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Sammanfattning 

Alla människor drömmer nattetid, men drömmens funktion är 
fortfarande okänd. Syftet med föreliggande studie är att undersöka 
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ha en emotionsreglerande funktion. Studien är en tvärsnittsstudie (n 
= 164 studenter) med en fördjupande drömdagboksdel (n = 18). 
Resultaten visar, om än sambanden är låga, att emotioner bäst 
predicerar i vilken utsträckning obehagliga drömmar samt 
mardrömmar förekommer, att prevalensen av H&H-hallucinationer 
är hög (ex. 76 % rapporterade ha upplevt en H&H-hallucination) 
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att en viss emotionsreglering tycks ske nattetid. Resultaten indikerar 
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beaktande kliniskt och att dessa skulle kunna återspegla människors 
emotionella tillstånd dagtid. 
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Abstract 

All human beings dream, but the function of dreaming is still 
unknown. The aim of the present study was to investigate dream 
recall frequency, the frequency of different types of dreams 
including hypnagogic and hypnopompic (H&H) hallucinations. We 
also studied the relationship between dreams and emotional states 
during the day to investigate whether dreams functions as a regulator 
of emotion. This study features a cross–sectional design with 164 
students, and a dream diary (n = 18). Although the correlations were 
weak, the results show that emotions are the best predictors of bad 
dreams and nightmares. The prevalence of H&H hallucinations was 
high (e.g. 76 % reported experiencing a H&H hallucination) and 
they were predicted by negative incidents during the day. The results 
indicate that dreams and H&H hallucinations may be meaningful to 
take into consideration in the clinic and that they may well mirror 
daytime emotional states. 
 
Keywords:  Dreams, hypnagogic and hypnopompic hallucinations, 
emotional state, emotional regulation. 
 
1Psychology, Advanced level, Spring 2013. Supervisor: Steven J. 
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Drömmar har fascinerat människor i alla tider. Historiskt sett, inom olika kulturer, har 

drömmar betraktats som gudomliga uppenbarelser (Palagini & Rosenlicht, 2011). Enligt Freud och 

det psykoanalytiska perspektivet ansågs drömtydning vara vägen till det omedvetna (Brand et al., 

2011). Nutida perspektiv beskriver drömmande som en subjektiv upplevelse vilken inträffar i 

sömnen och som övervägande består av komplexa tidsskiftande bilder (Schredl, 2010; ref. i Brand 

et al., 2011). Vidare beskrivs drömmar ur ett neurokognitivt perspektiv som neurofysiologiska, 

kognitiva och emotionella processer som sker under hela sömnperioden varje natt (Fosse, 

Stickgold, & Hobson, 2001a). Ytterligare perspektiv från senare tid betraktar drömmar som 

psykologiska processer som fokuserar på angelägenheter och bekymmer (Brand et al., 2011), där 

drömmar skulle kunna bidra till emotionsreglering (Cartwright, Baehr, Kirkby, Pandi-Perumal, & 

Kabat, 2003; Hartmann, 1996; Nielsen, Deslauriers, & Baylor, 1991; Nofzinger, Mintun, 

Wiseman, Kupfer, & Moore, 1997; Yu, 2007) samt till förbättrad problemlösningsförmåga 

(Cartwright, 2008; ref. i Brand et al., 2011). 

Modern forskning inom sömn har visat att alla människor drömmer varje natt, dock har stora 

variationer avseende hågkomst observerats (Schredl, Ciric, Götz, & Wittmann, 2003). Studier 

utförda i populationer i västvärlden visar att den genomsnittliga hågkomsten av drömmar är två till 

tre gånger i veckan (Schredl & Doll, 1998; Schredl, 2002a; Schredl et al., 2003; Schredl & Lahl, 

2010; Stepansky et al., 1998). Avseende mardrömmar tycks majoriteten av människor uppleva 

sådana, men i varierande utsträckning. Epidemiologiska studier visar att omkring 85 % av vuxna 

redogör för att ha upplevt minst en mardröm under det föregående året (Levin, 1994). Enligt 

studier i student- och allmänna populationer har förekomst av mardrömmar rapporterats inträffa 

varje månad av 8-29 % av deltagarna samt varje vecka av 2-6 % (Belicki & Belicki, 1986; 

Blagrove, Farmer, & Williams, 2004; Feldman & Hersen, 1967; Janson et al., 1995; Levin, 1994; 
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Miró & Martínez, 2005; Ohayon, Morselli, & Guilleminault, 1997; Wood & Bootzin, 1990; Zadra 

& Donderi, 2000).  

På gränsen till sömn kan även de drömrelaterade fenomenen hypnagoga och hypnopompa 

hallucinationer inträffa. Hypnagoga hallucinationer inträffar vid övergången från vaket tillstånd till 

insomnande och hypnopompa hallucinationer inträffar vid övergången från uppvaknande till vaket 

tillstånd. Dessa hallucinationer kan upplevas via olika sinnen, såsom syn, hörsel, känsel och 

luktsinne (Jones, Fernyhough, & Meads, 2009). Prevalensen av hypnagoga och hypnopompa 

hallucinationer (hädanefter kallade H&H-hallucinationer) uppgår enligt forskning till 18 % i den 

allmänna populationen (Ohayon, 2000). Enligt en studie utförd i studentpopulationer visade det sig 

att 85 % av deltagarna upplevt minst en H&H-hallucination. I samma studie var det ungefär 5 % 

av deltagarna som hade H&H-hallucinationer ofta eller väldigt ofta (Jones et al., 2009). Ytterligare 

en studie utförd i en studentpopulation visade att prevalensen av hypnagoga hallucinationer 

uppgick till 79 % samt hypnopompa hallucinationer till 72 % (Richardson, Mavromatis, Mindel, & 

Owens, 1981; ref. i Jones et al., 2009). 

Trots tidigare forskning och teorier om drömmar har uppsatsförfattarnas litteratursökning 

visat att det saknas kunskaper inom flera viktiga områden. Det är fortfarande okänt om drömmar 

uppfyller någon funktion (Hartmann, 2011). Forskare har försökt att lösa gåtan under lång tid, det 

är dock inte troligt att de kommer att finna svaret inom en snar framtid (Levin & Nielsen, 2009). 

Majoriteten av den drömforskning som finns har bedrivits utanför Sverige, varför föreliggande 

studie utgör ett intressant och viktigt bidrag då den har utförts i en svensk population. Vidare har 

uppsatsförfattarnas litteratursökning visat att forskning framför allt har lagt fokus på sambandet 

mellan negativa drömmar, i synnerhet mardrömmar, och olika variabler såsom exempelvis 

personlighet samt psykiskt välbefinnande, medan mindre forskning har ägnats åt positiva drömmar 
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och sambandet mellan emotioner dagtid och drömemotioner. Dessutom, vid en tidigare översikt av 

den forskning som finns på området hittades inte en enda studie som i dagboksform undersökte 

sambandet mellan drömemotioner och emotioner i vaket tillstånd (Gilchrist, Davidson, & 

Shakespeare - Finch, 2007). 

Föreliggande studie undersöker sambandet mellan både negativt och positivt emotionellt 

tillstånd under dagtid och positiva, neutrala samt obehagliga drömmar och mardrömmar, via både 

enkät och drömdagbok. Vidare, ett mindre beforskat område är H&H-hallucinationer. 

Föreliggande studie bidrar med kunskap om prevalens i en svensk studentpopulation samt 

undersöker samband mellan dessa hallucinationer och emotionellt tillstånd dagtid. Slutligen, i ett 

försök att ta reda på drömmens funktion undersöker föreliggande studie om huruvida drömmar kan 

ha en emotionsreglerande effekt.  

Drömmens funktion  

Som redan nämnts är drömmens funktion fortfarande okänd. Däremot finns inom 

forskningen ett flertal mer eller mindre rimliga hypoteser. En av dessa menar att den huvudsakliga 

funktionen är att med vägledning av känslor väva samman gamla och nya minnen för 

uppbyggnaden av vårt minnessystem. Den här processen sker vare sig drömmen blir ihågkommen 

eller ej. Vid en ihågkommen dröm uppstår även andrahandsfunktioner, vilka hjälper människor att 

se på sig själva och saker i omgivningen ur ett nytt perspektiv (Hartmann, 2011).  

En annan hypotes som många ansluter sig till inom psykologin är att den negativa riktningen 

i drömmar har funktionen som känslomässig problemlösare och som upplösare av trauman. På så 

sätt återställs den emotionella balansen och det psykologiska välbefinnandet, efter påfrestande och 

stressande händelser i vaket tillstånd. Drömmarens huvudsakliga känslomässiga angelägenheter 

leder till bildandet av drömmens innehåll. Dessa känslomässiga minnen tas då itu med och 
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integreras med andra minnesspår för att minska deras negativa inflytande (Hartmann, 1995; 1996; 

Kramer, 1991).  

Det finns även hypoteser om att drömmen inte har någon funktion. Däribland “The random 

activation theory” vilken menar att drömmar endast är en neurologisk biprodukt som pågår under 

sömn (Hobson & McCarley, 1977; Hobson, 1988; Hobson et al., 2000; ref. i Valli, Strandholm, 

Sillanmäki, & Revonsuo, 2008).  

Emotionsreglering. Som tidigare nämnts kan drömmar eventuellt ha en emotionsreglerande 

effekt (Cartwright et al., 2003; Cohen, 1974b; Hartmann, 1996; Nielsen et al., 1991; Nofzinger et 

al., 1997; Yu, 2007). Kännedomen att emotioner ibland ger skadliga följder kan kopplas till 

begreppet emotionsreglering. Emotionsreglering syftar till processer vilka leder till minskning, 

vidmakthållande, eller ökning av en eller flera emotionsuttryck (Kring & Sloan, 2010). 

“The Selective Mood Regulatory Theory” togs fram av Kramer (1993; ref. i Yu, 2007). 

Denna teori säger att drömmar är bärare för reglering av känslor. Teorin innehåller två 

tillvägagångsätt för drömbearbetning av olösta problem. Dels “progressive sequence” där 

emotionella problem bit för bit jämförs med tidigare erfarenheter, detta pågår tills drömmaren 

finner en lösning. Det andra tillvägagångssättet är “repetitive sequence”, här omvandlas de olösta 

problemen till ett metaforiskt repeterat bildspråk, vilket inte alltid leder till en lösning av problemet 

(Yu, 2007).   

I en studie uppmättes ett signifikant samband av en minskning mellan emotioners styrka 

innan drömsömn jämfört med emotionernas styrka påföljande morgon efter drömsömn. Deltagarna 

i samma studie uppgav att drömmens emotioner skingrades snabbt när de steg upp på morgonen. 

Deltagarna upplevde då sig inte känna “någonting” och/eller upplevde en känsla av “fridfullhet” 

(Yu, 2007). I samma studie konstateras att det är att dra alltför långtgående slutsatser att anta att 
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drömmar och sömn kan ha en inverkan så att psykologisk oro och negativa konsekvenser från 

bekymmer i verkliga livet minskar, men att en stor del av forskningen tyder på att drömmar kan ha 

en emotionsreglerande effekt (Yu, 2007).        

 Stöd för att en emotionsreglering sker under natten finns även i en studie med deprimerade 

deltagare. Ett samband visades här på lindring av depressiva känslor. Detta framkom hos vissa 

individer som efter att ha blivit väckta under REM-sömn hade förmågan att återge sina 

drömupplevelser. Den ökade möjligheten att bli väckt under REM-sömn och då återge drömmar 

föreföll ge deltagarna en möjlighet att reglera sina depressiva känslor (Cartwright et al., 2003).   

Studier rörande innehållet i drömmar visar att det är vanligare att dröminnehållet är negativt 

(Valli et al., 2008). Resultaten överensstämmer med tidigare forskning där andelen negativa 

emotioner visat sig stå för två tredjedelar i både laboratoriestudier (Foulkes, Kerr, Sullivan, & 

Brown, 1986; Strauch, 1988; Snyder, 1970; ref. i Nielsen et al, 1991) samt drömstudier utförda i 

hemmiljö (Hall & Van de Castle, 1966; ref. i Nielsen et al., 1991). Forskning har också funnit att 

förekomsten av positiva emotioner i drömrapporter var mindre frekvent medan förekomst av rädsla 

var mer frekvent (Nielsen et al., 1991). Andra studier har funnit ett mer balanserat känslomässigt 

förhållande mellan negativa och positiva känslor (Fosse, Stickgold, & Hobson, 2001b).   

En förklaring till negativt dröminnehåll kan bero på en känslostyrd process som underlättar 

förekomst av negativa känslor under drömmen. Denna process skulle kunna vara en förklaring till 

mardrömmens förekomst (Nielsen et al., 1991). Mardrömmens funktion anses här vara att 

konfrontera den drömmandes stressiga situation genom att fånga in den negativa energin. En nyare 

studie visar dock inget stöd för denna mardrömmens funktion. Deltagare i denna studie 

rapporterade inte någon minskad oro efter uppvaknandet ifrån en mardröm. Istället indikeras att 

vid starka mardrömmar tillkommer en ökad orosbörda (Roberts, Lennings, & Heard, 2009). En 
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mardröm kan även sägas uppstå som ett resultat av att emotionsregleringen har misslyckats att 

släcka ut känslor av rädsla (Levin & Nielsen, 2007).  

Contemporary theory. Forskningen gällande nutida teorier, vilka samlas under namnet 

Contemporary theory, kan sammanfattas i följande sex punkter (Hartmann 2011).   

Den första punkten klargör att drömmen är en mental funktion, som inte skiljer sig från 

normala mänskliga uttryckssätt. Drömmen kan sägas tillhöra ett kontinuum som sträcker sig från 

fokuserat tänkande via fantasi, dagdrömmar och vidare till drömmar och hallucinationer.  

Den andra punkten beskriver drömmens förmåga till aktiva associationer. Associationerna är 

löst sammansatta och omfattande. Innehållet skiljer sig från logiska och strukturella samband och 

är skapande till skillnad från återgivande. 

Den tredje punkten berör den “centrala bilden” av en dröm. Där drömmarens underliggande 

känsloläge avbildas och den “centrala bilden” ökar i intensitet desto kraftfullare känsla.    

Det fjärde området beskriver att “språket” i en dröm främst uttrycks genom bilder, vidare 

antas det här “språket” inte endast vara ett uttryckssätt för drömmen. I riktningen från de mentala 

funktionerna i det vakna tillståndet övergår “språket” från att bestå av formella regler till att vara 

ett mer avslappat känslotillstånd, väglett av de känslor som är tillfälligt närvarande. 

Den femte punkten innefattar drömmens eventuella funktion i form av att väva in nytt 

material från nya upplevelser och gradvis förbinda dessa i det redan existerande minnessystemet 

med hjälp av känslor. Vid ett senare tillfälle kan denna integrering eventuellt användas för att göra 

nya händelser mindre stressfulla. Detta genom att situationer kan komma att uppfattas som mer 

bekanta och välkända, vilket i sin tur kan minska anspänningen. På så sätt byggs det upp ett 

känslomässigt minnessystem som kan sägas utgöra basen av våra individuella jag. För detta finns 

ännu inga bevis men det kan ses som en tänkbar adaptiv funktion. 
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Den sjätte och sista punkten menar att det vid en del tillfällen är praktiskt att klara av att 

tänka fokuserat medan det vid andra tillfällen kan vara mer användbart att dagdrömma eller 

drömma. På så sätt framgår att hela kontinuumet har en lämplig funktion (Hartmann, 2011). 

Kontinuitetshypotesen  

  Enligt kontinuitetshypotesen (the continuity hypothesis) antas den drömmande personens 

vakna tillstånd och angelägenheter återspeglas i dröminnehållet (Domhoff, 1996; 2003; ref. i 

Pesant & Zadra, 2006). Denna hypotes har stöd i majoriteten av den empiriska forskningen på 

området (Domhoff, 1996; 2003; Schredl, 2003; ref. i Pesant & Zadra, 2006). En studie fann att 

inslagen i drömmar kunde relateras till nyligen inträffade upplevelser i vaket tillstånd i upp till 65 

% av fallen (Fosse, Fossee, Hobson, & Stickgold, 2003). I en annan studie återfanns isolerade 

minnen från dagliga händelser i 28-38 % av drömrapporterna (Cavallero, Foulkes, Hollifield, & 

Terry, 1990). Det finns dock studier vilka undersökt detta samband och där resultaten generellt inte 

visat på några tydliga samband mellan vakna angelägenheter och nattligt dröminnehåll (Rados & 

Rosalund, 1982; Roussy et al., 1996).    

     Psykiskt välbefinnande. Psykiskt välbefinnande tycks vara en relevant variabel för att testa 

kontinuitetshypotesen (Pesant & Zadra, 2006). Subjektivt välbefinnande utgörs av människors 

bedömning av sitt liv, både utifrån livstillfredsställelse samt utifrån behagliga och obehagliga 

emotioner (Diener, 2012). Flera studier har funnit att det finns ett samband mellan psykiskt 

välbefinnande och förekomsten av återkommande drömmar, mardrömmar samt obehagliga 

drömmar (Blagrove et al., 2004; Brown & Donderi, 1986; Zadra & Donderi, 2000). I en av dessa 

studier, vilken undersökte om huruvida förekomst av obehagliga drömmar bättre indikerar lågt 

välbefinnande än vad förekomst av mardrömmar gör, upptäcktes samband mellan lågt 

välbefinnande och sannolikheten att ofta uppleva obehagliga drömmar (Blagrove et al., 2004). I en 
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annan studie där sambandet mellan mardrömmar, obehagliga drömmar och välbefinnande 

undersöktes fann man att personer som ofta drömde obehagliga drömmar skattade lågt på 

välbefinnande och att de som drömde mardrömmar skattade ännu lägre på välbefinnande (Zadra & 

Donderi, 2000).  

  Vidare har forskning funnit att nyligen inträffade händelser och stressorer i vaket tillstånd 

återspeglats i dröminnehållet (De Koninck, 2000; Koulack, 1991; Schredl, 2003; ref. i Pesant & 

Zadra, 2006), samt att vad som är stressande beror på varje individs karaktärsdrag (Koulack, 1991; 

Schredl, 2003; ref. i Pesant & Zadra, 2006). Ännu en studie, där sambandet mellan psykiskt 

välbefinnande och drömmar undersöktes i en icke-klinisk population, visade på samband mellan 

psykiskt välbefinnande och dröminnehåll. I denna studie fann man att de typer av angelägenheter 

som oftast återspeglas i människors drömmar är av övervägande interpersonell och emotionell 

natur (Pesant & Zadra, 2006). Detta överensstämmer med forskningsfynd om att vardagliga 

angelägenheter, exempelvis studier, ekonomi och arbete, är vanligare i vaket tillstånd, medan 

interpersonella teman oftare förekommer i drömmar och att angelägenheter av mer interpersonell 

och emotionell natur har större kontinuitet med drömmar (Roussy et al., 1996). Om detta stämmer 

tyder resultaten från Pesant och Zadras studie på att det som är mest stressande för de flesta 

individer är deras relationer till andra och de emotioner som upplevs i olika situationer (Pesant & 

Zadra, 2006). En annan studie fann att vänskapsrelationer ofta påverkade dröminnehållet positivt 

medan akademiska studier och hälsa oftare ledde till negativt dröminnehåll (Schredl & Reinhard, 

2009). Vidare, en studie som undersökte faktorer av emotionellt tillstånd och karaktärsdrags 

påverkan på förekomst av mardrömmar visade att personer som lider av stress i vaket tillstånd är 

mer benägna att drömma negativa drömmar. I denna studie gavs stöd åt kontinuitetshypotesen, då 

innehållet i mardrömmar återspeglades av negativa upplevelser från livet i vaket tillstånd. Det 
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visade sig även att emotionellt tillstånd tycks vara en mer relevant indikator för möjligheten att 

drömma negativa drömmar än vad karaktärsdrag är (Schredl, 2003).  

 Vidare har flera forskare tittat på sambandet mellan drömemotioner och personlighetsdrag, 

och då särskilt med fokus på negativa drömmar. Däremot har mindre forskning ägnats åt positiva 

drömmar, samt emotioner dagtid och drömemotioner (Gilchrist et al., 2007). En studie som 

undersökt just sambandet mellan emotioner i vaket tillstånd, personlighetsdrag och drömemotioner 

fann att det förelåg ett starkt samband mellan drömemotioner och förekomsten av både positiva 

och negativa emotioner i vaket tillstånd. Även denna studie ger således stöd åt 

kontinuitetshypotesen (Gilchrist et al., 2007). 

  Drömteman. De drömteman som har visat sig vara vanligast förekommande universellt 

består i huvudsak av hot (Garfield, 2001; ref. i Valli et al., 2008). Enligt en studie utförd bland 

universitetsstudenter var fem dominerande teman avseende dröminnehåll att bli jagad, sexuella 

upplevelser, att falla, skolrelaterade ämnen som lärare och att studera, samt att komma försent 

(Nielsen et al., 2003). Dessa teman återfanns även i en annan studie utförd i en studentpopulation 

(DeCicco, 2007). Detta skulle kunna ses som stöd för kontinuitetshypotesen, då teman, i detta fall 

relaterade till utbildning och psykosexuell utveckling, som upptar det vakna tillståndet tycks 

återspeglas i dröminnehållet (Brand et al., 2011). 

  Som en förlängning av kontinuitetshypotesen har forskning funnit tecken på motsatt process, 

det vill säga att dröminnehåll och hågkomst av drömmar skulle kunna påverka det vakna 

tillståndet, däribland morgonhumör (Schredl & Doll, 1998). En studie fann att den emotionella 

intensiteten av drömemotioner kunde leda till en påverkan på efterföljande dags sinnesstämning. 

Effekten var lika tydlig för både negativa och positiva emotioner. Upptäckten i samma studie av ett 

signifikant samband mellan den emotionella tonen i drömmen och sinnesstämning efterföljande 
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dag kan tala för en utveckling av kontinuitetshypotesen (Schredl, 2003; ref. i Schredl & Reinhard, 

2009) till att även innefatta en kontinuitet mellan drömmar och vaken tid (Schredl & Reinhard, 

2009).  

Emotioner i drömmar 

I äldre forskningsstudier fann forskarna låga frekvenser av emotioner i drömrapporter och 

föreslog att känslor i drömmar var sällsynt (Nielsen et al., 1991). I en studie fann forskarna att 

emotioner var närvarande i mindre än 35 % av rapporterna (Snyder, 1970; ref. i Nielsen et al., 

1991). Vidare fann en annan studie att förekomsten av emotioner utförda i laboratoriemiljö endast 

stod för 12,5 % (McCarley & Hobson, 1979; ref. i Nielsen et al., 1991). Att tidigare utförda studier 

drog slutsatsen att emotioner sällan förekom i drömmar kan främst förklaras utifrån två 

metodologiska svagheter. Den ena står för att det inte klart framgår att forskarna frågat efter 

emotioner (Stein & Glenn, 1979; ref. i Nielsen et al., 1991). Den andra metodologiska svagheten 

kan sägas bero på att det var oberoende bedömare som skattade det emotionella innehållet, vilket 

har visat sig vara en procedur som korrelerar dåligt med deltagarnas egna skattningar (Sandler, 

Kramer, Trinder, & Fishbein, 1970; Stairs & Blick, 1979; ref. i Nielsen et al., 1991). När 

deltagarna själva får redogöra för sina emotioner eller fylla i specifika skattningsskalor av dessa 

visar det sig att frekvensen blir betydligt högre (Nielsen et al., 1991).  

Till skillnad från äldre forskning visar nyare forskning att en väsentlig del av 

drömupplevelser utgörs av emotioner (Nielsen et al., 1991; Schredl & Doll, 1998; Schredl & 

Reinhard, 2009). Att det är på det här viset finns det stöd för vid magnetröntgen av hjärnan, där 

studierna visar på en ökad aktivitet i limbiska systemet, där emotionell bearbetning sker, under 

REM sömn (Maquet et al., 1996; ref. i Hartmann, 2011). I en studie blev resultatet att så mycket 

som omkring 95 % av drömmarna inbegrep emotioner (Schredl & Reinhard, 2009).  
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Forskare har funnit att det förekommer fler negativa emotioner i drömmar än i vaket tillstånd 

(Nielsen et al., 1991). Mer frekvent förekommande negativa drömemotioner har visat sig vara 

ilska, rädsla, sorgsenhet, ovisshet samt oro (Domhoff, 1996; ref. i Gilchrist et al., 2007; Fosse et 

al., 2001b). Avseende positiva drömemotioner har exempelvis glädje, upprymdhet, belåtenhet och 

tillgivenhet visat sig vara bland de mest frekvent förekommande (Fosse et al., 2001b; Fredrickson, 

2002; ref. i Gilchrist et al., 2007). Ett samband hittades i en studie som talar för att frekvensen av 

positiva drömmar ökar under natten i takt med hur positiv dagen har varit (Schredl & Reinhard, 

2009).  

Hågkomst av drömmar 

Som tidigare nämnts har modern forskning inom sömn visat att alla människor drömmer 

varje natt, men att variationen av hågkomst är stor (Schredl et al., 2003). Forskning har sökt 

förklaringar till de existerande individuella skillnaderna i hågkomst av drömmar genom att 

undersöka sambandet mellan i vilken utstäckning hågkomst av drömmar sker och olika mått 

gällande personlighet (Schredl et al., 2003). Endast några få studier har funnit ett sådant samband 

(Blagrove & Akehurst, 2000; Levin, Fireman, & Rackley, 2003). Svaga och motsägelsefulla 

samband har påträffats avseende exempelvis neuroticism och kreativitet (Blagrove & Akehurst, 

2000; Brand et al., 2011; Pesant & Zadra, 2006). Flera studier har dock funnit ett tydligt samband 

mellan hågkomst och personlighetsvariabeln “boundary structure” (Hartmann & Kunzendorf, 

2007; ref. i Aumann, Lahl, & Pietrowsky, 2012). Detta begrepp utvecklades av Hartmann (1989; 

ref. i Aumann et al., 2012) och omfattar människors tunnare eller tjockare gränser med vilken de 

förmår separera exempelvis tankar och känslor i vaket tillstånd. Individer med väldigt tjocka 

gränser (”thick boundaries”) håller tankar, känslor och perceptioner separata och distinkta, de 

tänker ofta i svart-vitt, har en tydligt avgränsad känsla av självet, är vanligtvis väldigt solida och 
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ibland även rigida. Individer med väldigt tunna gränser (”thin boundaries”) tillåter tankar och 

känslor att sammansmälta, har ofta livlig fantasi som inte alltid är skild från verkligheten, är mer 

benägna att tänka i nyanser av grått och har en mindre solid känsla av självet (Hartmann, 1996).  

Forskning har funnit samband mellan hågkomst av drömmar och tunna gränser (Aumann et al., 

2012; Hartmann, 1965; ref. i Brand et al., 2011).  

I vilken utstäckning hågkomst av drömmar sker har även kopplats till sömnmönster (Brand et 

al., 2011). I en studie utförd på studenter observerades att fler uppvaknanden under natten var 

kopplat till ökad hågkomst av drömmar (Schredl, 2010). Samtidigt har det motsatta visat sig i en 

annan studie, där sömnstörningar i form av insomni var förknippade med låg hågkomst av 

drömmar (Pagel & Shocknesse, 2007). 

Enligt forskning tycks kvinnor komma ihåg sina drömmar i högre utsträckning än vad män 

gör (Schredl & Reinhard, 2008). Könsskillnaden har visat sig vara relaterad dels till ett generellt 

drömintresse hos kvinnor, dels till att kvinnor vaknar upp mer frekvent under natten, jämfört med 

män (Schredl, 2010). Dock replikerades inte detta samband mellan mer frekvent uppvaknande 

under natten och hågkomst av drömmar i större utsträckning hos kvinnor i en studie utförd i en 

ungdomspopulation (Brand et al., 2011).  

En studie fann ett samband som visade på att då antalet upplevda negativa händelser ökar för 

en person under dagen ökar sannolikheten för att personen skall minnas sin dröm (Schredl & 

Reinhard, 2009). Forskning har funnit att det vanligtvis är en något högre frekvens av hågkomna 

drömmar när data samlas in via drömdagböcker jämfört med retrospektiva skattningsformulär. 

Intervjuer som har gjorts med deltagare visar att flertalet människor inte har funderat över hur ofta 

de kommer ihåg sina drömmar. Att det ser ut på det här sättet kan påverka deltagarnas svar vid 

medverkan i studier rörande drömmar. Till exempel i form av att de flesta kan komma att gissa sig 
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till ett snabbt svar i stil med “kanske en gång i veckan” eller “nästan aldrig” vilket i sin tur kan 

resultera i endast ett ringa samband till skillnad om de hade ombetts att fylla i en drömdagbok eller 

tänkt på att svaret skulle påverka resultatet av studien (Schredl, 2007; ref. i Hartmann 2011).  

Mardrömmar och obehagliga drömmar 

Både obehagliga drömmar och mardrömmar beskrivs enligt viss forskning som skrämmande 

drömmar och att det som skiljer dem åt är att mardrömmar leder till ett uppvaknande (Halliday, 

1987, 1991; ref. i Zadra & Donderi, 2000). Dock finns det inkonsekventa definitioner av en 

mardröm vilket har försvårat för forskningen inom området. En definition av en mardröm är att 

den är lång och skrämmande samt att den leder till ett uppvaknande (Hartmann, 1984 ref. i Zadra 

& Donderi, 2000). Den här definitionen har använts av andra forskare (Feldman & Hersen, 1967; 

Levin, 1994; Levin & Hurvich, 1995; Miller & Di Pilato, 1983). Däremot finns forskare vilka inte 

använder sig av kriteriet uppvaknande (Belicki, 1992; Chivers & Blagrove, 1999; Salvio, Wood, 

Schwartz & Eichling, 1992; Wood & Bootzin, 1990). En tredje grupp forskare har inte definierat 

en mardröm eller överlåter åt försökspersonerna att själva definiera drömmen (Belicki & Belicki, 

1986; Cernovsky, 1983; Dunn & Barett, 1988; Hayes & Mooney, 1975; Hearne, 1991; Strepansky 

et al., 1998; ref. i Zadra & Donderi, 2000). Att använda uppvaknande som definition bygger på att 

extremt intensiva och starka känslor är ett indirekt mått på intensiteten i mardrömmen. Detta 

förhållande ifrågasätts då även de mest obehagliga drömmar inte nödvändigtvis väcker den 

sovande (Leviton, 1976; 1978; 1980; van Bork, 1982; ref. i Zadra & Donderi, 2000). Vidare är det 

endast en fjärdedel av patienter som kroniskt upplever mardrömmar som vaknar av dessa (Krakow, 

Kellner, Neidhardt, Pathak, & Lambert, 1995). Dessutom uppger försökspersoner vilka upplever 

både obehagliga drömmar och mardrömmar att ungefär 45 % av de obehagliga drömmarna är 
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känslomässigt lika starka i intensitet eller överstiger den genomsnittliga mardrömmen (Zadra, 

1996; Zadra & Donderi, 1993; ref. i Zadra & Donderi, 2000).  

Känslan av fruktan är vida accepterad som kriterium för en mardröm men det finns forskning 

som utmanar även denna definition. I en studie av mardrömmar rapporterade 17-30 % av 

deltagarna andra känslor förutom fruktan såsom vrede och sorg (Dunn & Barett, 1988; Zadra & 

Donderi, 1993 ref. i Zadra & Donderi, 2000). Andra grundläggande känslor förutom fruktan har 

rapporterats av en betydelsefull andel individer (Belick, Altay, & Hill, 1985; ref. i Zadra & 

Donderi, 2000).   

Mardrömmar kan ofta kopplas till en föregående stressande livshändelse (Köthe & 

Pietrowsky, 2001). I en studie redogjorde 12 av 20 individer med mardrömmar för att de hade 

upplevt en traumatisk händelse eller stressig period innan mardrömmarna, såsom graviditet, 

förlorat arbete, våldtäkt, nytt jobb, skilsmässa, misshandel och inbrott (Krakow et al., 1993). 

Vidare bedömdes 31,6 % av mardrömmar vara förknippade med en tidigare stressande 

livshändelse och i 17,5 % av mardrömmarna återspeglades händelser från deltagarens liv (Köthe & 

Pietrowsky, 2001). I samma studie fann forskarna ett samband vilket visade att deltagarna var 

“oroligare” dagen efter en mardröm och hade lägre välbefinnande (Köthe & Pietrowsky, 2001). 

Hos unga vuxna från 14 års ålder och i kliniska populationer förekommer mardrömmar med en 

signifikant högre frekvens (Levin, 1994; Nielsen, Stenstrom & Levin, 2006). Det är sannolikt att 

den allmänna förekomsten av mardrömmar är högre än vad som framkommer i 

hälsoundersökningar samt att det sällan tas upp av individen som ett kliniskt problem (Zadra & 

Donderi, 2000).            

 Att en mardröm uppstår förklaras enligt en studie som en konsekvens av två processer, där 

den ena kallas laddat känsloläge (affect load) och består av en pågående ansamling av dagliga 
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stressande och emotionella negativa händelser som påverkar förmågan att effektivt reglera 

emotioner. Enligt denna modell antas sannolikheten att uppleva obehagliga drömmar och 

mardrömmar öka om det laddade känsloläget ökar. Den andra processen kallas betryckande 

känsloläge (affect distress), vilken innebär en benägenhet att uppleva händelser med höga nivåer 

av en negativ känslomässig reaktion. Drömmens innehåll antas återspeglas av vad vi är 

känslomässigt upptagna av under dagtid (Levin & Nielsen, 2009).  

Som tidigare nämnts visar epidemiologiska studier att 85 % av vuxna redogör för att ha 

upplevt minst en mardröm under det föregående året (Levin, 1994). Bland deltagare i student- och 

allmänna populationer uppger 8 till 29 % upplevelser av mardrömmar varje månad varav 2 till 6 % 

av de svarande redogör för upplevelser av mardrömmar varje vecka (Belicki & Belicki, 1986; 

Blagrove et al., 2004; Feldman & Hersen, 1967; Janson et al., 1995; Levin, 1994; Miró & 

Martínez, 2005; Ohayon et al., 1997; Wood & Bootzin, 1990; Zadra & Donderi, 2000). Avseende 

obehagliga drömmar har dessa enligt en studie rapporterats inträffa minst en gång under den 

senaste månaden av 69 % av deltagarna (Zadra & Donderi, 2000). 

Studier som har jämfört data avseende förekomst av mardrömmar och obehagliga drömmar, 

vilka har samlats in dels via retrospektiva skattningar, dels via drömdagböcker, har funnit att 

retrospektiva skattningar tycks underskatta förekomsten av mardrömmar och obehagliga drömmar 

(Robert & Zadra, 2008; Wood & Bootzin, 1990; Zadra & Donderi, 2000). Enligt två av dessa 

studier beräknades det genomsnittliga antalet obehagliga drömmar per år uppgå till närmare 30 

stycken när insamling av data gjordes via drömdagbok, vilket enligt den ena studien är en ökning 

på 69 % jämfört med data insamlad via retrospektiva skattningsformulär (Robert & Zadra, 2008; 

Zadra & Donderi, 2000). I den senare nämnda studien förekom mardrömmar minst en gång under 

en månads ifyllande av drömdagbok hos 47 % av deltagare, medan obehagliga drömmar förekom 
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minst en gång under denna månad hos 81 % av deltagarna. Sammantaget rapporterade 83 % av 

deltagarna i studien att de haft minst en mardröm eller obehaglig dröm under månaden, vilket tyder 

på en betydligt högre prevalens än vad retrospektiv data visat (Zadra & Donderi, 2000). 

Hypnagoga och hypnopompa hallucinationer 

Som tidigare nämnts kan de drömrelaterade fenomenen hypnagoga och hypnopompa 

hallucinationer inträffa på gränsen till sömn. Hypnagoga hallucinationer inträffar vid övergången 

från vaket tillstånd till insomnande och hypnopompa hallucinationer inträffar vid övergången från 

uppvaknande till vaket tillstånd (Jones et al., 2009). Det tycks inte finnas någon tydlig fysiologisk 

eller fenomenologisk skillnad mellan dessa (Mavrotmatis, 1987; ref. i Jones et al., 2009). Dessa 

hallucinationer kan upplevas via olika sinnen, såsom syn, hörsel, känsel och luktsinne (Jones et al., 

2009). H&H-hallucinationer kan exempelvis innefatta synen av inkräktare, djur, objekt, främlingar 

som går in och ut ur rummet, samt ljudet av fotsteg (Kompanje, 2008), otydliga röster, vaga 

prasslande ljud, obegripligt språk (Cheyne, 2003) samt att höra sitt namn ropas (McCarthy-Jones et 

al., 2011). De kan även innebära känslan av en, ibland ondskefull, närvaro i rummet, där denna 

närvaro varken kan ses, höras eller röras vid (Jones et al., 2009). H&H-hallucinationer är 

vanligtvis mycket skrämmande, förknippat med starkt obehag och kan ofta upplevas som en 

mardröm i vaket tillstånd (Cheyne, 2003).  

De flesta individer som upplever H&H-hallucinationer är medvetna om att dessa 

perceptioner inte är verkliga, vilket särskiljer dessa hallucinationer från andra typer av 

hallucinationer. De uppkommer i ett drömliknande tillstånd och är i de flesta fall icke-patologiska 

(Ohayon, 2000). H&H-hallucinationer är dock vanligt förekommande vid narkolepsi, vilket är en 

sömnstörning som framför allt karaktäriseras av en enorm trötthet under dagtid samt plötslig 

avslappning i muskler till följd av upplevelse av, ofta positiva, emotioner (Dauvilliers, Billiard, & 
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Montplaisir, 2003). De är även vanligt förekommande vid sömnparalys (Cheyne, 2003), vilket är 

ett tillstånd som innebär att vara vid medvetande, men samtidigt ofrivilligt orörlig och vilket 

inträffar vid insomning eller uppvaknande (Girard & Cheyne, 2006).  

Hypnagoga hallucinationer har enligt forskning visat sig förekomma i större utsträckning hos 

kvinnor än hos män (Ohayon, 2000). I en studie utförd i studentpopulationer upptäcktes inga 

könsskillnader avseende prevalens av H&H-hallucinationer (Jones et al., 2009). Avseende båda 

H&H-hallucinationerna har prevalensen visat sig vara högre i yngre ålder och gradvis minska i 

högre ålder (Ohayon, 2000).  

Enligt forskning har många deltagare uttryckt lättnad och häpnad när de känt igen sig i 

frågeformulär kring H&H-hallucinationer och relaterade fenomen som sömnparalys, då de tidigare 

trott att dessa upplevelser var något unikt för just dem (Cheyne, Rueffer, & Newby-Clark, 1999). 

Enligt annan forskning har lärdomen om att dessa upplevelser är ofarliga inneburit en stor lättnad 

för deltagarna (Santomauro & French, 2009). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar uppsatsförfattarnas litterarutöversikt att majoriteten av 

drömforskningen har bedrivits utanför Sverige. Vidare visar litteraturöversikten att det tycks finnas 

ett samband mellan emotioner dagtid och drömmar, men förhållandet mellan dessa behöver 

klargöras. Dessutom har fokus inom detta område främst varit på negativa drömmar, i synnerhet på 

mardrömmar. Det finns således kunskapsluckor rörande eventuella samband mellan emotioner 

dagtid och olika drömtyper. Drömmens funktion är fortfarande okänd, dock finns det forskning 

som tyder på att drömmar eventuellt kan ha en emotionsreglerande effekt. Vidare saknas det 

kunskap om prevalens av H&H-hallucinationer i en svensk population samt överlag om eventuella 

samband mellan dessa och emotionellt tillstånd dagtid.  
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Syfte 

 Syftet med föreliggande studie är att undersöka drömmar och H&H-hallucinationer i en 

svensk studentpopulation. Detta avseende hågkomst av drömmar samt förekomst av de olika 

drömtyperna (positiva, neutrala, obehagliga drömmar och mardrömmar), vanligast förekommande 

drömemotioner samt prevalens av H&H-hallucinationer. Vidare genom att undersöka om huruvida 

det föreligger något samband mellan emotionellt tillstånd under dagtid (utifrån variablerna positiv 

affekt, negativ affekt, oro, i vilken utsträckning något särskilt positivt inträffat, i vilken 

utsträckning något särskilt negativt inträffat samt i vilken utsträckning press upplevts) och 

drömtyperna samt H&H-hallucinationer nattetid. Studien syftar även till att undersöka om 

drömmar kan ha en emotionsreglerande effekt, genom att utifrån drömdagboksskattningar jämföra 

förekomst och grad av positiva och negativa emotioner vid slutet av dagen med positiva och 

negativa emotioners styrka och grad direkt efter uppvaknande efterföljande morgon. 

Frågeställningar 

1. Hur ser hågkomst av drömmar ut i en svensk studentpopulation och vilken drömtyp samt 

vilka drömemotioner är vanligast förekommande? 

2. Hur ser prevalensen av H&H-hallucinationer ut i en svensk studentpopulation?  

3. Finns det något samband mellan emotionellt tillstånd dagtid och drömtyp samt H&H-

hallucinationer nattetid?  

4. Kan drömmar fungera emotionsreglerande? 

Hypoteser 

 Då tidigare forskning har funnit samband mellan exempelvis psykiskt välbefinnande, 

negativa händelser och stressorer i vaket tillstånd och dröminnehåll (se ex., Blagrove et al., 2004; 

De Koninck, 2000; Domhoff, 1996, 2003; ref. i Pesant & Zadra, 2006; Gilchrist et al., 2007; 
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Koulack, 1991; Schredl, 2003; ref. i Pesant & Zadra, 2006; Schredl, 2003; Zadra & Donderi, 

2000), valdes följande hypotes: 

• Hypotes 1: Det finns ett samband mellan emotionellt tillstånd dagtid och drömmar samt 

H&H-hallucinationer nattetid. 

Utifrån tidigare forskning som visat att en emotionsreglering tycks ske under natten 

(Cartwright et al., 2003; Cohen, 1974b; Hartmann, 1996; Nielsen et al., 1991; Nofzinger et al., 

1997; Yu, 2007), valdes följande hypotes:  

• Hypotes 2: Det sker en emotionsreglering under natten.  

Metod 

Design 

Föreliggande studie är en kvantitativ tvärsnittstudie med en uppföljande och fördjupande 

drömdagboksdel. Datainsamling har skett via enkäter samt drömdagböcker. Dessa data samlades in 

under februari och mars 2013. 

Deltagare  

     Rekrytering av deltagare till enkäten gjordes bland socionomstudenter vid Örebro universitet. 

Dessa utgjorde ett bekvämlighetsurval för att nå ut till ett större antal deltagare under en kortare 

period. Enkäten delades ut vid fyra föreläsningstillfällen. Totalt besvarade 164 studenter enkäten, 

vilket motsvarar nästan samtliga närvarande vid föreläsningstillfällena. Deltagarna bestod av 18 

män (11 %) och 146 kvinnor (89 %), vilket tycks avspegla de könsskillnader som finns inom 

socionomprogrammet vid Örebro universitet. Åldersspannet sträckte sig från 19 till 43 år (M = 

24,43, SD = 5,29). 

Av de deltagare i enkäten som lämnat intresseanmälan om att även delta i drömdagboken, 

skickades drömdagboken till de studenter som uppfyllde kriteriet om hågkomst av drömmar, det 



OM DRÖMMAR, HALLUCINATIONER & EMOTIONER 26 

vill säga de som uppgivit att de kommer ihåg sina drömmar ”nästan varje morgon” samt ”flera 

gånger i veckan”. Detta antal uppgick till 20 deltagare. Antal deltagare som genomförde och 

skickade tillbaka sin drömdagbok uppgick till 18 stycken. Av dessa var 17 kvinnor (94 %) och en 

man (6 %). Åldersspannet sträckte sig från 19 till 34 år (M = 23,44, SD = 3,35).  

 För genomförd drömdagbok ersattes deltagarna med en biobiljett. 

Material  

 Samtliga deltagare fick fylla i en enkät. De deltagare som fyllde i drömdagboken fick utöver 

denna ett frankerat kuvert att återsända dagboken i samt en biobiljett med bifogat tackkort. 

Mätinstrument: Enkät 

Uppsatsförfattarna sammanställde en enkät, vilken redovisas i sin helhet i Bilaga 1. Denna 

enkät bestod av sju delar, varav samtliga frågor förutom de sömnrelaterade ingick i studien. Vidare 

bestod enkäten av en intresseanmälan om att fortsatt delta i studien genom att fylla i en 

drömdagbok under en veckas tid. Den första delen av enkäten bestod av frågor om demografiska 

variabler, såsom ålder samt kön.  

Sömnrelaterade frågor. Den andra delen utgjordes av fyra frågor om sömnsvårigheter, vilka 

härrör från Basic Nordic Sleep Questionnaire (BNSQ) och som vanligtvis används vid 

diagnostisering av insomni (Partinen & Gislason, 1995). Uppsatsförfattarna valde att inte vidare 

undersöka dessa frågor i studien, då de inte inkluderades i syftet. 

Drömrelaterade frågor. Den tredje delen av enkäten utgjordes av drömrelaterade frågor. 

Den första frågan mäter frekvens av ihågkomna drömmar och är hämtad från Dream questionnaire, 

vilket är ett frågeformulär som använts i tidigare forskning (Schredl, 2002b). Efterföljande fyra 

frågor är egenkonstruerade av uppsatsförfattarna och avser i vilken utsträckning de olika 

drömtyperna positiva, neutrala, obehagliga drömmar samt mardrömmar förekommit, men med 
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svarsalternativ från Dream questionnaire. Svarsalternativen bestod av en sjugradig skala, där 1 = 

Aldrig, 2 = En gång i månaden eller mindre, 3 = Ungefär en gång i månaden, 4 = Två eller tre 

gånger i månaden, 5 = Ungefär en gång i veckan, 6 = Flera gånger i veckan, 7 = Nästan varje 

morgon (Schredl, 2002b). Den sjätte och sista drömfrågan kommer från Dream questionnaire, 

vilken efterfrågar det övergripande stämningsläget av deltagarens drömmar under den senaste 

månaden. Frågan bestod av tre svarsalternativ som följer “Övervägande negativa drömmar”, 

“Neutralt eller balanserat stämningsläge “och “Övervägande positiva drömmar”. 

Uppsatsförfattarna valde att korta ner tidsaspekten från det ursprungliga “under flera månader” till 

 “den senaste månaden”, detta för att hålla en enhetlig tidsaspekt genom hela enkäten. Cronbachs 

α beräknades för att mäta reliabiliteten hos dessa frågor. Frågorna uppvisade godtagbar reliabilitet, 

med ett värde på .74. 

Durham Hypnagogic and Hypnopompic Hallucinations Questionnaire (DHQ). Den 

fjärde delen av enkäten utgjordes av Durham Hypnagogic and Hypnopompic Hallucinations 

Questionnaire (DHQ). DHQ har utvecklats för att mäta H&H-hallucinationer. Formuläret består av 

14 påståenden som utgörs av tre delskalor, vilka mäter förekomst av auditiva hallucinationer 

(DHQaud), visuella hallucinationer (DHQvis) samt känsla av närvaroupplevelser (DHQpres). 

DHQ har visat sig ha tillfredställande reliabilitet och validitet. De tre delskalorna i DHQ har visat 

sig vara internt reliabla, ha face validity samt konvergent validitet. Cronbachs α för de tre skalorna 

har tidigare beräknats till DHQaud .86, DHQvis .82 och DHQpres .87 (Jones et al., 2009). 

Uppsatsförfattarna översatte DHQ från engelska till svenska och lät därefter en professionell 

översättare jämföra materialet för att säkra en korrekt översättning. Svarsalternativen utgjordes av 

en skala från 0-5, varav 0 = aldrig, 1 = väldigt sällan, 2 = sällan, 3 = ibland, 4 = ofta, 5 = väldigt 
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ofta. Cronbach α beräknades, vilket gav värdet .86 för hela skalan samt för delskalorna DHQaud 

.79, DHQvis .73 och DHQpres .87. 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Den femte delen av enkäten utgjordes av 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). PANAS är ett av de mest använda instrumenten 

för att mäta sinnesstämning (Mackinnon et al, 1999) och utgörs av de två primära dimensionerna 

av sinnestämning, vilka är positiv och negativ affekt (Watson, Clark & Tellegren, 1988). I enkäten 

användes en kortare version av PANAS med tio affektord, varav fem positiva affekter (PA) och 

fem negativa affekter (NA). Cronbachs α har tidigare uppmätts till .78 för de positiva affektorden 

och .87 för de negativa affektorden (Mackinnon et al., 1999). Denna version är översatt till 

svenska. Deltagarna ombads göra sina skattningar utifrån i vilken utstäckning de upplevt 

affekterna under den senaste månaden. Svarsalternativen utgjordes av en skala från 1-5, där 1 = 

inte alls, 2 = lite, 3 = i viss mån, 4 = mycket, 5 = väldigt mycket. Cronbach α beräknades, vilka 

gav värdena .68 för de positiva affektorden och .72 för de negativa affektorden. 

Penn State Worry Questionnaire (PSWQ). Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) är ett 

erkänt självskattningsformulär som är vida använt och anses vara det främsta mätinstrumentet vid 

patologisk oro (Meyer, Miller, Metzger, & Borkovec, 1990; ref. i Berle et. al., 2010). Den sjätte 

delen av enkäten utgjordes av en kortare version av detta test, (Ultra-brief version of the Penn State 

Worry Questionnaire, 3-item PSWQ), vilken består av tre frågor med en femgradig 

svarsalternativskala. I detta test är tre delar utvalda från originalinstrumentet PSWQ, vilka visat sig 

fånga det väsentliga i patologisk oro. Dessa är hög frekvens, uppfattad okontrollerbarhet, samt 

flera domäner av oro. I en tidigare studie uppmättes Cronbachs α till .85 för 3-item PSWQ jämfört 

med .91 för PSWQ. Vad gäller konvergent validitet uppmättes måttliga samband mellan PSWQ 

och ångestskalan SCL-90R som är ett delskalsmätinstrument vid ångest, (PSWQ, r = .37; 3-item 
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PSWQ, r = .44). De psykometriska värdena av PSWQ förlorades inte genom förkortningen, vilket 

är anmärkningsvärt. Fördelar med 3-item PSWQ är att instrumentet är snabbt att använda, lätt att 

poängsätta och innehar liknande psykometriska egenskaper som standard PSWQ (Berle et.al., 

2010). Den kortare versionen valdes i föreliggande studie för att kunna hålla ner omfattningen av 

enkäten. Uppsatsförfattarna genomförde en översättning till svenska, vilken kontrollerades av en 

professionell översättare för att garantera en korrekt översättning. Svarsalternativen utgjordes av 

en skala från 1-5, där 1 = Inte alls typiskt, 3 = Något typiskt och 5 = Mycket typiskt. Frågorna löd: 

”Jag blir orolig i många situationer”, ”När jag väl börjat oroa mig kan jag inte sluta” samt ”Jag 

oroar mig hela tiden”. Reliabiliteten för skalan beräknades med hjälp av Cronbach α, vilket gav 

värdet .87.         

 Upplevelsefrågor. Den sjunde delen av enkäten utgjordes av tre av uppsatsförfattarna 

egenkonstruerade frågor om i vilken utsträckning det inträffat något särskilt negativt, något särskilt 

positivt samt upplevd press den senaste månaden. Frågorna löd “I vilken utsträckning har det 

inträffat något som du upplevt som särskilt negativt den senaste månaden?”, “I vilken 

utsträckning har det inträffat något som du upplevt som särskilt positivt den senaste månaden?” 

samt “I vilken utsträckning har du känt dig särskilt pressad den senaste månaden? (Exempelvis 

prestationsmässigt, socialt/relationsmässigt etc.)”. Svarsalternativen utgjordes av en skala från 0-

10, där 0 = inte alls och 10 = mycket.   

I slutet av enkäten fanns en möjlighet för deltagarna att göra en intresseanmälan för fortsatt 

deltagande i studien, vilket innebar att fylla i en drömdagbok under en veckas tid. De 

kontaktuppgifter som efterfrågades var namn, telefonnummer och e-mail.    
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Mätinstrument: Drömdagbok  

 En drömdagbok sammanställdes av uppsatsförfattarna. Drömdagbokens innehåll för första 

kvällen och morgonen återfinns i Bilaga 2, vilket för den verkliga drömdagboken upprepades för 

resterande sex dagar. Denna inleddes med frågor om demografiska variabler, såsom ålder samt 

kön. Även deltagarnas namn efterfrågades, detta för att data från drömdagboken skulle kunna 

jämföras med samma deltagares data från enkäten. Genomförd och återskickad drömdagbok 

kodades om, genom att deltagarens löpnummer från enkäten skrevs in i drömdagboken och namnet 

ströks. Vidare innehöll inledningen av drömdagboken en kort instruktion om att dagboken skulle 

fyllas i under en vecka (7 dagar), att varje dygn innehöll ett avsnitt med frågor som skulle fyllas i 

vid dagens slut och ett avsnitt med frågor som skulle fyllas i direkt efter uppvaknandet morgonen 

därpå. Deltagarna uppmanades att skicka in drömdagboken efter genomförd vecka i ett 

medföljande frankerat kuvert. Frivillighet och rätt att avbryta deltagandet betonades. Slutligen 

informerades om ersättning i form av en biobiljett. Efter denna inledande instruktion följde ett 

antal tips för att bättre komma ihåg sina drömmar (Yu, 2006). 

Själva drömdagboken var förtryckt med tydliga rubriker och instruktioner för varje dygn 

(“Första kvällen, Första morgonen, Andra kvällen”... och så vidare). Avsnittet med frågor som 

skulle fyllas i på kvällen inleddes med en kort instruktion om att fylla i detta vid dagens slut och att 

det handlade om hur deltagarna haft det känslomässigt under dagen. Därefter följde den kortare 

version av PANAS som har beskrivits ovan, men denna gång skulle skattningen göras utifrån i 

vilken utsträckning deltagarna känt på detta vis under dagen. För att mäta i vilken utsträckning det 

inträffat något särskilt negativt, något särskilt positivt eller upplevd press, använde sig 

uppsatsförfattarna av de egenkonstruerade frågorna som beskrivits ovan för enkäten. Skillnaden 
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var att tidsaspekten ändrades från den senaste månaden till att gälla under den senaste dagen. 

Svarsalternativen utgjordes av en skala från 0-10, där 0 = inte alls och 10 = mycket.    

 Avsnittet med frågor som skulle fyllas i på morgonen inleddes med en kort instruktion om att 

fylla i detta omedelbart efter uppvaknandet, att det handlade om deltagarnas drömmar från den 

gångna natten samt sinnestämning vid uppvaknandet. Vidare belystes vikten av att deltagarna 

försökte besvara frågorna oavsett om de kommit ihåg något dröminnehåll eller inte. Därefter följde 

samma version av PANAS som använts tidigare, men utifrån i vilken utsträckning deltagarna känt 

på detta vis vid uppvaknandet. Uppsatsförfattarna hade utöver de tio ursprungliga affektorden lagt 

till “Annan känsla”, där deltagarna fick möjlighet att fylla i och skatta en affekt de upplevt vid 

uppvaknandet som inte fanns med bland de övriga alternativen. För att deltagarna skulle kunna 

skatta i vilken utsträckning olika känslor hade förekommit under nattens drömstadier, använde 

uppsatsförfattarna en skala med åtta drömemotioner, varav 4 negativa respektive 4 positiva 

emotioner, vilken använts i en tidigare studie (St-Onge, Lortie-Lussier, Mercier, Grenier, & De 

Koninck, 2005). Originalskalan sträcker sig från 1-4, där 1 = väldigt lågt och 4 = väldigt högt. 

 Uppsatsförfattarna valde att lägga till ett svarsalternativ, 0 = inte alls. Uppsatsförfattarna lade 

även här till ett alternativ utöver de åtta drömemotionerna där deltagaren gavs möjlighet att uppge 

”Annan känsla”. Vidare fanns en egenkonstruerad fråga av uppsatsförfattarna som täckte typ av 

hågkommen dröm och följdes av svarsalternativen ”Positiv, det vill säga behaglig”, ”Obehaglig”, 

”Neutral, d.v.s. varken speciellt behaglig eller obehaglig” och ”Mardröm, d.v.s. otäck, 

skrämmande”. Slutligen innehöll avsnittet som skulle fyllas i på morgonen ett längre utrymme där 

deltagarna vid hågkomst av nattens dröminnehåll uppmanades att så utförligt som möjligt beskriva 

detta.  

 



OM DRÖMMAR, HALLUCINATIONER & EMOTIONER 32 

Procedur 

I ett första skede sammanställdes enkäten. För att kontrollera tydlig layout samt rimlig 

tidsåtgång utfördes enkäten av ett antal testpersoner. Utifrån testpersonernas synpunkter och 

kommentarer genomfördes vissa justeringar. 

Enkäten delades ut till socionomstudenter i samband med föreläsning, efter en kort muntlig 

instruktion. Denna instruktion tog ett par minuter och innehöll en kort presentation av studien, 

information om frivillighet och anonymitet samt konfidentiell hantering av kontaktuppgifter för 

den som fyllde i intresseanmälan om att delta i drömdagbok och därmed ej var anonym. 

Information gavs även om att en intresseanmälan inte garanterade en plats i studien, utan att en 

urvalsprocess först skulle genomföras. Vidare gavs information om ungefärlig tidsåtgång samt 

belöning för genomfört deltagande i drömdagboken. Tidsåtgången för ifyllandet av enkäten var 

ungefär tio minuter. 

I nästa skede sammanställdes drömdagboken. Som nämnts ovan, av de deltagare i enkäten 

som lämnat intresseanmälan om att även delta i drömdagboken, kontaktades de studenter som 

uppfyllde kriteriet om hågkomst av drömmar, det vill säga de som uppgivit att de kommer ihåg 

sina drömmar ”nästan varje morgon” samt ”flera gånger i veckan”. Samtliga av dessa 

intressenter, förutom en, nåddes via telefon och e-mail. För att deltagarna skulle uppgå till tjugo 

personer gjordes ett andra urval, utifrån samma fråga, fast med svarsalternativet “Ungefär en gång 

i veckan”. Bland intressenterna i denna grupp lottades en deltagare fram som kontaktades över 

telefon. Vid denna kontakt undersöktes fortsatt intresse om att delta i drömdagboken, varav 

samtliga nådda svarade positivt på detta och då lämnade ut sin postadress. Vidare gavs information 

om tillvägagångssätt för deltagande. Denna information rörde drömdagbokens upplägg, längd, 

vikten av att fylla i drömdagboken så snart som möjligt samt under en sammanhängande vecka. 
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Även information om vart deltagarna kunde vända sig om något särskilt obehagligt skulle inträffa 

på grund av deltagandet i drömdagboken gavs. Instruktioner gavs om att skicka tillbaka ifylld 

drömdagbok i medföljande frankerat kuvert. 

Etiska överväganden 

Samtliga deltagare i enkäten informerades skriftligt om att deltagande i studien var frivilligt. 

Vidare gavs information om att man som deltagare i endast enkäten var anonym, men att man vid 

intresse av fortsatt deltagande i studien (genom att fylla i drömdagboken) fick lämna 

kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Detta utgjorde ett preliminärt skriftligt samtycke till fortsatt 

medverkan i studien. Den skriftliga informationen omfattade även att dessa kontaktuppgifter skulle 

hanteras konfidentiellt samt att identiteten skulle skyddas på sedvanligt sätt. Detta innebar att 

materialet endast hanterades av uppsatsförfattarna, att det förvarades på institutionen för psykologi 

vid Örebro universitet samt att genomförda och återskickade drömdagböcker kodades om, genom 

att deltagarens löpnummer från enkäten skrevs in i drömdagboken och namnet ströks. Den 

skriftliga informationen gavs även muntligt. Anledningen till att intressenter till vidare deltagande i 

studien ej kunde vara anonyma var dels att det var nödvändigt att kunna kontakta dessa i de fall de 

var aktuella för studien, samt att deras data från enkäten skulle kunna jämföras med data från 

drömdagboken. Vidare gavs endast information att studien handlade om drömmar i stort, detta för 

att inte påverka svar gällande emotioner och deras eventuella samband med drömmar. Kring detta 

att utelämna delar av syftet fördes ett resonemang, varpå konstaterades att det inte skulle innebära 

någon skada för deltagarna. Enkäterna var konstruerade med en framsida och baksida som vid 

inlämning dolde deltagarnas svar.  

 Avseende drömdagboken gavs skriftlig information om frivillighet och rätt att när som helst 

avbryta. Samtycke för fortsatt deltagande i studien gavs dels muntligen via telefon eller skriftligen 
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via mail, i samband med att fortsatt intresse efterfrågades. Vidare gavs även information via 

telefon eller mail om möjligheten att kunna kontakta någon av uppsatsförfattarna i det fall 

oförutsedda händelser skulle inträffa till följd av medverkan i drömdagboken, exempelvis ökat 

obehag på grund av ökat fokus på dröminnehåll. Dock var det ingen av deltagarna som hörde av 

sig.  

En biobiljett gavs som tack för genomförd drömdagbok. Detta uppfattades av 

uppsatsförfattarna som en rimlig belöning då det även kan betraktas som etiskt att få lov att visa 

uppskattning. 

Statistiska analyser 

 Bearbetning av data från enkäterna utfördes med SPSS. De statistiska analyser som gjordes 

var Spearmans korrelationskoefficient samt multipla regressionsanalyser, efter att ha kontrollerat 

för antaganden om normalfördelning. Varje beräkning är baserad på 164 deltagare, men med 

interna bortfall vid enstaka items (range 148-164). 

Resultat 

Frågeställning 1: Hur ser hågkomst av drömmar ut i en svensk studentpopulation och vilken 

drömtyp samt vilka drömemotioner är vanligast förekommande? 

Hågkomst av drömmar: Enkät. Frekvens av hågkomst av drömmar hos enkätdeltagarna 

mättes utifrån skattningar på frågan “I vilken utsträckning har du kommit ihåg dina drömmar 

under den senaste månaden?”. Resultatet redovisas i sin helhet i Tabell 1. Som tabellen visar 

uppgav störst andel av deltagarna (28 %) att de kom ihåg sina drömmar flera gånger i veckan, följt 

av ungefär en gång i veckan (23 %), två till tre gånger i månaden (20 %) samt nästan varje morgon 

(13 %). Lägst andel av deltagarna (8 %) respektive (7 %) uppgav att de kom ihåg sina drömmar 

ungefär en gång i månaden eller en gång i månaden eller mindre.  
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Tabell 1 
Hågkomst av deltagarnas drömmar (n = 164) 

       Frekvens  Procent 
 
En gång i månaden eller mindre       12       7,3 

Ungefär en gång i månaden        13       7,9  

Två eller tre gånger i månaden       33       20,1 

Ungefär en gång i veckan        38       23,2 

Flera gånger i veckan        46       28,0 

Nästan varje morgon        22       13,4 
 

 

Hågkomst av drömmar: Drömdagbok. Hågkomst av drömmar hos drömdagboksdeltagarna 

beräknades utifrån om deltagarna återgivit sitt dröminnehåll i drömdagboken. 

Drömdagboksdeltagarna (n = 18) rapporterade sammanlagt sitt dröminnehåll, det vill säga 

hågkomst, vid 89 tillfällen under de sju dagar som drömdagboken genomfördes. Detta motsvarar 

71 % av det totala antalet möjliga tillfällen för dessa nätter, det vill säga om varje deltagare 

kommit ihåg sitt dröminnehåll varje natt. Deltagarna kom i genomsnitt ihåg sina drömmar fem av 

sju nätter (M = 4,94). Kriteriet för att få delta i drömdagboken var, som tidigare nämnts, att 

hågkomst av drömmar rapporterats ske ”nästan varje morgon” samt ”flera gånger i veckan” i 

enkäten. 

Förekomst av de olika drömtyperna: Enkät. Vidare beräknades förekomst av drömtyper 

hos enkätdeltagarna, utifrån frågorna “ I vilken utsträckning under den senaste månaden har du 

haft positiva drömmar, dvs behagliga drömmar?, “I vilken utsträckning under den senaste 

månaden har du haft obehagliga drömmar?”, “I vilken utsträckning under den senaste månaden 

har du haft neutrala, dvs varken speciellt behagliga eller obehagliga, drömmar?” samt “I vilken 
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utsträckning under den senaste månaden har du haft mardrömmar, dvs otäcka, skrämmande 

drömmar?”. Resultatet redovisas i sin helhet i Tabell 2. Vanligast förekommande drömtyp var 

neutrala drömmar, vilka rapporterades förekomma ungefär en gång i veckan av 24 % av 

deltagarna, flera gånger i veckan av 25 % av deltagarna samt nästan varje morgon av 3 % av 

deltagarna. Näst vanligast förekommande drömtyp var positiva drömmar, vilka rapporterades 

förekomma ungefär en gång i veckan av 20 % av deltagarna, flera gånger i veckan av 20 % av 

deltagarna samt nästan varje morgon av 2 % av deltagarna. Därefter följde obehagliga drömmar 

som rapporterades förekomma ungefär en gång i veckan av 18 % av deltagarna samt flera gånger i 

veckan av 15 % av deltagarna. Minst förekommande drömtyp var mardrömmar som rapporterades 

förekomma ungefär en gång i veckan av 9 % av deltagarna, flera gånger i veckan av 3 % av 

deltagarna samt nästan varje morgon av 1 % av deltagarna.  

Tabell 2 
Förekomst av de olika drömtyperna, angivet i frekvens samt procent (n = 164) 

   Positiv   Neutral       Obehaglig          Mardröm 

    n (%)                n (%)                      n (%)                n (%) 

 
Aldrig                                      13 (8%)     11 (6,7%)        10 (6,1%)  49 (30,4%)  

En gång i månaden eller mindre    34 (20,9%)         26 (16%)        37 (22,7%) 48 (29,8%) 

Ungefär en gång i månaden           24 (14,7%)         21 (12,9%)         29 (17,8%) 23(14,3%) 

Två till tre gånger i månaden         25 (15,3%)         20 (12,3%)        34 (20,9%) 20 (12,4%) 

Ungefär en gång i veckan              32 (19,6%)         39 (23,9%)        29 (17,8%) 15 (9,3%) 

Flera gånger i veckan                     32 (19,6%)         41 (25,2%)        24 (14,7%)   5 (3,1%) 

Nästan varje morgon                     3 (1,8%)        5 (3,1%)            0 (0%)   1 (0,6%) 

Total                                            163                     163             163                       161 

Missing                                               1                        1                           1                           3  
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Övervägande stämningsläge. Det övervägande stämningsläget i drömmar hos 

enkätdeltagarna beräknades utifrån frågan “Vilket har det övervägande stämningsläget varit i dina 

drömmar den senaste månaden?” (se Figur 1). Resultatet av det övervägande stämningsläget i 

drömmar visar att neutralt eller balanserat stämningsläge var övervägande hos 66 % av deltagarna, 

följt av negativa drömmar vilka var övervägande hos 26 % av deltagarna. Det stämningsläge som 

var övervägande i lägst utsträckning var positiva drömmar, som återfanns hos 9 % av deltagarna. 

 

 

Figur 1. Övervägande stämningsläge i drömmar (n = 161). 
 
Förekomst av de olika drömtyperna: Drömdagbok. Förekomst av de olika drömtyperna hos 

drömdagboksdeltagarna beräknades utifrån frågan “Vilket av följande alternativ stämmer bäst 

överens med din ihågkomna dröm?” med svarsalternativen “Positiv, dvs behaglig”, “Obehaglig”, 

“Neutral, dvs varken speciellt behaglig eller obehaglig” samt “Mardröm, dvs otäck, 

skrämmande”. Beräkningar gjordes på det totala antalet skattade drömtyper, även för de deltagare 

som rapporterat att de inte kommit ihåg sitt dröminnehåll. Resultatet redovisas i Figur 2. Vidare 
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beräknades hur stor andel av drömdagboksdeltagarna i procent som rapporterat de olika 

drömtyperna. Neutrala drömmar var vanligast förekommande, vilka uppgick till 56 stycken (46 %) 

och som rapporterades ha förekommit minst en gång under den vecka som drömdagboken 

genomfördes hos 94 % av deltagarna. Näst vanligast förekommande drömtyp var obehagliga 

drömmar där antalet var 39 stycken (32 %) och som rapporterades ha inträffat minst en gång under 

veckan av 89 % av deltagarna. Därefter följde positiva drömmar, vilka uppgick till 20 stycken (17 

%) och rapporterades ha förekommit minst en gång under den gångna veckan av 61 % av 

deltagarna. Minst förekommande drömtyp var mardrömmar med ett antal av 6 stycken (5 %) vilka 

rapporterades ha förekommit minst en gång under den gångna veckan av 28 % av deltagarna. 
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Figur 2. Förekomst av det sammanlagda antalet av de olika drömtyperna hos 
drömdagboksdeltagarna (n = 14-18).  
 
Förekomst av drömemotioner: Drömdagbok. I vilken utsträckning de olika drömemotionerna 

förekom hos drömdagboksdeltagarna undersöktes genom att beräkna deltagarnas totala medelvärde 

för varje drömemotion. Detta gjordes utifrån deltagarnas skattningar av förekomst och grad av 



OM DRÖMMAR, HALLUCINATIONER & EMOTIONER 39 

drömemotionerna för hela veckan. Resultatet redovisas i sin helhet i Figur 3. Som figuren visar var 

de vanligast förekommande drömemotionerna oro, följt av glädje och ovisshet. Därefter förekom i 

fallande ordning belåtenhet, upprymdhet, stillhet och ilska. Den minst förekommande 

drömemotionen var sorgsenhet. Vidare beräknades det totala medelvärdet för samtliga positiva och 

för samtliga negativa drömemotioner. Resultatet visar att det inte förelåg någon relativ skillnad av 

förekomst mellan positiva drömemotioner (M = 35,87) och negativa drömemotioner (M = 36,00). 
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Figur 3. Förekomst av de olika drömemotionerna angivet i drömdagboksdeltagarnas totala 
medelvärde (n = 9-18). 
 

Drömteman: Drömdagbok. Förekommande drömteman hos drömdagboksdeltagarna var 

exempelvis att bli jagad, sexuella upplevelser, att falla, skolrelaterade ämnen som lärare och att 

studera, samt att komma försent. 
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Frågeställning 2: Hur ser prevalensen av H&H-hallucinationer ut i en svensk 

studentpopulation?  

 Prevalensen av H&H-hallucinationer i en svensk studentpopulation undersöktes utifrån 

skattningar i formuläret DHQ, vilken mäter förekomst av H&H-hallucinationer utifrån en icke-

specificerad tidsram. Antal enkätdeltagare som besvarade samtliga påståenden uppgick till 157 

stycken. Av dessa deltagare uppgick andelen som någon gång upplevt minst en H&H-hallucination 

till 76 %. Uppsatsförfattarna valde även att undersöka prevalensen hos de deltagare som upplevt 

H&H-hallucinationer ofta eller väldigt ofta, på grund av att så har gjorts i en tidigare studie (Jones 

et al., 2009). Resultatet visar att av dessa 157 deltagarna var det 13 % som rapporterade att de 

upplevt minst en av H&H-hallucinationerna ofta eller väldigt ofta. Vidare undersöktes förekomst 

av varje enskild H&H-hallucination utifrån DHQ genom att beräkna procentsatsen av andelen 

besvarande deltagare på vardera item (n = 160-164). Resultatet redovisas i sin helhet i Figur 4. De 

H&H-hallucinationer som rapporterades förekomma “ofta” eller “väldigt ofta” i högst utsträckning 

var “Jag har haft känslan av en osynlig närvaro som betraktar mig” (5,5 %), “Jag har haft 

känslan av en närvaro i rummet, något jag kände var medvetet om mig också, men jag kunde inte i 

själva verket inte se, höra, röra vid eller känna lukten av det” (3,1 %) samt “Jag har känt en 

ondskefull närvaro i rummet, men kunde inte se, höra, röra vid eller känna lukten av någon där” 

(3 %). Den förstnämnda och sistnämnda hallucinationen är även bland de mest frekvent 

förekommande hos de som rapporterades uppleva dessa “ibland”, vilka uppgick till 9,1 % 

respektive 10,4 % av deltagarna. Samtliga dessa hallucinationer ingår i delskalan DHQpres, vilken 

avser känsla av närvaroupplevelser. 
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Figur 4. Översikt över förekomst av varje enskild H&H-hallucination utifrån DHQ angivet i 
procent (n = 160-164). 
 
Frågeställning 3: Finns det något samband mellan emotionellt tillstånd under dagtid och 

drömtyp samt förekomst av H&H-hallucinationer nattetid?  

 Sambandet mellan emotionellt tillstånd dagtid och drömtyper (positiva, neutrala, obehagliga 

drömmar och mardrömmar) samt förekomst av H&H-hallucinationer undersöktes med Spearmans 

korrelationskoefficient. Beräkningarna är baserade på de 164 enkätsvaren. Variablerna som 

motsvarar emotionellt tillstånd dagtid var positiv och negativ affekt utifrån PANAS, oro utifrån 

PSWQ samt i vilken utsträckning något särskilt positivt inträffat (hädanefter kallade för positiva 

händelser), i vilken utsträckning något särskilt negativt inträffat (hädanefter kallade negativa 

händelser) och i vilken utsträckning press upplevts (hädanefter kallad upplevd press), utifrån 

upplevelsefrågorna i enkäten. Resultatet redovisas i sin helhet i Tabell 3. Gränsvärdena för 

samband är ± .1 = lågt samband, ± .3 = medelstarkt samband samt ± .5 = starkt samband (Field, 

2009).  
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Korrelation mellan emotionellt tillstånd dagtid och obehagliga drömmar. Resultatet 

visar att det fanns ett signifikant lågt negativt samband mellan positiv affekt dagtid och i vilken 

utsträckning obehagliga drömmar förekommer, r = -.23, p < .01, samt att det fanns ett signifikant 

lågt samband mellan negativ affekt dagtid och i vilken utsträckning obehagliga drömmar 

förekommer, r = .26, p < .01. Avseende enskilda emotioner av negativ affekt förelåg ett signifikant 

lågt samband mellan “skrämd” och i vilken utsträckning obehagliga drömmar förekommer, r = .22, 

p < .01, samt mellan “rädd” och i vilken utsträckning obehagliga drömmar förekommer, r = .18, p 

< .05. Vidare visar resultatet att det fanns ett signifikant lågt samband mellan oro dagtid och 

obehagliga drömmar, r = .20, p < .05, samt att det fanns ett signifikant lågt negativt samband 

mellan positiva händelser och i vilken utsträckning obehagliga drömmar förekommer, r = -.17, p < 

.05. Det förelåg inget samband mellan obehagliga drömmar och negativa händelser samt upplevd 

press.  

Korrelation mellan emotionellt tillstånd dagtid och mardrömmar. Avseende 

mardrömmar visar resultatet att det fanns ett signifikant lågt samband mellan i vilken utsträckning 

dessa förekommer och negativ affekt dagtid, r = .16, p < .05. Av de enskilda emotionerna av 

negativ affekt förelåg ett signifikant lågt samband mellan “skrämd” och i vilken utsträckning 

mardrömmar förekommer, r = .20, p < .05, samt mellan “rädd” och i vilken utsträckning 

mardrömmar förekommer, r = .18, p < .05. Det fanns inget samband mellan mardrömmar och 

övriga variabler av emotionellt tillstånd dagtid. 

Korrelationer mellan emotionellt tillstånd dagtid och positiva samt neutrala drömmar.  

Resultatet visar att det inte fanns något samband mellan variablerna av emotionellt tillstånd 

dagtid och positiva eller neutrala drömmar. 
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Korrelation mellan emotionellt tillstånd dagtid och H&H-hallucinationer. Resultatet 

visar att det fanns ett signifikant lågt samband mellan negativ affekt dagtid och H&H-

hallucinationer, r = .25, p < .01. Avseende enskilda emotioner av negativ affekt förelåg ett 

signifikant lågt samband mellan “skrämd” och i vilken utsträckning hallucinationer förekommer, r 

= .23, p < .01, samt mellan “rädd” och i vilken utsträckning hallucinationer förekommer, r = .19, p 

< .05. Vidare fanns ett lågt signifikant samband mellan negativa händelser och H&H-

hallucinationer, r = .19, p < .05, samt mellan upplevd press och H&H-hallucinationer, r = .19, p < 

.05. Det förelåg inget samband mellan H&H-hallucinationer och övriga variabler av emotionellt 

tillstånd dagtid.  

Avseende delskalan DHQpres (känsla av närvaroupplevelser) visar resultatet att det fanns ett 

signifikant lågt samband mellan dessa och negativ affekt dagtid, r = .23, p < .01, i vilken 

utsträckning negativa händelser inträffat, r = .20, p < .05, samt i vilken utsträckning press upplevts, 

r = .22, p < .01. Det fanns inget samband mellan DHQpres och övriga variabler av emotionellt 

tillstånd dagtid.  
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Tabell 3 
Spearmankorrelationer mellan de olika drömtyperna samt H&H-hallucinationer och 
positiv/negativ affekt, oro, positiva/negativa händelser samt press (n = 149-163) 
               Positiv        Negativ     Oroc        Positiva       Negativa       Pressd 
                affektª         affektb        händelserd       händelserd 
                                       

Positiva drömmar   ,153          -,094    -,114           ,095           ,088       -,077            

Neutrala drömmar   ,074           ,007     ,005           ,048           ,005       -,053 

Obehagliga drömmar -,229**         ,261**     ,204*        -,166*           ,085        ,104 

Mardrömmar  -,125           ,159*     ,097          -,032          -,016        ,027 

H&H-hallucinationer ,055           ,253**     ,107          -,049           ,194*        ,194* 

DHQpres    ,063           ,226**     ,373           ,019           ,204*       ,219** 
(subskala om närvaroupplevelser) 

       
* p < .05, ** p < .01. 
ª PANAS positiv affekt  
b PANAS negativ affekt 
c PSWQ 
d Upplevelsefrågor 
 

Regressionsanalyser. Multipla linjära regressionsanalyser beräknades gällande obehagliga 

drömmar samt H&H-hallucinationer utifrån de signifikanta samband som visats med hjälp av 

Spearmans korrelationskoefficient.  

Mardrömmar. För mardrömmar förelåg endast ett signifikant samband mellan dessa och 

variabeln negativ affekt, varför det ej tillförde något att utföra en regressionsanalys. 

Obehagliga drömmar. En multipel regressionsanalys genomfördes för att undersöka hur 

mycket variablerna positiv affekt, negativ affekt, oro samt positiva händelser kunde förklara 

utfallsvariabeln obehagliga drömmar (se Tabell 4). Dessa variabler utgjorde tillsammans en 

signifikant regressionsmodell F (4,143) = 6,25, p < .001, som förklarar 15 % (R² = .14,9) av 

variationen i utfallsvariabeln obehagliga drömmar. Positiv affekt är en signifikant prediktor för 
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obehagliga drömmar (ß = -.22, p < .05), vilket i detta fall betyder att ju högre grad av positiv affekt 

som rapporteras desto lägre frekvens av obehagliga drömmar. Negativ affekt är en signifikant 

prediktor för obehagliga drömmar (ß = .26, p < .01), vilket i detta fall betyder att ju högre negativ 

affekt som rapporteras desto högre frekvens av obehagliga drömmar. Oro och positiva händelser 

var inte unika signifikanta prediktorer för att förklara variation i vilken utsträckning obehagliga 

drömmar förekommer. 

Tabell 4 
Multipel regressionsanalys (n =148). Utfallsvariabel: Obehagliga drömmar 
       B             SE B     ß 
 
Constant    3,83   0,79 
 
Positiv affekta             -0,12   0,05   -,22* 
 
Negativ affektb   0,12   0,05    ,26**  
 
Oroc     0,02   0,05    ,05 
 
Positiva händelserd           -0,002            0,07             -0,002 
 
R² = .15, ∆R² = .13, * p < .05, ** p < .01 
a PANAS positiv affekt 
b PANAS negativ affekt 
c PSWQ 
d Upplevelsefråga 

 
 H&H-Hallucinationer. En multipel regressionsanalys genomfördes för att undersöka hur 

mycket variablerna negativ affekt, i vilken utsträckning något särskilt negativt inträffat samt i 

vilken utsträckning press upplevts kunde förklara utfallsvariabeln H&H-hallucinationer (se Tabell 

5). Dessa variabler utgjorde tillsammans en signifikant regressionsmodell F (3,149) = 3,99, p < 

.01, som förklarar 7 % (R² = .07) av variationen i utfallsvariabeln H&H-hallucinationer. Negativa 

händelser är en signifikant prediktor för H&H-hallucinationer (ß = .19, p < .05), vilket i detta fall 

betyder att i ju högre utsträckning negativa händelser inträffar desto högre frekvens av H&H-
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hallucinationer. Negativ affekt samt press var inte unika signifikanta prediktorer för att förklara 

variation i vilken utsträckning H&H-hallucinationer förekommer. 

Tabell 5 
Multipel regressionsanalys (n =153). Utfallsvariabel: H&H-hallucinationer  
     B   SE B   ß  
Constant             0,28    2,73    

Negativ affekta            0,25    0,23            ,10 

Negativa händelserb            0,56    0,27            ,19* 

Pressb             0,14    0,34            ,04 
R² = .07, ∆R² = .06, * p < .05 
a PANAS negativ affekt 
b Upplevelsefrågor 
 

Emotionellt tillstånd dagtid och drömtyp nattetid: Drömdagbok. Uppsatsförfattarna har 

försökt besvara frågeställning 3 avseende eventuellt samband mellan emotionellt tillstånd dagtid 

och drömtyp nattetid utifrån den insamlade datan från drömdagboken, både på gruppnivå och 

individnivå. Detta både deskriptivt samt genom grafiska figurer, men inget tydligt mönster mellan 

emotionellt tillstånd dagtid och drömtyp nattetid har kunnat konstateras. 

Frågeställning 4: Kan drömmar fungera emotionsreglerande?  

För att undersöka om drömmar kan fungera emotionsreglerande jämfördes 

drömdagboksdeltagarnas medelvärden av positiv och negativ affekt vid slutet av varje dag och vid 

uppvaknandet varje efterföljande morgon. Medelvärdet beräknades utifrån deltagarnas skattningar 

av varje förekommande emotion på skalan 1-5 (1 = inte alls, 2 = lite, 3 = i viss mån, 4 = mycket, 5 

= väldigt mycket), utifrån PANAS. Resultatet redovisas i sin helhet i Figur 5. Som figuren visar var 

det totala medelvärdet av positiv affekt högre vid slutet av varje dag och lägre vid 

uppvaknandet varje efterföljande morgon. Medelvärdet för negativ affekt var mer stabilt, ingen 

systematisk förändring över tid noterades.  
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Den insamlade datan från drömdagboken bearbetades även på individnivå, både deskriptivt 

och med hjälp av grafiska figurer, men inget tydligt mönster kunde konstateras.  
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Figur 5. Drömdagboksdeltagarnas totala medelvärde av positiv och negativ affekt varje kväll och 
morgon (n = 17-18). 
 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka drömmar och H&H-hallucinationer i en 

svensk studentpopulation, avseende hågkomst av drömmar samt förekomst av olika drömtyper, 

vanligast förekommande drömemotioner samt prevalens av H&H-hallucinationer. Vidare genom 

att undersöka om huruvida det föreligger något samband mellan emotionellt tillstånd under dagtid 

och drömtyperna samt H&H-hallucinationer nattetid. Studien har även syftat till att undersöka om 

drömmar kan ha en emotionsreglerande effekt.      

 Majoriteten av enkätdeltagarna kom ihåg sina drömmar flera gånger i veckan. Avseende 

drömdagboksdeltagarna kom dessa i genomsnitt ihåg sina drömmar fem av sju nätter. Vanligast 

förekommande drömtyp för samtliga deltagare i studien var neutrala drömmar. De vanligast 
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förekommande drömemotionerna hos drömdagboksdeltagarna var oro, glädje och ovisshet. 

 Sammantaget visade resultatet att positiva och negativa drömemotioner förekom i samma 

utsträckning, relativ sett. Prevalensen hos de deltagare som någon gång upplevt minst en H&H-

hallucination uppgick till 76 %. De deltagare som rapporterade att de upplevt minst en av H&H-

hallucinationerna ofta eller väldigt ofta uppgick till 13 %. Vidare indikerar resultaten att framför 

allt grad av emotioner dagtid samvarierar med i vilken utsträckning obehagliga drömmar och 

mardrömmar förekommer samt att framför allt negativa upplevelser dagtid samvarierar med 

förekomst av H&H-hallucinationer. Resultatet visar att graden av positiv affekt hos 

drömdagboksdeltagarna var lägre vid uppvaknandet varje morgon jämfört med kvällen innan, 

vilket eventuellt skulle kunna indikera att en emotionsreglering skett. Avseende graden av negativ 

affekt noterades ingen systematisk förändring över tid. 

Frågeställning 1: Hur ser hågkomst av drömmar ut i en svensk studentpopulation och vilken 

drömtyp samt vilka drömemotioner är vanligast förekommande? 

 Föreliggande studie bidrar med kunskap om i vilken utsträckning hågkomst sker samt 

förekomst av de olika drömtyperna i en svensk studentpopulation, då majoriteten av 

drömforskningen bedrivits utanför Sverige. Studien bidrar ytterligare till kunskap om prevalens 

överlag avseende drömtyperna neutrala och positiva drömmar, då majoriteten av forskningen 

fokuserat på negativa drömmar, i synnerhet mardrömmar.    

 Majoriteten av enkätdeltagarna rapporterade att de kom ihåg sina drömmar flera gånger i 

veckan, vilket ligger i linje med tidigare forskning som bedrivits utanför Sverige (Schredl & Doll, 

1998; Schredl, 2002a; Schredl et al., 2003; Schredl & Lahl, 2010; Stepansky et al., 1998). 

Drömdagboksdeltagarna kom i genomsnitt ihåg sina drömmar fem av de sju nätter som 

drömdagboken pågick. Detta överensstämmer med dessa deltagares skattningar av hågkomst i 
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enkäten, där samtliga deltagare, med ett undantag, rapporterade att de under den senaste månaden 

kommit ihåg sina drömmar flera gånger i veckan eller nästan varje morgon.    

 Forskning har visat att kvinnor tycks komma ihåg sina drömmar i högre utsträckning än män 

(Schredl & Reinhard, 2008). Könsskillnaden har enligt tidigare forskning delvis visat sig vara 

relaterad till ett generellt drömintresse hos kvinnor jämfört med män (Schredl, 2010). Majoriteten 

av enkätdeltagarna i föreliggande studie som rapporterade en hög hågkomst av drömmar samt 

lämnade intresseanmälan om att delta i drömdagboken utgjordes av kvinnor, vilket skulle kunna 

indikera att kvinnor kommer ihåg sina drömmar samt hyser ett drömintresse i högre utsträckning 

än män. Dock utgjordes den övervägande majoriteten av deltagarna i studien av kvinnor (89 %), 

varför uppsatsförfattarna valde att ej beräkna eventuella skillnader mellan kvinnor och män och att 

sådana slutsatser ej går att uttala sig om.         

 Vanligast förekommande drömtyp hos enkätdeltagarna var neutrala drömmar, vilka 

rapporterades ha förekommit minst en gång under den senaste månaden av 41 % av deltagarna 

samt minst en gång i veckan under den senaste månaden hos 49 % av deltagarna. Näst vanligast 

förekommande drömtyp hos enkätdeltagarna var positiva drömmar, vilka rapporterades ha 

förekommit minst en gång under den senaste månaden av 51 % av deltagarna samt minst en gång i 

veckan under den senaste månaden hos 39 % av deltagarna. Därefter följde obehagliga drömmar, 

vilka rapporterades ha inträffat minst en gång i månaden av 61 % av enkätdeltagarna, samt minst 

en gång i veckan under den gångna månaden av 33 %. Minst förekommande var mardrömmar. 

Andelen enkätdeltagare som rapporterade minst en mardröm under den senaste månaden uppgick 

till 57 % och andelen enkätdeltagare som rapporterat minst en mardröm i veckan under den senaste 

månaden uppgick till 13 %.  



OM DRÖMMAR, HALLUCINATIONER & EMOTIONER 50 

Gällande övervägande stämningsläge i drömmar under den senaste månaden skiljde sig detta 

resultat från deltagarnas skattningar av i vilken utsträckning de olika drömtyperna förekommit, då 

negativt stämningsläge skattades som mer övervägande än positivt stämningsläge. Detta är 

tvärtemot hur deltagarna skattade förekomst av positiva och obehagliga drömmar. Detta skulle 

kunna bero på att enkätskattningarna utgjordes av en retrospektiv uppskattning, vilket beroende på 

exempelvis dagsform och förmåga att minnas kan leda till att skattningar på olika påståenden inte 

alltid stämmer överens. 

 Även för drömdagboksdeltagarna var neutrala drömmar den vanligast förekommande 

drömtypen, vilka totalt uppgick till 56 stycken (46 %) och som rapporterades ha förekommit minst 

en gång under den vecka som drömdagboken genomfördes hos 94 % av deltagarna. Ett exempel på 

en neutral dröm ur drömdagoken var ”Jag har åkt bil genom en skog till Karlstad för att träffa min 

moster. Sen minns jag bara min mosters siluett, att jag ser den på håll”.   

 Den näst vanligaste drömtypen hos drömdagboksdeltagarna var obehagliga drömmar, vilka 

uppgick till 39 stycken (32 %) och som rapporterades ha inträffat minst en gång under veckan av 

89 % av deltagarna. Ett exempel på en beskrivning av en obehaglig dröm ur drömdagoken var 

“Drömde också att jag var i ett hus med en grupp människor, det var mörkt och typ storm utanför. 

Det kändes som jordens undergång. Vi hade lämnat ett fönster öppet och massa vatten hade regnat 

in. Sedan har jag en känsla av att jag drömde att jag var jagad/gömde mig från någon/någonting”.

 Positiva drömmar uppgick till 20 stycken (17 %) och rapporterades ha förekommit minst en 

gång under den gångna veckan av 61 % av deltagarna. Ett exempel på en positiv dröm ur 

drömdagboken var “Jag, min bror och min pappa satt på en brygga. Det var en perfekt solig dag, 

vattnet var knallblått och det var verkligen “paradiskänsla”. Vi hade en surfbräda som jag 

hoppade upp och satte mig på, vi satt och pratade om att vi skulle åka iväg på en surfsemester 
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någon gång. Jag satt på brädan och tog tag i linan för att komma upp det visade sig då vara ett 

spaghettistrå (kokt) så det gick sönder och jag ramlade i vattnet. Vi skrattade och sen vaknade 

jag”.            

 Även avseende drömdagboksdeltagarna var mardrömmar minst förekommande, med ett antal 

av 6 stycken (5 %). Andelen drömdagboksdeltagare som rapporterade minst en mardröm under 

den vecka som drömdagboken genomfördes uppgick till 28 %. Ett exempel på en mardröm ur 

drömdagboken var “Vi satt i en teatersalong och kikade på någon typ av uppvisning. Jag kände de 

som uppträdde. Det kommer in en man som säger att alla kvinnor ska gå ut ur salongen, han är 

beväpnad. En kille försöker smita ut, någon skriker att en kille försöker gå ut. Den beväpnade 

mannen tar en kniv och sticker den runt i ansiktet på killen. De står precis framför mig så jag ser 

ansiktet på han, hans ansikte ser förvrängt ut”.      

 Samtliga dessa resultat avseende mardrömmar hos både enkätdeltagarna och 

drömdagboksdeltagarna är betydligt högre än vad tidigare forskning i student- och 

allmänpopulationer visat, där förekomst av mardrömmar har rapporterats inträffa varje månad av 

8-29 % av deltagarna samt varje vecka av 2-6 % (Belicki & Belicki, 1986; Blagrove et al., 2004; 

Feldman & Hersen, 1967; Janson et al., 1995; Levin, 1994; Miró & Martínez, 2005; Ohayon et al., 

1997; Wood & Bootzin, 1990; Zadra & Donderi, 2000).  

Avseende rapporterad förekomst av obehagliga drömmar under den senaste månaden hos 

enkätdeltagarna i föreliggande studie, vilka uppgick till 61 %, har tidigare forskning funnit 

liknande resultat, där dessa rapporterats inträffa minst en gång under den senaste månaden av 69 % 

av deltagarna (Zadra & Donderi, 2000). Tidigare studier har funnit att förekomst av mardrömmar 

och obehagliga drömmar underskattas vid retrospektiva skattningar jämfört med datainsamling 

från drömdagböcker (Robert & Zadra, 2008; Wood & Bootzin, 1990; Zadra & Donderi, 2000). 
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Föreliggande studie ligger i linje med detta resultat då drömdagboksdeltagarna rapporterade högre 

andel både gällande obehagliga drömmar samt mardrömmar än enkätdeltagarna.   

 Dock bör resultatet avseende förekomst av obehagliga drömmar och mardrömmar tolkas med 

försiktighet. Dels då stickprovet för drömdagboken är litet och dels för att definitionen av 

mardrömmar saknar kriteriet att dessa leder till uppvaknande, vilket ingår i definitionen i viss 

forskning (Feldman & Hersen, 1967; Hartmann, 1984, ref. i Zadra & Donderi, 2000; Levin, 1994; 

Levin & Hurvich, 1995; Miller & Di Pilato, 1983). Detta kan för föreliggande studie ha inneburit 

att deltagare har skattat obehagliga drömmar som mardrömmar och vice versa.    

 Enligt tidigare studier utförda bland universitetsstudenter är dominerande teman avseende 

dröminnehåll att bli jagad, sexuella upplevelser, att falla, skolrelaterade ämnen som lärare och att 

studera, samt att komma försent (DeCicco, 2007; Nielsen et al., 2003). I föreliggande studie visade 

det sig vid en genomgång av det beskrivna dröminnehållet i drömdagböckerna att samtliga av 

dessa teman återfanns upprepade gånger bland drömdagboksdeltagarnas beskrivna dröminnehåll, 

förutom att falla som återfanns vid endast ett tillfälle. Avseende skolrelaterade teman ligger detta 

resultat i linje med kontinuitetshypotesen som antar att en persons vakna tillstånd återspeglas i 

drömmar (Domhoff, 1996; 2003; ref. i Pesant & Zadra, 2006). Detta då dessa teman, relaterade till 

utbildning, troligen upptar en del av deltagarnas vakna tillstånd och tycks återspeglas i 

dröminnehållet. 

 De vanligast förekommande drömemotionerna hos drömdagboksdeltagarna var oro, glädje 

och ovisshet, vilket ligger i linje med tidigare forskning där dessa drömemotioner varit bland de 

mer frekvent förekommande (Domhoff, 1996; Fredrickson, 2002; ref. i Gilchrist et al., 2007; Fosse 

et al., 2001b). Relativt sett visar resultatet att positiva och negativa drömemotioner förekom i 

samma utsträckning, sett till det totala medelvärdet. Detta ligger i linje med viss forskning som har 
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funnit ett mer balanserat förhållande mellan negativa och positiva känslor (Fosse et al., 2001b), 

men skiljer sig från annan forskning där negativa drömemotioner visat sig utgöra två tredjedelar av 

emotionerna i drömmar (Foulkes et al., 1986; Hall & Van de Castle, 1966; Strauch, 1988; Snyder, 

1970; ref. i Nielsen et al, 1991).  

Frågeställning 2: Hur ser prevalensen av H&H-hallucinationer ut i en svensk 

studentpopulation?  

 Enligt uppsatsförfattarnas litteraturöversikt saknas det studier om H&H-hallucinationer i 

svenska populationer. I föreliggande studie undersöktes bland annat prevalensen av H&H-

hallucinationer i en svensk studentpopulation. Resultatet visar att 76 % av enkätdeltagarna någon 

gång upplevt minst en H&H-hallucination, vilket ligger i linje med tidigare forskning i 

studentpopulationer där prevalensen för H&H-hallucinationer uppgått till 79 respektive 72 % 

(Richardson et al., 1981; ref. i Jones et al., 2009). Resultatet är däremot något lägre än vad som 

framkommit i en annan studie utförd i en studentpopulation, där 85 % av deltagarna upplevt minst 

en H&H-hallucination (Jones et al., 2009). Av föreliggande studies deltagare var det 13 % som 

rapporterade att de upplevt minst en av H&H-hallucinationerna ofta eller väldigt ofta, vilket visar 

på en högre prevalens än föregående nämnda studie där 5 % av deltagarna uppgav att de upplevde 

H&H-hallucinationer ofta eller väldigt ofta (Jones et al., 2009).  

H&H-hallucinationen “Jag har haft känslan av en osynlig närvaro som betraktar mig”, 

vilken rapporterades förekomma “ofta” eller “väldigt ofta” i högst utsträckning av 5,5 % av 

enkätdeltagarna i föreliggande studie, har även visat sig vara en av de mest frekvent 

förekommande i en tidigare studie (Jones et al., 2009).  

En möjlig hypnopomp hallucination finns beskriven av en drömdagboksdeltagare: “Sedan 

mitt i natten (vid 3-tiden) vaknar jag av att jag antingen drömt att det knackar på ytterdörren, men 
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det var så verkligt att jag är osäker på om ljudet var verkligt eller från drömmen. En obehaglig 

känsla infann sig och jag klurade aldrig ut vad som faktiskt hände”. Om detta verkligen var en 

hypnopomp hallucination går inte att fastställa, då deltagaren själv uttrycker osäkerhet över vad 

som inträffat samt då någon uppföljning ej gjorts. 

Frågeställning 3: Finns det något samband mellan emotionellt tillstånd under dagtid och 

drömtyp samt förekomst av H&H-hallucinationer nattetid?  

Hypotesen att det finns ett samband mellan emotionellt tillstånd dagtid och drömmar nattetid 

samt H&H-hallucinationer anses delvis bekräftad, detta då signifikanta samband, om än låga 

sådana, påträffats avseende emotionellt tillstånd dagtid och negativa drömtyper såsom obehagliga 

drömmar och mardrömmar samt H&H-hallucinationer nattetid. Dock förelåg inget samband 

mellan emotionellt tillstånd dagtid och positiva samt neutrala drömmar nattetid.   

 Resultatet visar att det förelåg signifikanta låga samband mellan obehagliga drömmar och 

negativ affekt samt oro dagtid. Enskilda negativa affekter som uppvisade signifikanta låga 

samband med i vilken utsträckning obehagliga drömmar förekommer var ”skrämd” och ”rädd”. 

Vidare förelåg det signifikanta låga negativa samband mellan obehagliga drömmar och positiv 

affekt samt positiva händelser dagtid. Variablerna positiv affekt, negativ affekt, oro samt positiva 

händelser utgjorde tillsammans en signifikant regressionsmodell som förklarar 15 % av 

variationen i obehagliga drömmar. Positiv och negativ affekt var de enda variabler som kunde 

predicera obehagliga drömmar.         

 Negativ affekt var den enda variabeln utifrån variablerna för emotionellt tillstånd dagtid som 

visade sig ha ett signifikant lågt samband med i vilken utsträckning mardrömmar förekommer. 

Enskilda negativa affekter som uppvisade signifikanta låga samband med i vilken utsträckning 

mardrömmar förekommer var ”skrämd” och ”rädd”.      
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 Utifrån grad av positiv och negativ affekt som ett mått på psykiskt välbefinnande kan 

resultaten för obehagliga drömmar och mardrömmar sägas ligga i linje med tidigare forskning som 

funnit att det finns ett samband mellan psykiskt välbefinnande och förekomsten av mardrömmar 

samt obehagliga drömmar (Blagrove et al., 2004; Zadra & Donderi, 2000). Tidigare forskning har 

även visat att personer som lider av stress i vaket tillstånd är mer benägna att drömma negativa 

drömmar (Köthe & Pietrowsky, 2001; Schredl, 2003), vilket föreliggande studie inte fann. 

 Vidare förelåg signifikanta låga samband mellan förekomst av H&H-hallucinationer nattetid 

och negativ affekt, negativa händelser samt press. Enskilda negativa emotioner som uppvisade 

signifikanta låga samband med i vilken utsträckning H&H-hallucinationer förekommer var ”rädd” 

och ”skrämd”. Variablerna negativ affekt, i vilken utsträckning något särskilt negativt inträffat 

samt i vilken utsträckning press upplevts utgjorde tillsammans en signifikant regressionsmodell 

som förklarar 7 % av variationen i H&H-hallucinationer. Negativa händelser dagtid var den enda 

variabel som kunde predicera H&H-hallucinationer. Dock bör resultatet från regressionsanalysen 

avseende H&H-hallucinationer tolkas med viss försiktighet då normalfördelningen visade sig vara 

skaplig men inte perfekt.         

 Varken positiva eller neutrala drömtyper i föreliggande studie visade sig ha några 

signifikanta samband med emotionellt tillstånd dagtid. Som tidigare nämnts i föreliggande studie 

har tidigare forskning inte lagt fokus på sambandet mellan positiva drömmar och emotioner dagtid. 

Resultaten i föreliggande studie kan tyvärr inte tillföra någon kunskap till detta mindre beforskade 

område.           

 Studiens resultat indikerar att, om än sambanden är låga, framför allt emotioner dagtid 

samvarierar med i vilken utsträckning obehagliga drömmar och mardrömmar förekommer. Detta 

ligger i linje med kontinuitetshypotesen som antar att en persons vakna tillstånd återspeglas i 
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drömmar (Domhoff, 1996; 2003; ref. i Pesant & Zadra, 2006). Denna hypotes har stöd i majoriten 

av den empiriska forskningen på området (Domhoff, 1996, 2003; Schredl, 2003; ref. i Pesant & 

Zadra, 2006). Vidare indikerar resultatet att framför allt negativa upplevelser samvarierar med 

förekomst av H&H-hallucinationer.         

 Resultatet avseende andel förklarad variation för obehagliga drömmar (15 %) och H&H-

hallucinationer (7 %) visar att en stor andel av variationen utgörs av andra faktorer som ej 

undersökts i föreliggande studie. Vad som skulle kunna påverka i vilken utsträckning obehagliga 

drömmar och H&H-hallucinationer inträffar är svårt att uttala sig om. Avseende obehagliga 

drömmar skulle utifrån tidigare forskning möjligen exempelvis personlighet (Gilchrist et al., 2007) 

och hälsa (Schredl & Reinhard, 2009) kunna utgöra tänkbara faktorer. Gissningsvis skulle dessa 

eventuellt även kunna påverka förekomst av H&H-hallucinationer. Vidare skulle ålder kunna 

påverka i vilken utsträckning H&H-hallucinationer inträffar, då tidigare forskning visat att 

prevalensen visat sig vara högre i yngre ålder och gradvis minska i högre ålder (Ohayon, 2000). 

Möjligen skulle allt ifrån kön och ålder till kultur och bakgrund kunna spela in både för drömmar 

och H&H-hallucinationer, men det är endast spekulationer från uppsatsförfattarnas sida.  

 Då föreliggande studie är en tvärsnittsstudie går det dock inte att uttala sig om kausala 

samband, det vill säga om exempelvis förekomst av obehagliga drömmar ökar graden av negativa 

emotioner eller vice versa.  

Frågeställning 4: Kan drömmar fungera emotionsreglerande?    

 Hypotesen att det sker en emotionsreglering under natten kan möjligen bekräftas avseende 

positiv affekt. Resultatet visar att graden av positiv affekt hos drömdagboksdeltagarna var lägre 

vid uppvaknandet varje morgon jämfört med kvällen innan och eventuellt skulle kunna indikera att 

en emotionsreglering skett. Om minskningen av positiv affekt har skett till följd av att själva 
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drömmarna har fungerat emotionsreglerande eller om minskningen beror på andra faktorer, såsom 

betydelsen av sömn, har inte kunnat påvisas. Detta på grund av att det saknas mätmetoder för att 

skilja ut drömmar från sömn samt att föreliggande studie är en tvärsnittstudie med för få deltagare 

och för kort mätperiod. Sammantaget leder detta till att slutsatser om drömmens funktion som 

emotionsreglerare endast kan indikeras utifrån tidigare forskning och teorier. Flera studier har 

funnit att drömmar eventuellt kan ha en emotionsreglerande effekt (Cartwright et al., 2003; Cohen, 

1974b; Hartmann, 1996; Nielsen et al., 1991; Nofzinger et al., 1997), där föreliggande studies 

resultat avseende minskning av positiv affekt endast är ringa och bör tolkas försiktigt, men ligger i 

linje med tidigare forskning där minskning av positiva affekter noterats (Yu, 2007).  

 Avseende graden av negativ affekt noterades ingen systematisk förändring över tid. Detta 

resultat skiljer sig från tidigare nämnda forskning om att drömmar eventuellt kan ha en 

emotionsreglerande effekt.          

 Enligt en studie anses mardrömmar uppstå som en följd av att emotionsregleringen 

misslyckats med att släcka ut känslor av rädsla (Levin & Nielsen, 2007). I föreliggande studie var 

förekomsten av både obehagliga drömmar och mardrömmar relativt frekvent förkommande samt 

sambandet lågt men signifikant mellan dessa drömtyper och emotionerna “rädsla” och “skrämd”. 

Det är inte möjligt att dra några slutsatser om huruvida detta är fallet, men då ingen systematisk 

reglering av negativa emotioner noterades i föreliggande studie skulle detta, utifrån ovan nämnda 

studie, kunna indikera att emotionsregleringen misslyckats.      

 Nutida forskning visar att en väsentlig del av drömupplevelser till stor del utgörs av 

emotioner (Schredl & Doll, 1998; Nielsen et al., 1991; Schredl & Reinhard, 2009), vilket det finns 

stöd för i studier som använt sig av magnetröntgen av hjärnan. Dessa studier visar på en ökad 

aktivitet i limbiska systemet, där emotionell bearbetning sker, under REM sömn (Maquet et al., 
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1996; ref. i Hartmann, 2011). Enligt “The Selective Mood Regulatory Theory” (Kramer, 1993; ref. 

i Yu, 2007) anses drömmar vara bärare för reglering av känslor. Teorin innebär delvis att drömmen 

bearbetar olösta emotionella problem tills det att drömmaren ibland finner lösningen på problemet 

(Yu, 2007). Vidare, enligt en rådande hypotes kan den negativa riktningen i drömmar 

ha funktionen som känslomässig problemlösare, vilken antas återställa den emotionella balansen 

och det psykologiska välbefinnandet efter påfrestande och stressande händelser i vaket tillstånd. 

Drömmarens huvudsakliga känslomässiga angelägenheter leder till bildandet av drömmens 

innehåll. Dessa känslomässiga minnen tas då itu med och integreras med andra minnesspår för att 

minska deras negativa inflytande (Hartmann, 1995; 1996; Kramer, 1991).   

 Som tidigare nämnts går det inte att särskilja om föreliggande studies resultat i fråga om 

emotionsreglering beror på en eventuell funktion av drömmar eller betydelsen av sömn. På ett 

teoretiskt plan skulle dock den samlade forskningen på området kunna indikera att drömmar bidrar 

till emotionsreglering.                                                                                            

Studiens svagheter          

 Studien har flera svagheter. Gällande deltagarna i studien utgjordes dessa av studenter, varav 

majoriteten var kvinnor, varför resultaten blir svåra att generalisera till andra populationer. Vidare, 

drömdagboksdeltagarna valdes utifrån intresseanmälan samt kriterium om hågkomst, vilket 

ytterligare kan försvåra generalisering. Stickprovet i drömdagboken utgjordes av endast 18 

deltagare och mätperioden uppgick till sju dagar. Både det låga antalet deltagare och den relativt 

korta testperioden gör det svårt att upptäcka eventuella mönster och att dra slutsatser. En annan 

svaghet i föreliggande studie är att drömdagboken är utförd i hemmiljö och inte i laboratoriemiljö. 

En tidigare studie fann att vid användandet av drömdagböcker som genomförts i hemmiljö blir 

drömurvalet mestadels begränsat till de drömmar som sker före uppvaknande, vilket bara 
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motsvarar en mindre del av alla nattens drömmar (Valli et al., 2008).     

 Då drömmar som fenomen är svåra att mäta objektivt medför detta begränsningar och 

svårigheter för föreliggande studie, exempelvis avseende att kunna härleda eventuell 

emotionsreglering enbart till drömmar. Vidare är datainsamlingen baserad på subjektiva 

självskattningar, vilka kan påverkas både av exempelvis förmågan att minnas bakåt i tiden samt 

hur frågor och svarsalternativ tolkas av den enskilda deltagaren. Vidare finns det en risk vid 

retrospektiva enkätskattningar att den aktuella dagsformen påverkar skattningar bakåt i tiden. En 

svaghet gällande enkäten och drömdagboken är att en mardröm endast definierats utifrån 

skrämmande och otäck medan viss forskning även har med som kriterium att mardrömmen leder 

till ett uppvaknande (Feldman & Hersen, 1967; Hartmann, 1984 ref. i Zadra & Donderi, 2000; 

Levin, 1994; Levin & Hurvich, 1995; Miller & Di Pilato, 1983). Vidare kan det ses som en svaghet 

att korta versioner av ursprungsformulär använts i studien. Dock gjordes detta val för att enkäten 

och drömdagboken inte skulle bli alltför omfattande. Dessutom har de korta versionernas validitet 

och reliabilitet undersökts utifrån tidigare studier (Berle et.al., 2010; Mackinnon et al, 1999). 

 Ytterligare en svaghet är att föreliggande studie är en tvärsnittsstudie, vilket innebär att det 

inte går att dra några slutsatser om kausalitet.         

Studiens styrkor           

 Studien är utförd i en svensk population, vilket bidrar med kunskap inom forskningsområden 

som i stor utsträckning har bedrivits utanför Sverige, både gällande drömmar och H&H-

hallucinationer. Vidare undersöks i föreliggande studie variabler i en kombination som enligt 

uppsatsförfattarnas kännedom ej gjorts i tidigare studier. Antalet enkätdeltagare är relativt stort (n 

= 164) och svarsfrekvensen hög, då nästan samtliga närvarande vid mättillfällena genomförde 

enkäten. Ytterligare en styrka är att studien består av både en enkät samt en uppföljande och 
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fördjupande drömdagbok. Detta möjliggjorde mätning både retrospektivt för ett större stickprov, 

trots de begränsningar som nämnts ovan, samt direkta skattningar under drömdagboksperioden. 

Drömdagboken kompletterar enkäten med flera mätpunker under en veckas tid, då enkäten skedde 

vid ett nedslag i tiden. Vidare, enkätens utformning bidrog till att information inom flera olika 

områden kunde samlas in under relativt kort tid, då det i genomsnitt tog tio minuter att fylla i 

denna.             

Slutsatser           

 Sammanfattningsvis visar studiens resultat att majoriteten av deltagarna kom ihåg sina 

drömmar flera gånger i veckan. Vidare visar resultatet att obehagliga drömmar, mardrömmar och 

H&H-hallucinationer var vanligt förekommande hos studiens population. Det förelåg signifikanta, 

om än låga, samband mellan emotionellt tillstånd dagtid och obehagliga drömmar, mardrömmar 

och H&H-hallucinationer. Resultaten visar att emotioner bäst predicerar i vilken utsträckning 

obehagliga drömmar inträffar. I detta fall betyder det att ju högre grad av positiv affekt som 

upplevs dagtid, i desto lägre utsträckning inträffar obehagliga drömmar samt att ju högre grad av 

negativ affekt som upplevs dagtid, i desto högre utsträckning inträffar obehagliga drömmar. 

Negativ affekt är den bästa prediktorn för i vilken utsträckning mardrömmar förekommer, vilket i 

detta fall betyder att ju högre grad av negativ affekt som upplevs dagtid, desto högre frekvens av 

mardrömmar. Resultatet visar vidare att negativa händelser bäst predicerar förekomst av H&H-

hallucinationer, vilket i detta fall betyder att i ju högre utsträckning negativa händelser inträffar, i 

desto högre utsträckning inträffar H&H-hallucinationer. Dock går det inte att uttala sig om riktning 

av dessa samband, då föreliggande studie är en tvärsnittsstudie.     

 Resultatet avseende emotionsreglering visar att graden av positiv affekt hos 

drömdagboksdeltagarna var lägre vid uppvaknandet varje morgon jämfört med kvällen innan, 
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vilket eventuellt skulle kunna indikera att en emotionsreglering skett. Som tidigare har konstaterats 

går det inte att härleda detta resultat i fråga om emotionsreglering till enbart drömmens funktion, 

men utifrån tidigare forskning och teorier på området skulle dock resultatet kunna indikera att 

drömmar bidrar till en sådan.         

 Sammantaget indikerar resultaten att drömmar och H&H-hallucinationer skulle kunna ge en 

indikation om människors emotionella tillstånd dagtid och att de på så sätt tycks spela en väsentlig 

roll.                 

Studiens implikationer         

 Studiens resultat indikerar att framför allt grad av emotioner dagtid samvarierar med i vilken 

utsträckning obehagliga drömmar och mardrömmar förekommer samt att framför allt negativa 

upplevelser dagtid samvarierar med förekomst av H&H-hallucinationer. Ur ett kliniskt perspektiv 

skulle detta kunna indikera att det har viss betydelse om klienter tar upp att de har obehagliga 

drömmar, mardrömmar samt H&H-hallucinationer, då detta eventuellt kan signalera ett mer 

negativt emotionellt tillstånd under dagtid hos dessa personer.     

 Vidare visar studiens resultat att H&H-hallucinationer tycks förekomma i relativt stor 

utsträckning. H&H-hallucinationer är vanligtvis mycket skrämmande, förknippat med starkt 

obehag och kan ofta upplevas som en mardröm i vaket tillstånd (Cheyne, 2003). Föreliggande 

studie kan ha bidragit till att normalisera och medvetandegöra H&H-hallucinationer som ett 

fenomen som kan förekomma hos friska personer. Detta då det enligt forskning har inneburit en 

lättnad för många personer när de känt igen sig i frågeformulär kring H&H-hallucinationer samt 

när de fått lärdom om att dessa upplevelser är ofarliga (Cheyne et al., 1999; Santomauro & French, 

2009). Då föreliggande studie är en tvärsnittsstudie och ingen uppföljning skett går det inte att 

konstatera att så skett för just detta stickprov. Mot bakgrund av tidigare nämnd forskning kan dock 
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det faktum att förekomsten av H&H-hallucinationer efterfrågats, i kombination med den inledande 

text till frågeformuläret DHQ där dessa definieras som något som kan inträffa hos friska personer, 

haft en informativ funktion som möjligen kan ha inneburit en lättnad för personer som tidigare inte 

känt till vad dessa ofta skrämmande upplevelser är för något.     

 Om drömmar kan fungera emotionsreglerande går inte att dra några slutsatser om utifrån 

föreliggande studies resultat. Dock påvisades en minskning av positiv affekt vid uppvaknandet 

varje morgon jämfört med kvällen innan, vilket indikerar att det kan ha skett en emotionsreglering, 

vilket ligger i linje med tidigare forskning (Yu, 2007). Om drömmens funktion är att reglera 

emotioner skulle det tyda på att drömmar inte är oviktiga. En klinisk implikation skulle då kunna 

vara att sömn inte bara är viktig för vila utan även för att drömma. Forskning har visat att alla 

människor drömmer varje natt (Schredl et al., 2003), vilket i så fall skulle tyda på att sömn innebär 

att även drömmar förekommer. Utebliven sömn eller sömnsvårigheter skulle därmed innebära att 

drömmar och en emotionsreglering förekommer i mindre utsträckning. Då drömmar enligt “The 

Selective Mood Regulatory Theory” bearbetar och försöker lösa emotionella problem (Yu, 2007), 

samt enligt en rådande hypotes antas återställa den emotionella balansen och det psykologiska 

välbefinnandet efter påfrestande och stressande händelser i vaket tillstånd (Hartmann, 1995; 1996; 

Kramer, 1991), skulle minskad emotionsreglering eventuellt kunna ha en negativ inverkan på det 

emotionella tillståndet, exempelvis genom förhöjd irritation vid uppvaknandet. Drömmar skulle 

således kunna spela en väsentlig roll vid reglering av emotioner och borde i sådana fall undersökas 

och omtalas mer i kliniska sammanhang än vad som eventuellt är fallet idag.    

Framtida forskning         

 Föreliggande studie har i linje med tidigare forskning funnit att det tycks finnas ett samband 

mellan emotionellt tillstånd dagtid och obehagliga drömmar och mardrömmar. Dock påvisades 
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inget samband mellan emotionellt tillstånd dagtid och positiva samt neutrala drömmar, varför 

föreliggande studie inte lyckades bidra med kunskap avseende detta. För att fylla 

kunskapsluckorna inom det obeforskade området kring positiva och neutrala drömmar vore det 

värdefullt om framtida studier ägnades åt dessa, förslagsvis under en längre mätperiod, med fler 

deltagare samt med tydligare definitioner av vardera drömtyp.     

 Med tanke på att H&H-hallucinationer kan vara mycket skrämmande och förknippat med 

starkt obehag (Cheyne, 2003) och då forskning har visat att igenkänning i frågeformulär samt 

lärdom om att dessa upplevelser är ofarliga har inneburit en lättnad för många personer (Cheyne et 

al., 1999; Santomauro & French, 2009), vore det värdefullt att undersöka om huruvida 

psykoedukation kring dessa fenomen kan innebära en lättnad samt lindring av obehag. Vidare 

skulle mätning av prevalens avseende H&H-hallucinationer genom drömdagbok under en längre 

period istället för retrospektiva skattningar eventuellt kunna ge en ännu bättre uppskattning om hur 

vanligt förekommande dessa upplevelser är.       

 Att kunna härleda emotionsreglering till drömmar och särskilja denna eventuella funktion 

från sömn är troligtvis mycket svårt, då det enligt uppsatsförfattarnas kännedom inte går att 

förhindra människor från att drömma och då heller inte går att utesluta sömnens betydelse. Det 

återstår för framtida forskning att utveckla bättre mätmetoder för att dels vidare undersöka i vilken 

utsträckning emotionsreglering sker, dels utifrån tidigare forskning vidare undersöka dess 

eventuella inverkan på människors emotionella tillstånd samt för att kunna särskilja drömmars 

inverkan från sömn. Även avseende detta krävs fler deltagare samt längre mätperioder.   

 Då föreliggande studie är en tvärsnittsstudie går det inte att dra några slutsatser om kausalitet. 

Longitudinella studier skulle behövas för att undersöka detta. Dessutom vore det värdefullt om 

framtida forskning bedrevs i andra populationer än studentpopulationer samt med en jämnare 
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könsfördelning för att bättre kunna generalisera eventuella resultat.   

 Flera av föreliggande studies resultat utgör tillsammans med tidigare forskning en antydan 

om att drömmar tycks ha betydelse för människors välbefinnande, varför det är väsentligt att 

framtida forskning ytterligare befäster vikten av drömmar. 
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Bilaga 1 
 

Att fylla i denna enkät är frivilligt och du är anonym. Du som är intresserad av att fortsätta 
delta i studien kan lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Dina kontaktuppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och din identitet skyddas på sedvanligt sätt. 
 

Ålder :  _________            Man:   □        Kvinna:   □        
 
Instruktion: Denna del handlar om sömn. 

1.  Har du haft några sömnsvårigheter under de  □ ja 

 senaste tre månaderna?   □ nej 
 

2.  Hur ofta har Du haft sömnsvårigheter under de  □ Mindre än en gång i veckan 

 senaste tre månaderna? □ 1-2 dagar i veckan 

 □ 3-5 dagar i veckan 

 □ Dagligen eller nästan dagligen 
 

 3. Hur lång tid (minuter i genomsnitt) ligger Du vaken i sängen innan Du somnar (efter att 
lampan släckts)? 

□                   □     □    □    □     □    □                □ 
  Mindre än 10 min         10      20    30    40     50     60        mer än 1 timme 

 
 4.  Om du vaknar på natten, hur länge är du som regel vaken då? 

□                   □     □    □    □     □    □                 □ 
  Mindre än 10 min         10      20    30    40     50     60        mer än 1 timme 

Instruktion: Denna del handlar om drömmar medan du sover. Det är olika hur väl man kommer 
ihåg sina drömmar, det finns inga rätt eller fel. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på 
dig. 

1. I vilken utsträckning har du kommit ihåg dina drömmar under den senaste månaden? 

Aldrig       □ 

En gång i månaden eller mindre   □ 

Ungefär en gång i månaden    □ 

      Två eller tre gånger i månaden     □ 

Ungefär en gång i veckan    □ 

Flera gånger i veckan       □ 

Nästan varje morgon     □ 
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2. I vilken utsträckning under den senaste månaden har du haft positiva, dvs behagliga, 
drömmar? 

      Aldrig       □ 

En gång i månaden eller mindre   □       
Ungefär en gång i månaden    □ 

      Två eller tre gånger i månaden    □ 

      Ungefär en gång i veckan    □ 

      Flera gånger i veckan     □ 

Nästan varje morgon     □ 
 
3. I vilken utsträckning under den senaste månaden har du haft obehagliga drömmar? 

Aldrig       □ 

En gång i månaden eller mindre   □ 
Ungefär en gång i månaden    □ 
Två eller tre gånger i månaden    □ 

Ungefär en gång i veckan    □ 

Flera gånger i veckan     □ 

Nästan varje morgon     □ 
 
4. I vilken utsträckning under den senaste månaden har du haft neutrala, dvs varken 
speciellt behagliga eller obehagliga, drömmar? 

Aldrig       □ 

En gång i månaden eller mindre   □ 

Ungefär en gång i månaden    □ 

Två till tre gånger i månaden    □ 

Ungefär en gång i veckan    □ 

Flera gånger i veckan     □ 

Nästan varje morgon     □ 
 
5. I vilken utsträckning under den senaste månaden har du haft mardrömmar, dvs otäcka, 
skrämmande drömmar? 

Aldrig       □ 

En gång i månaden     □ 
Obs! Svarsalternativen fortsätter på nästa sida! 
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Ungefär en gång i månaden    □ 

Två till tre gånger i månaden    □ 

Ungefär en gång i veckan      □ 

Flera gånger i veckan     □ 

Nästan varje morgon     □ 
 

6. Vilket har det övervägande stämningsläget varit i dina drömmar den senaste månaden? 

Övervägande negativa drömmar   □          

Neutralt eller balanserat stämningsläge       □ 

Övervägande positiva drömmar        □ 
 

 
Instruktion: Den här delen handlar om drömrelaterade upplevelser. I det dåsiga tillstånd när 
man håller på att somna eller då man precis har vaknat, kan friska personer ha 
hallucinationsliknande upplevelser. Vi är intresserade av om du har några sådana upplevelser. 
Nedan finns ett antal påståenden om sådana upplevelser, vänligen ange om du har haft sådana 
eller inte. För att förtydliga, samtliga påståenden syftar på upplevelser du kan ha haft på 
gränsen till insomnande eller vid uppvaknande och som inte kan ha haft sitt ursprung i det 
”verkliga livet”. Exempelvis, påståendet ”Jag har sett en suddig skepnad i rummet” syftar på att 
ha sett en suddig skepnad när du höll på att somna eller vakna, som du senare insåg faktiskt 
inte varit där även om det för stunden föreföll verkligt. 
 

 
                             Aldrig   Väldigt    Sällan    Ibland    Ofta    Väldigt    
                                                                  sällan                                                  ofta 

1. Jag har känt en ondskefull närvaro i rummet,        □  □    □      □        □ □ 

    men kunde inte se, höra, röra vid eller känna  

    lukten av någon där                                                   

2. Jag har hört någon ropa mitt namn              □  □    □      □        □ □ 

3. Jag har sett en suddig människoskepnad i rummet □  □    □      □        □ □ 

4. Jag har haft känslan av en osynlig närvaro som     □  □    □      □        □ □ 

    betraktar mig                                                             

5. Jag har hört rösten av en person som jag inte         □  □    □      □        □ □ 

    kunde identifiera                                 
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        Aldrig   Väldigt    Sällan   Ibland    Ofta    Väldigt    
                                                                  sällan                                                  ofta 

6. Jag har hört mänskligt tal som uttryckte sig på       □  □    □      □        □ □ 

    ett förvrängt, otydligt sätt                                         

7. Jag har sett bilden av ett ansikte                              □  □    □      □        □ □ 

8. Jag har hört rösten av en för mig bekant person      □  □    □      □        □ □ 

9. Jag har sett föremål eller skepnader sväva i mitt     □  □    □      □        □ □ 

    rum                                                                            

10. Jag har känt närvaron av en inkräktare i mitt         □  □    □      □        □ □ 
sovrum, även om jag i själva verket inte såg,  
hörde, rörde vid eller kände lukten av någon       

11. Jag har tydligt sett personer i mitt rum                   □  □    □      □        □ □ 

12. Jag har hört icke-språkliga ljud, såsom skratt,        □  □    □      □        □ □ 

musik eller andra oljud                                         

13. Jag har sett föremål i mitt rum annat än människor□  □    □      □        □ □ 

14. Jag har haft känslan av en närvaro i rummet,          □  □    □      □        □ □ 

      något jag kände var medvetet om mig också,  

      men jag kunde i själva verket inte se, höra,  

röra vid eller känna lukten av det    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OM DRÖMMAR, HALLUCINATIONER & EMOTIONER 77 

Instruktion: Denna del handlar om känslor du upplever under dagtid. Sätt ett kryss bredvid 
varje ord för svaret som kommer närmast i vilken utsträckning Du känt på detta vis under den 
senaste månaden.  
 

                inte alls               lite      i viss mån        mycket  väldigt mycket 

besvärad  □  □  □  □  □           

upprymd  □  □  □  □  □        
upprörd  □  □  □  □  □               

skrämd   □  □  □  □  □                
entusiastisk  □  □  □  □  □         
pigg   □  □  □  □  □          

inspirerad  □  □  □  □  □           

nervös   □  □  □  □  □                

bestämd  □  □  □  □  □             
rädd   □  □  □  □  □                   
 

 
Instruktion: Besvara varje fråga genom att ringa in det påstående som är typiskt för dig. 
 
                              Inte                Något               Mycket 
                                 alls                typiskt              typiskt 
                             typiskt 
    
1.  Jag blir orolig i många situationer   1          2           3           4           5 

2. När jag väl börjat oroa mig kan jag inte sluta  1          2           3           4           5 

3. Jag oroar mig hela tiden    1          2           3           4           5 

 

I vilken utsträckning har det inträffat något som du upplevt som särskilt negativt den 
senaste månaden?  

              Inte alls                              Mycket 

           0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
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I vilket utsträckning har det inträffat något som du upplevt som särskilt positivt den senaste 
månaden?  

             Inte alls                              Mycket 

           0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

I vilken utsträckning har du känt dig särskilt pressad den senaste månaden? (Exempelvis 
prestationsmässigt, socialt/relationsmässigt etc) 

              Inte alls                             Mycket 

           0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

Vi planerar att gå vidare med vår studie om drömmar och människors upplevelse av dessa. Vi 
söker därför deltagare som under en veckas tid fyller i en drömdagbok. Som nämnts ovan 
behandlas dina kontaktuppgifter konfidentiellt. Vi tar tacksamt emot intresseanmälan nedan: 

 

Jag är intresserad av att fortsatt delta i studien och lämnar härmed kontaktuppgifter för 
vidare information om detta:  

 
Namn:……………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:……….…………………………………………………………………………………….... 
 
Mobil:……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Namn: ________________________________________ 

Ålder: _________                Man:   □      Kvinna:   □        
 

Instruktion för drömdagboken: Fyll i denna drömdagbok under en vecka (7 dagar). För varje 
dag finns ett avsnitt som ska fyllas i vid dagens slut och ett avsnitt som ska fyllas i omedelbart 
efter att du har vaknat dagen efter. När denna vecka har gått vänligen skicka tillbaka 
drömdagboken i medföljande frankerade kuvert. Att delta är frivilligt och Du kan när som helst 
välja att avbryta din medverkan, men dina svar är värdefulla för studien. Som tack för ditt 
deltagande av genomförd drömdagbok kommer vi att skicka en biobiljett till dig. 
 
Instruktioner för att komma ihåg drömmar 
 
Här är några tips för att bättre komma ihåg dina drömmar: 

Innan du somnar: 

1. Intala dig själv: “Jag vill komma ihåg mina drömmar och jag kommer att komma ihåg dem.” 

När du vaknar: 

2. Försök att hålla din sovposition och ligg stilla medan du går igenom din dröm. 

3. Börja med att koncentrera dig på den första känsla du har precis när du vaknar upp från din 

drömmande sovperiod (ex. glad/upprymd, ledsen, entusiastisk, fridfull etc.). 

4. Dröj dig kvar vid drömmens huvudsakliga teman (händelser, personer, miljö/omgivning, 

tid/tidpunkt etc).* 

5. Dröj dig kvar vid drömmens specifika skildringar och detaljer (inklusive vad du ser, hör, känner 

lukten av, säger, gör, känner med din kropp etc.).* 

6. Tänk på vad du känner i varje specifik skildring (ex. glad/upprymd, ledsen, entusiastisk, fridfull 

etc.). 

7. Fyll i det medföljande drömformuläret omedelbart efter att du stigit upp ur sängen.  

*Om du inte kan komma ihåg några huvudsakliga teman eller handling är det helt okej. Försök 

bara att känna dina känslor som fanns i drömmen och samtidigt komma ihåg de bilder eller 

fragment som dyker upp. När du kommer ihåg en enskild del, koncentrera dig på den en stund, 

fixera bilden i ditt sinne och försök sedan framkalla en annan bild eller ett fragment genom att 

koncentrera dig på dina känslor tills inga fler bilder dyker upp. Upprepa sedan alla bilder och 

översätt de till ord. 
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Första kvällen 
 
Instruktion: Fyll i denna sida vid dagens slut. Den handlar om hur du har haft det 
känslomässigt under dagen.  
 
Sätt ett kryss bredvid varje ord för svaret som kommer närmast i vilken utsträckning Du 
känt på detta vis under dagen.  

 
               inte alls               lite      i viss mån        mycket  väldigt mycket 

besvärad  □  □  □  □  □           

upprymd  □  □  □  □  □         

upprörd  □  □  □  □  □               

skrämd  □  □  □  □  □                
entusiastisk  □  □  □  □  □         
pigg   □  □  □  □  □          

inspirerad  □  □  □  □  □           

nervös  □  □  □  □  □                

bestämd  □  □  □  □  □             
rädd   □  □  □  □  □                   

I vilken utsträckning har det inträffat något som du upplevt som särskilt negativt under 
dagen?  

              inte alls                              mycket 

           0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

I vilket utsträckning har det inträffat något som du upplevt som särskilt positivt under 
dagen?  

              inte alls                              mycket 

           0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

I vilken utsträckning har du känt dig särskilt pressad under dagen? (Exempelvis 
prestationsmässigt, socialt/relationsmässigt etc.) 

              inte alls                              mycket 

           0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
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Första morgonen 
 

Instruktion: Fyll i denna del omedelbart efter att du har vaknat. Den handlar om dina drömmar 

från i natt och hur du känner dig när du vaknat. Oavsett om du kommer ihåg något 

dröminnehåll eller inte  så är det viktigt att du försöker att besvara frågorna nedan.          

 
I vilken utsträckning känner Du på detta vis vid uppvaknandet?  

          inte alls               lite      i viss mån        mycket  väldigt mycket 
besvärad  □  □  □  □  □           
upprymd  □  □  □  □  □         
upprörd  □  □  □  □  □               
skrämd  □  □  □  □  □                
entusiastisk  □  □  □  □  □         
pigg   □  □  □  □  □          
inspirerad  □  □  □  □  □           
nervös  □  □  □  □  □                
bestämd  □  □  □  □  □             
rädd   □  □  □  □  □                   
annan känsla:……………....... □  □  □  □ 

 
I vilken utsträckning förekom nedanstående känslor i din dröm?  

         inte alls      väldigt lågt                                                    väldigt högt 
 
Glädje   0  1  2  3  4 
 
Belåtenhet   0  1  2  3  4 
 
Stillhet    0  1  2  3  4 
 
Upprymdhet   0  1  2  3  4 
 
Ilska    0  1  2  3  4 
 
Sorgsenhet   0  1  2  3  4 
 
Ovisshet   0  1  2  3  4 
 
Oro     0  1  2  3  4 
 
Annan känsla: …………….   1  2  3  4 

 
Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med din ihågkomna dröm? 
Positiv, d.v.s. behaglig     □  
Obehaglig       □ 
Neutral, d.v.s. varken speciellt behaglig eller obehaglig □ 
Mardröm, d.v.s. otäck, skrämmande   □ 

Obs! Var god vänd! 
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Om du kommer ihåg vad du drömt i natt, försök att beskriva dröminnehållet så utförligt som 

möjligt: 

………………………….……………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

Var vänlig fortsätt på nästa (blanka) sida om du behöver mer plats! 


