den skall ingå i begreppet dagdröm) eller minne från 
tiden då jag var 1,5 år gammal. Det visade sig långt senare att denna dagdröm/minne var 
sann. Jag kan ej komma på någon eller något som lett till att minnet av händelsen stannat 
kvar. Jag upplevde minnet först som en dagdröm. Senare förstod jag att det var ett minne. 
Vid 21 års ålder fick jag även detta bekräftat. Jag berättade inte för någon om min 
"dagdröm" förrän jag var 20 år.  
 
Ett minne verkar länge ha tolkats som en dagdröm, som blev "ständigt 
återkommande"(upplysning i flervalsfrågan) enligt den svarande. Senare har en omtolkning 
till att det var ett sant minne skett. Allt enligt uppgiftslämnarens tolkningar. Medvetna 
minnen från 1,5 års ålder torde på grund av s.k. barndomsanmnesi vara sällsynta.  
 
 P30. Kvinna 24 år    
Ibland förekommer att jag upplever omgivningen så platt och intetsägande att det känns 
som en dröm. Jag får aktivt känna efter om det är verklighet eller dröm genom att nypa mig 
lite. En av mina värsta mardrömmar är att bli totalt ignorerad och när andra människors 
svar dröjer länge, eller inte kommer alls kan jag för ett ögonblick tro att jag drömmer 
denna mardröm. 
 
Här är det den pågående verkligheten som korta ögonblick upplevs som dröm.  
 
--- 
 
Närmast motsatsen till Er fråga händer mig väldigt ofta, eller har börjat avta nu men har 
ofta hänt förut. Jag hamnar i sömntillstånd i en tro att jag befinner mig någon annanstans 
och pratar och rör mig som jag skulle göra där.  
 
I ett förändrat medvetandetillstånd tror den svarande att hon befinner sig någon annanstans. 
Tillståndet åtföljs av prat och rörelser.  
 
Tidvis har jag gått mycket i sömnen. Det tar lång tid innan jag vaknar och min man har 
ofta trott att jag vaknat för att jag svarat rationellt på tilltal men ändå efter det fortsatt bete 
mig konstigt. Detta uppkommer ofta vid förändringar, så som jobbstart, och är nästan 
alltid relaterat till uppgifter som jag har på jobbet. När jag jobbade i butik under en 
sommar så "satt jag i kassan" hela nätterna under den första månaden.  
 
Den svarande kan tydligen fortsätta med till arbetet relaterade beteenden medan hon sover. 
Visar hur moment i arbetet kan föras in i sömn.  
 
P31. Kvinna, 47 år 
Tänkte skriva något helt annat, men det handlar om drömmar. Det har hänt mig flera ggr 
att jag under drömmen på natten vet att jag vet om att jag drömmer, så då kan jag styra 
själv hur drömmen ska bli. Det är rätt härligt att bli medveten om att oj jag drömmer och 
jag kan styra själv hur det ska bli. Men det kanske inte är så ovanligt att det händer men 
ändå tycker jag att det är en härlig känsla.  
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Den svarande verkar ibland ha en hög medvetenhet om att en dröm pågår. 
Det är något oklart om den svarande utnyttjar vetskapen till att faktiskt styra sina drömmar, 
men det verkar så.  
Anm: tyder på metakognitiva processer vid drömmande.   
 
Jag kan inte uppskatta min ålder till annat än 17-20 år. 
Det var inga dagdrömmar.  
 
P39. Man 24 år 
Jag drömde om att jag skulle vinna pengar på en tionlott och det gjorde jag! 
Tydligen en sanndröm eller slump.  
 
 P45. Kvinna 22 år 
Jag har snarare blandat ihop dröm och verklighet någon gång, men då har det främst gällt 
fakta eller något som någon har sagt, och jag har inte varit säker på om det har varit 
verklighet eller ej. Jag kommer inte ihåg något konkret exempel. Jag har aldrig trott helt 
och fullt att något jag drömt har varit verklighet, snarare varit lite osäker för att det var en 
sån verklig dröm.  
 
Här verkar det snarast gälla att något verkligt tolkats som dröm.  
Anm: osäkerhet.  
 
48. Kvinna 24 år 
Vid ca 15 år. Jag antar att s k "deja-vu"-upplevelser kan nämnas här. Har vid 
ett par tillfällen upplevt att "det där har jag sett tidigare" eller "i den här situationen har 
jag varit i förut". Det har inte varit några händelser av större 
relevans för min del och har inte påverkat mig på något sätt. Upplevelserna har bestått i att 
jag har sett någon person agera på ett speciellt sätt, passera en speciell plats eller säga 
något specifikt, som jag starkt känner att jag upplevt tidigare. Det är svårt att säga om det 
är dagdrömmar eller drömmar som har orsakat känslan av de tidigare upplevelserna. 
 
Att det är dagdrömmar/drömmar som ligger bakom är enbart en tolkning. 
  
P61. Kvinna 24 år 
Verklighet som upplevts som dröm/dagdröm 
Vid ett antal tillfällen har jag (relativt medvetet) bortträngt/glömt/gömt undan minnen på 
sånt jag gjort som jag inte varit särskilt stolt över. Det har ofta handlat om otrohet och 
svek, och jag har minst en gång varit närapå övertygad om att en specifik händelse varit en 
dröm. dock var jag vid incidenten alkoholpåverkad och detta kan kanske möjligen spela in?  
 
Beskrivningen pekar på en tendens att omvandla en handling man inte vill kännas vid till 
att ha varit en dröm, ett minne av en dröm.  
 
P65. Kvinna 21 år 
Har haft ett antal sådana här upplevelser sedan jag var 4-5 år både där det varit svårt att 
skilja dröm från verklighet samt drömmar som blivit sanna, dessa händelser har dock varit 
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ganska jobbiga p g a drömmarna som blivit sanna oftast har varit på ett neg sätt & därför 
vill jag ej berätta exakt vad det är för drömmar & händelser.  
 
Beskrivningen pekar på tendensen att inte vilja berätta en del material av det 
efterfrågade slaget. Detta kan tänkas sammanhänga med dels att det är jobbigt i sig att 
formulera sig kring det och/eller dels att man inte vill att det skall bli känt eller återgivet i 
någon forskningsrapport.  
 
 Jag har dagdrömt om vissa banala händelser som sedan hänt. T ex att jag velat att en viss 
person skulle ringa till mig eller att jag ville göra något med någon person som sedan hänt. 
Jag har även dagdrömt om att vara med i en film (huvudrollen naturligtvis?) och sedan har 
det hänt i verkligheten.  
 
Detta torde vara frekventa fenomen som åtminstone delvis uppkommer genom att personen 
själv påverkar skeendet eller har information att förutse vad som kan inträffa eller via 
slumpartade sammanträffanden  
 
Jag har även (kanske inte direkt dagdrömt) men önskat att vissa dåliga saker ska hända 
personer och ofta har det hänt. Ibland har jag sedan ändrat mig och i alla fall haft känslan 
av att jag  ändrat utvecklingen.  
 
Ett visst mått av slumpmässiga sammanträffanden får vi räkna med och  
vi kan selektivt minnas dessa mer än när det inte uppkommer överensstämmelser. Vi kan 
även ha tillgång till informationer om människor som t ex gör ett visst mått av 
riskbedömning möjlig. Exempelvis är det inte så svårt att inse att en fortkörande person för 
eller senare åker fast för fortkörning, vilket vi kanske önskade. Om vi tänkt saker kring 
sådant som samtidigt eller senare händer kan vi tolka/uppleva förloppet som att våra tankar 
var en orsaksfaktor, även om de inte var det. Människan har en stark benägenhet att söka 
orsaker och meningsfulla samband. Det kan även finnas anledning påminna om människors 
tendens till självgynnande attribution/tillskrivning av orsaker, dvs att i vissa sammanhang 
överdriva sin egen roll som orsaksfaktor (när man vill se sig själv som medverkande, 
annars kan det bli frågan om ett underskattande av den egna rollen).   
 
 P66. Kvinna 
Vanl. när jag var liten.  
Vagt men anger en tidsfas.  
 
Jag hade varit orolig för att två respektive saker kunde  hände och drömde och hade detta 
hänt under natten.  
    1. otrohet 
    2. sjuk i X (min bror) 
Här verkar det som uppgiftslämnaren haft tillgång till informationer som skapat oro och 
dröm. Det som hon oroat sig för och drömt om inträffar 
sedan. Vissa faktorer ger upphov till oro/dröm och även till ett faktiskt förlopp. Ett 
tidsmässigt samband uppkommer som inte beror på att oro/dröm skulle ha förorsakat det 
som hände utan rimligen på att de bakomliggande faktorerna (t ex att maken umgicks med 
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en annan kvinna eller att brodern visat föregripande sjukdomstecken) parallellt gått vidare 
till yttre händelseförlopp respektive inre orosförlopp hos en närstående.  
 
P68. Kvinna 24 år 
Under sommaren 2004 drömde jag ett antal ggr (2-4) att jag blivit antagen till 
psykologprogrammet i Örebro. Jag drömde om hur det gick till när jag flyttade hit, att det 
gick snabbt och att jag inte hade nånstans att bo i början utan fick sova hos klasskompisar. 
Jag drömde om hur jag lärde känna folk genom att engagera mig i olika föreningar och 
vara med på nollningen. Miljöerna i drömmarna stämde inte med verkligheten för jag hade 
aldrig varit i Örebro tidigare men händelseförloppen är rätt så lika. Jag drömde det jag 
önskade mig, och fick det nästan helt uppfyllt. Jag ville det väldigt mycket och låg ofta  och 
fantiserade om det innan jag skulle somna. 
 
Vad exemplet verkar visa är hur fantasier leder till drömmar och till att  
personen själv ser till att fantasier och drömmar blir uppfyllda i stora drag. 
Det verkar för övrigt vara högfrekventa händelser för en nybörjare som  
uppgiftslämnaren varit med om och inget ovanligt eller mer dramatiskt nämns.  
 
 a/ som 8- eller 9-åring hade jag en dröm om ett slagsmål på en speciell plats på 
skolgården med vissa involverade personer, vilket senare hände på just den platsen och 
med dom personerna.  
 
Det är oklart vilka möjligheter uppgiftslämnaren hade att förutse möjligheten av ett 
slagsmål på den aktuella platsen på skolgården. Det är kanske inte alltför svårt att tänka sig 
vilka personer som skulle kunna tänkas börja slåss. Det framgår inte om uppgiftslämnaren 
själv medverkade till eller deltog i slagsmålet.  
 
b/ som 16-åring hade jag en pojkvän som mina föräldrar förbjöd mig att träffa eftersom 
denne hade vad dom kallade  "laster" och dåligt inflytande på mig. Vi bröt upp och 
träffades inte på flera månader, han försvann även helt spårlöst från skolan under denna 
period.  
Jag drömde några få dagar innan valborg att han smugit sig in i mitt rum på kvällen och 
förklarade att han suttit häktad under denna period. Detta inträffade på 
valborgsmässoafton. Jag hade somnat tidigt och glömt låsa källardörren som ledde in till 
mitt rum.  
 
Det kan ha legat nära tillhands för uppgiftslämnaren och andra att spekulera om att 
pojkvännen blivit tagen av polisen i beaktande av de informationer som verkar ha funnits 
om honom och spekulationen kan sedan dyka upp i en dröm. Att drömma om att en 
försvunnen pojkvän kommer tillbaka kanske inte är alltför ovanligt som dagdröm eller  
nattdröm. Möjligen kan här ha förekommit flera sådana drömmar och att uppgiftslämnaren 
selektivt minns den dröm som legat närmast före i tid eller kanske i efterhand rekonstruerat 
drömmens tidsplacering. Att glömma att låsa källardörren kan vara ett sätt att hjälpa 
verkligheten att överensstämma med drömmen.  
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P72. Kvinna 22 år 
Brukar kunna dagdrömma om sådant som hänt så att det  händer det jag vill...efter 
upprepad drömmande är det svårt att veta vilket som är sant och vilket som var dröm... 
Hände främst under tonår men i liten skala idag. 
Framför allt är det händelser som inte gått så bra så drömmer jag dem bra... 
 
Uppgiftslämnaren beskriver hur hon med dagdrömmens hjälp gör om minnet av det 
förflutna i önskad riktning. Det finns i minnesforskningen  
belägg för en allmän tendens att minnas fel i önskad riktning. I detta fall verkar det ske 
genom medveten bearbetning av vad som hänt och inte omedvetet.  
 
P73. Kvinna 23 år 
Upplevelser då det känts som man varit på platsen tidigare. Väldigt tydliga minnen ur en 
dröm hur det sett ut & vilka känslor som uppkommit. Sedan har man funnit sig själv känna 
likadant när man väl hamnat där senare.  
 
Uppgiftslämnaren verkar beskriva hur hon tagit med sig tydliga drömminnen in i 
upplevelsen av en plats. Hon verkar dock ha varit medveten 
om detta, så då har ingen förväxling förelegat även om man verkar kunna tala om en 
känslomässig sammanblandning av drömsituation och situation på  
den aktuella platsen.  
 
74. Kvinna 33 år 
Ex på dröm: anonym granne bryter benet utanför min ytterdörr. Jag hjälper honom. 2 
månader senare inträffar det.  
Ex på vaken dröm som du kallar det: sitter på en föreläsning i juridik, plötsligt vet jag att 
föreläsaren fått stroke. Säger inget. Vem skulle göra det som student? Dagen efter blev han 
inlagd för stroke & är inte arbetsför totalt än ... dåligt samvete, varför jag inte sa något till 
honom i pausen. Dessa ex skedde förra terminen.  
 
I det första fallet kan det verka ha förelegat en prekognition av en relativt  
ovanlig händelse, dock ett möjligt slumpmässigt sammanträffande. En i sammanhanget inte 
oviktig fråga är hur ofta vi drömmer att saker inträffar som sedan inte alls inträffar. Det 
andra fallet verkar beskriva en korrekt intuitiv diagnos, som rimligen föregicks av 
iakttagelser av föreläsaren.  
Det behöver knappast påpekas att det även finns många exempel på felaktiga 
intuitiva diagnoser. Däremot kan det hända att vi minnas träffarna bättre.  
Det kan tilläggas att uppgiftslämnaren i formuläret på fråga 3 uppger sig ha haft 5-10 
drömmar respektive mer än 50 dagdrömmar som blivit sanna 
senare. Om det är så kan det tyda på en god förmåga att hantera befintlig information via 
dröm eller dagdröm eller kanske på en mycket hög frekvens och stark uppmärksamhet 
kring drömmar och dagdrömmars uppfyllelse, vilket leder till registrering av ett avsevärt 
antal slumpträffar vid sidan om ett stort antal missar. Ju mer man gissar, desto fler träffar.  
 
--- 
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Har inget specifikt exempel (upplevt verkligheten som dröm/dagdröm). Dock kan jag, i 
synnerhet i perioder då jag är nedstämd, gå med en vag känsla av at vara avskärmad från 
det jag gör, som om det vore en dröm. Samma sak upplevde jag i samband med att jag 
började ta anti-depressiv medicin (SSRI), och då jag slutade.  
 
Verkar vara ett slags förändrat medvetandetillstånd i dagliga livet med  
kanske någon nedsättning av verklighetsrelaterandet. Torde förekomma inte minst i 
kliniska sammanhang.  
 
Fråga 3 (dröm/dagdröm som blivit sann): Detta vet jag bara hänt vid ett tillfälle säkert. jag 
hade drömmen på natten före min farmors begravning. Jag drömde att jag stod framför en 
beige bil (tror det var Volvo) och såg hur den långsamt började rulla bakåt. Nästa dag såg 
jag precis samma sak i verkligheten, ur samma vinkel och med samma saker runtomkring. 
Det skedde på parkeringen utanför kyrkogården (irrelevant info?).  
 
En som det verkar detaljerad, svårförklarlig prekognition.  
 
Dagdrömmar som "slagit in" har ofta handlat om saker som jag skulle vilja uppleva, eller 
planerat att göra. De har varit ett sätt att visualisera målsättningar inom både yrkes- och 
privatliv, t ex hur en viss situation skulle kunna gå till (möte, intervju, sportaktiviteter). 
Tror att denna typ av dagdröm har varit till nytta för mig, de har förekommit av och till 
under hela mitt liv (så långt jag kan minnas).  
 
Det förefaller här som uppgiftslämnaren själv medverkar till att dagdrömmar uppfylls. 
Dagdrömmarna verkar vara ett slags mental förberedelse inför det som planeras ske, ett 
förmodligen vanligt fenomen.   
 
 Ibland känner man sig lite borta och som man drömmer men jag kommer inte ihåg något 
särskilt tillfälle.  
 
Detta kanske gäller de flesta av oss.  
 
 Förra året när jag var 24 år drömde jag att det tog slut mellan min vän och hennes 
pojkvän och att min mormor blev sjuk och det inträffade. Den första händelsen inträffade 
bara några dagar innan det tog slut och jag hade inte talat med min vän på några 
månader. Jag drömde denna dröm endast en gång. Den andra drömmen var återkommande 
året innan hon blev sjuk.  
 
Här rör vi oss med allmänt förekommande händelser med höga frekvenser i befolkningen, 
varför det inte är svårt att tänka sig att drömmar av detta slag ibland innebär "träffar". 
Dessutom kan i detta fall drömmaren ha haft tillgång till informationer/tecken kring berörda 
personer som påverkat uppkomsten av drömmarna. Om en allmän dröm om att någon blir 
sjuk är återkommande ökar statistiskt chansen att den slår in förr eller senare.  
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P82. Kvinna 22 år 
  
De drömmar som sedan visat sig "sanna" hade jag framför allt under gymnasieåren, men 
även tidigare, och en för nåt år sedan. De har alltid handlat om nyfödda barn och har 
alltid kommit nån gång under andra halvan av en närstående persons graviditet. I 
drömmarna ser jag den gravida med sitt nyfödda barn och det handlar alltid om barnet. 
Hur det ser ut - mycket eller lite hår, mörk eller ljust, men framför allt vad det är för kön på 
barnet. Visserligen är det en 50% chans att det blir rätt men det har stämt varje gång trots 
att jag i åtminstone i ett par av fallen "trott", "anat" eller hoppats på det motsatta könet. 
Jag har alltid berättat för personer runt omkring mig om drömmarna direkt efter att jag 
haft dem för att liksom få lite vittnen. När barnen väl är födda ser de ut som i drömmen. Vet 
inte om jag alltid tror på det. Jag drömmer inte så här varje gång någon är gravid men det 
har hänt några gånger. Vissa brukar t.o.m. fråga mig om jag drömt och om jag säger pojke 
eller flicka så tar de mig på orden och för varje gång det stämmer (= de gånger jag sagt 
nåt) tror de mer och mer på mig. Lustigt va!? 
 
Det framgår här inte hur många träffar på barnets kön det skulle röra sig om, så någon 
sannolikhet för hela serien träffar kan inte beräknas.  
 
P83. Kvinna 28 år 
Många gånger har jag drömt om möten med människor som för tillfället var för mig 
okända som jag senare har mött. I ett fall upp till 10 år efteråt. Vid mötet har bilder, 
känslor och händelser sedan återkommit. Jag har bland annat på förhand vetat vad 
personen kommer säga och göra.  
 
Det är möjligt att den föregående drömmen påverkar varseblivning, leder till 
förväntanseffekter och påverkar vad som sker och tolkningen av det som sker.  
 
Ett år innan en väninna blev gravid drömde jag att hon skulle få en mörkhårig son. När jag 
berättade detta svarade hon att hon inte ville/skulle skaffa flera barn. Hennes mörkhåriga 
son föddes ung ett och ett halvt år senare.  
 
Det kan inte uteslutas att drömmarens förväntan och väninnans kännedom om drömmen på 
något sätt medverkat till graviditeten.  
 
Oftast vet jag när jag vaknar att detta är en dröm som handlar om framtiden. Men tillfällen 
har inträffat då jag inser det senare men inte lika ofta. Har även haft ´många´ drömmar vid 
hög feber som jag sedan trodde var sanna och känslan försvann inte även om innehållet 
har varit mycket fantasifullt.  
 
--- 
 
Sanndröm. Ja det är samma sak här, mest små händelser som sedan har stämt in. Kommer 
inte på något konkret exempel nu för det är längesen det hände. Men det kan gälla sånt 
som jag på nåt vis känner på mig ska ske eller som  någon ska säga. Natten före en tenta t 
ex drömmer jag om att jag ska skriva en tenta. Natten innan jag ska till "frissan" drömmer 
jag att jag är där osv. osv.  
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Detta verkar vara exempel på att vetskapen om någon som kommer att ske kan skapa en 
dröm om det som kommer att ske, analogt med hur vi i vaket tillstånd kan tänka på sådant 
som vi vet kommer att ske.  
 
Sen vet jag inte om detta räknas som dagdröm eller fantasi men det händer (ganska ofta) 
att jag ser personer/en person eller rättare sagt tror mig se någon jag känner eller känner 
igen och sedan bara någon minut senare ser jag han/hon på riktigt.  
 
P85. Kvinna 23 år 
Jag kommer inte ihåg nån spec. händelse eftersom jag känt det det flera gånger. Vid flera 
tillfällen är jag säker på att jag berättat för t ex min syster om drömmen & sen har den 
"slagit in" eller så tror jag det bara eftersom hjärnan får en kortslutning vid deja-vu.  (den 
svarande uppger att hon haft ca 5-7 drömmar som blivit sanna senare)  
 
P86. Kvinna 20 år 
 Jag kan inte säga något specifikt tillfälle men känslan av overklighet har jag stött på ett 
par gånger. Tillfällen som detta uppkommer är t ex vid utlandsresor, när man befinner sig i 
miljöer som är ovanliga.  
 
P87. Man 22 år 
Bara diffusa drömmar.  
 
P88. Man 28 år 
Ibland kan man drömma att man slagit sig eller t.o.m. att man blivet skjuten o. man vaknar 
o. har ont på det gällande stället.  
Fast jag har kunnat avfärda direkt att det inte har hänt. Men kan ibland ha kvar den fysiska 
smärtan ett tag.  
(Den svarande  nämner även tre fall av sanndrömmar av vilka två gäller dödsfall rörande 
närstående personer.) 
 
P89. Kvinna 27 år 
Den gång jag minns tydligast var när min pappa väckte mig ur en mardröm. Ålder tror jag 
kring 6-7 år gammal men kan varit allt från 4-10.  
Drömde att huset rasade. Även efter att pappa kommit in & jag vaknade & såg honom & 
hörde vad han sa till mig såg jag sågspånen falla runt oss & var helt förtvivlad för att jag 
inte kunde få honom att förstå att vi måste ut,  få med honom ut (han kramade om mig).  
 
P90. Kvinna 27 år 
Har även några ggr vaknat & inte vetat om en dröm är ngt som verkligen hänt. Minns ej 
ngn exakt men alltid har det rört sig  om sociala drömmar. Människor som finns i min 
omgivning som sagt & gjort, varit med om saker i drömmen som jag ej har vetat om de 
varit sanna eller ej då jag vaknat. Det kan vara hemska drömmar, att ngn skadat sig eller 
dött, men också bra drömmar. Tror att det verkar vara ngn form av stark känsla kopplad 
till dom. Sorg, glädje, lycka.  
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P91. Kvinna 27 år 
Ngn gång har jag i ett samtal refererat till en dröm (det ngn sagt, gjort eller varit med om) 
men precis som jag sagt det eller mitt i meningen kommit på att det är drömmen. Då har 
jag vetat att det är en dröm hela tiden men just i samtalet ”glömt” det. Känslan å drömmen 
har varit så stark att jag burit med mig den (drömmen) hela dagen (i tankarna).  
 
P92. Man 42 år 
Det var en dröm, jag sov och jag fick det för mig precis innan jag vaknade eller vaknade 
pga det. Det var inget bildmässsigt utan jag fick en känsla och känslan var att ett barn i 
vänskapskresten med all säkerhet blir kiminellbelastad och olycklig vid tonåren. Som 
bakgrund kan ag säga att  jag hade sett tidigare att barnet hade blivit enligt mig 
illabehandlat. Känslan dök upp igen då jag satt och tvingade mig att det måste vara sann. 
Sociala konsekvenser var att jag tog kontakt med de och sa vad jag såg och visste och de 
personer trodde verkligen på sådana saker så vi pratade om det en stund. Jag var 35 år då.  
 
P93. Man 42 år 
Det var mest lik en djup dagdröm. Jag mediterade och det var riktigt tyst och j ag kände 
mig väl motiverad att meditera. Jag såg en närstående har blivit misshandlad av sin 
blivande make. Det ar långt innan de kände varandra. Jag var 28 år då. Konsekvenser av 
det blev det att  jag gick efter den bilden så fort jag hade med dem att göra och kunde 
uppföra mig kyligt mot honom ett bra tag. Den morgonen såg jag den scenen i bild.  
 
P94. Man 24 år 
Då jag drömt något sorgligt, t ex dödsfall i familjen, kan förlustkänslan och sorgen vara 
påtaglig vid uppvaknande. Även gråt kan förekomma. Dock försvinner villfarelsen hastigt.   
Liknande förhållanden, fast med andra emotionella och fysiska effekter, kan råda vid 
drömmar av sexuell natur.  
Då jag i drömmen hör väckarklockan ringa kan det vara svårt att lokalisera ljudets 
ursprung. Vi uppvaknande kvarstår denna svårighet längre än vid vanligt uppvaknande till 
följd av ringsignal. 
Efter vissa drömmar kan jag vid uppvaknandet ha svårigheter att orientera mig i tid och 
rum. Dvs. jag lämnar drömmens påtagliga verklighet för att hamna i ett tillstånd av 
förvirring där dröm och verklighet blivit omkastade.  
 
P95. Man 67 år  
Jag minns normalt inte några drömmar och har aldrig ramlat ur sängen på grund av 
någon dröm. Men nu på gamla dagar har jag två gånger drömt att jag blivit beskjuten av 
någon märklig konstruktion (innehållande en kulspruta) och löpande på en järnvägsräls. 
Jag har i drömmen båda gångerna kastat mig ur sängen (för att undgå beskjutningen) och 
delvis slagit i ett värmeelement med mindre blåmärken som följd. Jag kan ju tycka att mitt 
psyke bättre borde hållit reda på vad som var dröm respektive verklighet.  
 
P96. Kvinna 23 år 
Jag kan inte minnas specifikt vad drömmarna varit, men jag vet att det har  hänt att jag 
drömt att någon vän skulle göra någonting. När jag sedan frågat hur det gick visade det sig 
att hon inte alls hade gjort det. Jag hade helt enkelt drömt. Jag tror att de flesta av dessa 
upplevelser har varit från sista delen av tonåren fram till nu. Det är i alla fall från då som 
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jag minns att det har hänt. Det har alltså handlat om ganska vardagliga saker så j ag har 
trott att det varit verklighet ganska länge, kanske i månader.  
 
P97. Kvinna 28 år 
Fråga 1. Kommer inte ihåg exakt vad det har rört sig om, det jag kommer ihåg är känslan 
av ifrågasättandet av  mitt minne ”har detta verkligen  hänt?”. Omgivning får sig oftta ett 
gott skratt när jag sent om  sider frågar dem. Hände några gånger i tonåren och senast för 
ca 5 år sedan (23 år).  
 
P98.  Kvinna 28 år 
Fråga 2. En gång i samband med en cykelolycka där jag slog i huvudet på väg till 
badhuset. Upplevde efteråt som att jag var riktigt full, avtrubbad & distanserad från 
omvärlden. Fick ett flertal ”nojor” & var rädd för att gå i vattnet. Efter någon timme 
ringde personalen efter min mamma. Cirka 10 år gammal. Varade ca 10h.  
Övriga tillfällen har varit vid tillfällen när jag upplevt samma ”bubbla” (utan att vara 
onykter eller slagit mig). Kan inte erinra mig något tillfälle specifikt utan mer känslan när 
man kommer tillbaka till verkligheten & inser att man faktiskt varit vaken. Tror inte att 
”bubblan”-känslan varat mer än 5 min men vet inte säkert. 
 
P99. Kvinna 22 år 
Det  händer ibland att det tar flera minuter efter att jag vaknat ur en dröm (i sömn) innan 
jag kan reda ut vad som har hänt och vad som är en dröm. Jag försöker, men kan ändå inte 
reda ut vad som var dröm & vad som var verklighet förrän efter kanske 10 minuter eller så. 
 
P100. Kvinna 23 år 
Jag vet att detta har  hänt mig åtminstone en gång i livet. Det var ganska nyligen, kanske 
ett år sedan (då 22 år). Jag minns inte just nu vad tanken handlade om exakt. Men jag 
minns en förvirring hos mig när jag inte visste om min mentala föreställning om  en 
händelse hade ägt rum i verkligheten eller i en dröm. Jag tror att det handlade om ett 
samtal med en f.d. pojkvän som jag har sporadisk kontakt med även idag. Samtalet var 
känsloladdat. Jag har inte frågat mitt ex om det faktiskt skett, så det är fortfarande en gåta.   
 
 P102. Man 21 år 
Jag har dagdrömt en gång att en god vän var närvarande och sa ett vitsigt skönt. Jag 
vaknade till av att jag skrattade till  högt. Jag var 20 år och det var i lumpen. Var mycket 
trött.  Blev bara uppmärksam på det eftersom jag aldrig varit med om något sådant innan. 
Jag minns att det var något av ett mellanstadium mellan insomnande och vaket tillstånd.  
 
P104. Kvinna 32 år 
Jag minns ingen särskild dröm, men har flertalet gånger  under  mitt vuxna liv haft 
drömmar som varit så starka att jag upplevt dem som verklighet precis efter jag vaknat 
(någon minut). Jag har också någon gång trott att någonting jag drömt varit ett verkligt 
minne.  
 
P105. Kvinna 24 år 
Många gånger händer det att man sekunderna/minuterna efter man vaknar inte vet om man 
drömt eller om det var verkligt. En speciell gång i somras vaknade jag pressad mot väggen 
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i ett kolsvart rum och var säker på att jag låg i en kista. Jag var några meter ifrån sängen 
då jag till slut kunde lokalisera mig. 
 
P106. Kvinna 24 år 
När det händer något väldigt glädjefullt eller skräckfyllt tänker jag att detta händer inte på 
riktigt. Jag måste ta några sekunder för att  intala mig själv att detta verkligen händer och 
sedan göra något åt det (om det behövs).            
--- 
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