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Det finns olika tekniker för att lära sig få klardrömmar. Man kan gå
från vakenhet till medvetenhet i dröm eller bli medveten när man är i
drömmen. Ytterligare en metod är att skapa cues med yttre stimuli. I
denna studie jämfördes effektiviteten i att få klardrömmar mellan
kritiskt reflekterande och en intentionsteknik. 60 personer i tre
grupper, en för respektive teknik och en kontrollgrupp, fick i 4 dagar
under 2 veckor följa sin grupps instruktioner och notera antal
klardrömmar. Resultatet från en chi-två-analys visade inte på något
samband mellan olika metoder och antal ihågkomna klardrömmar
(Chi-två 1=1,23, n.s.). Detta kan bero på att en enskild teknik inte är
tillräckligt effektfull ,  för få försöksdagar, för få
undersökningsdeltagare eller på att det finns skillnader i
personligheten hos individerna. I framtida studier kan man  t.ex.
notera försökspersonernas kontrollbehov som en aspekt då man
bedömer resultatet av olika tekniker.

Inledning

Klardrömmar, lucid dreams, är drömmar där man blir medveten om att man drömmer
och kan påverka sitt eget agerande (Van Eeden, 1913). Green (1968) har en något
vidare definition av klardrömmar. Hon menar att dessa är drömmar där man vet att man
drömmer, alltså utan något krav på påverkan genom eget agerande.

Klardrömmar har drag som påminner om utomkroppsliga upplevelser, out-of-body
experience, OBE; i båda kan man uppleva att man är utanför sin fysiska kropp och
istället är i en drömkropp i vilken man kan utföra saker man inte skulle kunna göra i det
vakna livet, t.ex. flyta eller flyga i luften (Green, 1968). Det finns också likheter mellan
hallucinationer och klardrömmar där en person som hallucinerar kan vara medveten om
att det är en hallucination (Green, 1968).

I en del drömmar kan drömmaren ställa sig frågan om han eller hon drömmer eller inte,
utan att inse att han eller hon drömmer och dessa betecknas pre lucid dreams (Green,
1968). Ibland kännetecknas de av att de är förvillande lika verkligheten, t.ex. i form av
att man drömmer att man vaknar i sin säng och kallas då följdaktligen för false
awakenings (Green, 1968).

Typiskt för klardrömmar är att man i klardrömmen har hög förmåga till självreflektion
och hög CNS-aktivitet (Centrala Nerv Systemet) (LaBerge, Levitan & Dement, 1986;
Purcell, Moffitt & Hoffmann, 1993; Lequerica, 1996). I en studie av LaBerge et al.
(1986) ombads 13 försökspersoner, vilka var utvalda på grund av sin förmåga att ha
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klardrömmar, att verifiera att de hade en klardröm genom att signalera med ögonrörelser
i det att de fortsatte att drömma. Man mätte samtidigt personernas ögonrörelser, EEG,
hjärtfrekvens och andningsfrekvens. Bedömare som inte hade kunskap om vid vilka
tidpunkter försökspersonerna hade haft klardrömmar, fick studera utskrifterna från
mätningarna. I de 76 klardrömmar som bedömdes kunna verifieras med signaler från
försökspersonerna, kunde man också mäta förhöjda nivåer av aktivitet i CNS 30
sekunder före samt under den signal-verifierade klardrömmen (LaBerge et al., 1986).

Klardrömmar inträffar oftast sent i en drömcykel (Vad Eeden, 1913, Green, 1968) och
nästan uteslutande i REM-sömn (Fenwick, Schatzman, Worsley, Adams, Stone, &
Baker, 1984). Klardrömmar infaller också oftast mellan kl. 5-8 på morgonen (Van
Eeden, 1913; Garfield, 1974).

Enligt en studie från USA finns det ett samband mellan att komma ihåg klardrömmar
och  att komma ihåg drömmar överhuvudtaget (r = 0.37, p < 0.01) (Wolpin, Marston,
Randolph & Clothier, 1992). I studien, där deltagarna var 105 personer som anmält sig
frivilligt till en undersökning om klardrömmar, fann Wolpin, et al. (1992) att männen
hade i genomsnitt en klardröm mellan en gång/månad och en gång/vecka och kvinnorna
i genomsnitt en klardröm/vecka. De erhöll även ett positivt samband mellan hur ofta
man hade klardrömmar och, enligt den egna utsagan, möjligheten att framkalla
klardrömmar (r = 0.38, p < 0.01) (Wolpin et al., 1992).

Gackenbach, Snyder, Rokes och Sachau (1986, refererat i Snyder & Gackenbach, 1988)
fann i en studie på 48 studenter att 36,55% av dem sällan kom ihåg några klardrömmar,
d.v.s. att de enbart hade haft en klardröm en eller flera gånger i livet eller mindre än en
gång i månaden (Snyder & Gackenbach, 1988). I en nyligen genomförd studie i
Sverige, där 20 försökspersoner fick träna upp ihågkomsten av klardrömmar, fann
Paulsson och Parker (2006) att medelvärdet för ihågkomst av drömmar var 2.53
drömmar per vecka (s = 2.29) och 0.13 klardrömmar per vecka (s = 0.22). Även om
denna studie enbart omfattade 20 personer, indikerar den att klardrömmar är ovanliga
företeelser.

Variationer mellan olika människor i att komma ihåg drömmar, kan enligt Hartmann
(1997) och Hicks, Bautista och Hicks (1999) bero på om personen har en personlighet
med thin eller thick boundaries till sig själv och omvärlden. Personer med thin
boundary  har enligt Hartmann (1997) en personlighet som är öppen och tillitsfull och
har mer diffus gräns för den personliga sfären och kan förlora sig själv i ett förhållande.
De har vidare livlig fantasi, dagdrömmer och kan ha svårt att skilja mellan fantasi och
verklighet (Hartmann, 1997). De som har thick boundary kan enligt Hartmann (1997)
beskrivas som solida, välorganiserade, rigida, som skiljer mellan tanke och känsla, har
högre känsla av självständighet och ser livet i svart och vitt.

I en undersökning av Hicks et al. (1999) testades en stor grupp universitetsstudenter på
bl.a. Hartmanns Boundary Questionnare (Hartmann, 1989) och Spadafora och Hunts
Dream Scale (Spadafora & Hunt, 1990), en skala som mäter upplevelser från sju olika
typer av drömmar: lucid dreams, archetypal dreams, fantastic nightmares, prelucid
dreams, control dreams, posttraumatic nightmares och night terrors. De kunde
identifiera 30 studenter med thin boundary och 86 studenter med thick boundary och
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utifrån poängberäkningen av deras svar på Spadafora och Hunts Dream Scale, fann de
att personer som har thin boundary är mer benägna att komma ihåg drömmar. Hartmann
(1997) menar att resultatet kan bero på att personer som har thin boundary är närmare
sitt drömliv även i vaket tillstånd.

Gackenbach, Heilman, Boyt och LaBerge, (1985) har studerat förhållandet mellan
fältberoende och förmåga till att ha klardrömmar. En persons fältberoende tar sig
uttryck i hur man beter sig i förhållande till andra människor (Witkin & Goodenough,
1977). Personer som är mer fältberoende använder sig av andra som social referens för
att se hur man kan agera och tänka i situationer som är mångtydiga, förutsatt att
referenterna uppfattas kunna ge information som löser situationen, medan personer som
är mindre fältberoende agerar mer självständigt i motsvarande situationer (Witkin &
Goodenough, 1977). Gackenbach et al. (1985) genomförde tre undersökningar över en
femårsperiod med 278 försökspersoner och fann att de försökspersoner som hade
förmåga att ofta ha klardrömmar var mindre fältberoende än de som aldrig eller sällan
hade klardrömmar. (Gackenbach, et al., 1985).

En annan sida av klardrömmar handlar om möjligheten att kunna kontrollera eller
förändra dröminnehållet i densamma. Wolpin et al. (1992) genomförde en studie i Los
Angeles med 105 personer som svarat på en förfrågan i en tidning om försökspersoner
till en undersökning om klardrömmar. Deltagarna fick förutom en enkät om
klardrömmar, fylla i sju olika personlighetstester (Wolpin et al., 1992). Resultatet visade
på ett samband mellan både livlig fantasi respektive självuppskattat välmående och
kontroll över dröminnehållet i klardrömmar. Att kunna styra innehållet i klardrömmar är
intressant för bl.a utveckling av metoder i terapi och självhjälp (Wolpin, et al., 1992).

Spontana klardrömmar kan uppstå i det att drömmaren upptäcker att det är något i
drömmen som inte stämmer, någon orimlighet och drar slutsatsen att han eller hon
drömmer (LaBerge & Gackenbach, 2000), men även ångestladdade drömmar kan leda
till klardrömmar (Gackenbach, 1988; Green, 1968; Hunt, 1989). Green (1968) menar att
mardrömmar är den vanligaste typen av klardröm bland personer som inte är insatta i
vad klardrömmar är eller brukar notera sina drömmar. Förutom dessa två situationer,
kan ett analytiskt reflekterande över drömsituationen och dess innehåll eller upptäckten
av någon drömliknande kvalitet i drömmen, leda till att man blir medveten i drömmen
(Green, 1968).

De som känner till hur deras drömmar brukar te sig har lättare att upptäcka att en
upplevelse är en dröm (LaBerge, 1985 refererat i LaBerge & Gackenbach, 2000) vilket
också kan förklara varför de som kommer ihåg många drömmar också oftare beskriver
att de har klardrömmar (Snyder & Gackenbach, 1988).

Klardrömmar har öppnat möjligheter för forskare att närmare studera bland annat
drömmars innehåll och natur. En del forskning inom klardrömmar har riktat in sig på
innehållet i klardrömmar. Hearne (1981) och Moss (1989) har studerat möjligheterna att
tända elektriskt ljus i klardrömmar. I Hearnes studie lyckades enbart en av åtta
försökspersoner med uppgiften. Hearne (1981) föreslår att det kanske finns en gräns för
hur kraftig ljusstyrkan kan bli i drömmar och att varje försök att påverka ljusstyrkan
leder till att man undviker den situationen. Moss var mer framgångsrik och lyckades
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med uppgiften i 11 fall av 15. Moss (1989) menar att flera faktorer bidrog till resultatet,
till exempel envishet i att försöka lösa uppgiften i drömmen och att både lysknapp och
lampa skulle finnas inom synhåll i drömmen.

Klardrömmar har också använts för att undersöka om det innehåll en person berättar när
han eller hon har väckts från en REM-sömn, är en tillförlitlig beskrivning av vad han
eller hon de facto drömde och i en studie av Fenwick et al. (1984) kunde man visa att
det fanns en parallellitet mellan vissa rörelser i drömkroppen i klardrömmar och i EMG-
utslag (Electromyografisk) och rörelser i försökpersonens kropp. En manlig studerande
som i flera år utvecklat sin förmåga att ha klardrömmar, var försöksperson och utförde i
sina klardrömmar olika, före sömnen bestämda, muskelrörelser som t.ex. att följa ett
finger med ögonen (Fenwick et al., 1984). Experimenten utfördes i ett EEG-
laboratorium med försökspersonen ansluten till olika mätinstrument (Fenwick et al.,
1984). Samtidigt som försökspersonen hade klardrömmarna kunde forskarna mäta
förhöjd aktivitet i EMG-signalen i de för det pågående testet aktuella musklerna
(Fenwick et al., 1984). De fann en parallellitet mellan drömkropp och faktisk kropp vad
gällde ögonrörelser, finger- och tårörelser samt mellan tal i klardrömmar och
försökspersonens  andningscykel (Fenwick et al., 1984).

Eftersom spontana klardrömmar dock är ovanliga är det också komplicerat att utforska
drömmar och utföra drömexperiment, om man inte utvecklar metoder för att öka antalet
klardrömmar (LaBerge, 1980).

Tekniker för att framkalla klardrömmar

Tholey (1983) delar in metoder för att framkalla klardrömmar i två: de som hjälper en
att bli medveten i en dröm, ibland kallat DILD, Dream-Initiated Lucid Dream (LaBerge
et al., 1986) och de som hjälper en att behålla medvetenheten i det att man faller i sömn,
ibland kallad WILD, Wake-Initated Lucid Dream. Den senare, WILD, verkar fungera
bäst efter 5-6 timmars sömn (LaBerge, et al., 1986; Foleide, 1999), verkar sällan infalla
spontant utan i första hand hos de som eftersträvar det (Green, 1968) och kräver
samtidigt mer övning än tekniken att bli medveten i en dröm (Tholey, 1983).
Tholey (1983) beskriver fem olika metoder för att erhålla klardrömmar från ett
vakentillstånd. En av dessa är bildtekniken, vilken innebär att man koncentrerar sig på
de bilder som man kan uppleva när man blundar och faller i sömn (Tholey, 1983). De
initiala ljusfenomen brukar övergå till geometriska figurer, därefter ansikten och
slutligen till fullständiga scener (Tholey, 1983). Det krävs koncentration att kunna följa
bilderna, men när väl scenerier börjar ta form ska man inte försöka att aktivt ta sig in i
den, utan låta sig ”passivt bäras in i den” (Tholey, 1983, sid. 83, förf. övers.).

En annan metod som Tholey (1983) beskriver är kroppstekniken. Denna går ut på att
man koncentrerar sig på sin kropp i det att man faller i sömn och när kroppen känns
orörlig ska man försöka ta sig ur den fysiska kroppen. Man föreställer sig alltså att man
har en andra kropp som är rörlig och man separerar den från den fysiska kroppen genom
att t.ex. falla ur den genom sängen (Tholey, 1983). Alternativt föreställer man sig att
den orörliga fysiska kroppen är rörlig igen och föreställer sig att man är i den, men på
en annan plats än den fysiska kroppen i sängen (Tholey, 1983).
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Det finns också olika tekniker för att initiera klardrömmar när man är i en dröm, DILD,
Dream-Initiated Lucid Dream (LaBerge et al., 1986). DILD är enligt en studie av
LaBerge et al. (1986) 2,5 gånger så vanligt som WILD.

Garfield (1974, 1975 refererat i LaBerge, 1980) var en av de första att mer utförligt
beskriva hur man kan utveckla sin förmåga att ha klardrömmar. Hon använde
självsuggestion och fokuserade mentalt i vakentillstånd på att i drömmen bli varse att
hon drömde. På detta sätt ökade hon antalet klardrömmar från noll till som mest tre i
veckan, med ett genomsnitt på fyra-fem stycken i månaden (Garfield, 1975, 1979
refererat i LaBerge, 1980).

LaBerge (1980) undersökte också effekter av självsuggestion och uppnådde i
genomsnitt 5,4 klardrömmar per månad. LaBerge (1980) noterade samtidigt att både
motivation och en intention innan sömnen att man ska komma ihåg att bli medveten i
drömmen, var viktiga komponenter för att öka antalet klardrömmar.

Utifrån sina erfarenheter utvecklade han metoden MILD, Mnemonic Induction of Lucid
Dreams, vilken innebär att man, i samband med att man vaknar av en dröm, försöker
komma tillbaka till drömmen och bli medveten i den (LaBerge, 1980). Metoden innebär
bl.a. att man repeterar drömmen när man vaknar, därefter läser eller gör annat i 10
minuter för att bli riktigt vaken för att sen lägga sig ner för att sova i det att man både
använder självsuggestion och visualisering av att man ligger i sängen och drömmer
samtidigt som man ser sig själv i drömmen man nyss vaknat ifrån och förhoppningsvis
upptäcker att man drömmer (LaBerge, 1980). Med denna teknik uppnådde LaBerge
(1980) i genomsnitt 21,5 klardrömmar per månad med upp till fyra stycken en och
samma natt. I en senare studie med 84 försökspersoner som fick använda MILD-
tekniken, ökade de genomsnittet för antalet klardrömmar från 0.21 till 0.37
klardrömmar/vecka (Levitan & LaBerge, 1989, refererat i LaBerge & Levitan, 1995).

NILD, Nap Induced Lucid Dream, är en liknande metod och innebär att man sover 5-6
timmar, är vaken 1-2 timmar, för att sedan sova igen och då invänta medvetenhet i
drömmen (Foleide, 1999).

Inom kategorin DILD tycks kritiskt reflekterande kombinerat med intention och
suggestion vara den mest lyckade metoden. I en undersökning av Tholey (1983) visade
det sig att de flesta som följde den metoden upplevde minst en klardröm per natt.
Paulsson & Parkers (2006) utvärdering av effektiviteten i reflektions-intentions-
tekniken utvecklad av LaBerge och Rheingold (1991) antyder också att en kombinerad
teknik är effektiv. I denna studie fick 20 personer ett omfattande träningsprogram som
innebar att de varje morgon skulle bestämma sig för att under dagen i samband med
situationer som påminner om drömliknande upplevelser, ställa frågan ”Drömmer jag
eller är jag vaken?” och samtidigt med detta kritiskt granska medvetandenivån, därpå
fundera en stund på vad man skulle ha gjort om man i detta ögonblick hade haft en
dröm, försöka föreställa sig den känslan och åter påminna sig själv om att känna igen
drömmar för att slutligen i samband med att man ska sova, instruera sig själv högt och
tydligt att man ska drömma en klardröm under natten (Paulsson och Parker, 2006).
Försökspersonerna ökade antalet ihågkomna klardrömmar från 0.13 (s=0.22) till 1,25
per vecka (s=1.86).
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Kritiskt reflekterande innebär alltså att man under dagen återkommande prövar om man
drömmer eller ej (Tholey, 1983; Baruss, 2003). Detta kritiska reflekterande tar man
sedan med sig i drömmen (Tholey, 1983). Det kallas även Reality Testing (RT),
verklighetstest (Foleide, 1999). Purcell et al. (1993) menar att drömprocessen är
känsligt för påverkan från det vakna livet. Med andra ord har man en förmåga att
analysera sin omvärld utifrån ens varseblivning inte enbart när man är vaken utan även i
drömmen och den analytiska förmågan kan förbättras i drömmar genom att man
fokuserar sin vakna uppmärksamhet i lämplig riktning (Purcell et al., 1993).

Kritiskt reflekterande har visat sig vara speciellt verksam som teknik för personer som
inte upplevt klardrömmar tidigare (Tholey, 1983). I Levitan och LaBerges (1989,
refererat i LaBerge & Levitan, 1995) studie där man prövade effektivieten i MILD-
tekniken, fick de 84 försökspersonerna också testa kritiskt reflekterande kombinerat
med att de fick visualisera att de drömde, ökade genomsnittet för antalet klardrömmar
från 0.21 till 0.53 klardrömmar/vecka (Levitan & LaBerge, 1989 refererat i LaBerge &
Levitan, 1995).

Intentionstekniken innebär att man föreställer sig att man är i en drömsituation som
skulle få en att inse att man drömmer, eventuellt kombinerat med att man föresätter sig
att göra något speciellt i drömmen (Tholey, 1983) och liknar på det viset metoden
MILD (LaBerge, 1980). I studien av Wolpin et al. (1992) om sambandet mellan
individuella skillnader i personlighet och antal klardrömmar och kontroll av innehåll i
klardrömmar, svarade 62% av de 105 försökspersonerna, att de använde någon variant
av koncentration före sömn, meditation eller att man förde en drömjournal, för att uppnå
klardrömmar.

Framgångsrika försök har även gjorts med biofeedback, d.v.s. yttre stimuli under REM-
sömnen som triggar drömmaren till att ha klardrömmar (LaBerge & Levitan, 1995).
LaBerge och Levitan (1995) utvecklade en portabel datoriserad maskin, DreamLight, en
mask som man sätter över ögonen när man ska sova. Masken känner av ögonrörelser
och huvudrörelser och när dessa överenstämmer med de rörelser man kan se vid REM-
sömn, tänds och släcks små lampor som sitter i masken (LaBerge & Levitan, 1995). I en
studie av LaBerge, Levitan, Rich och Dement (1988, refererat  LaBerge & Levitan,
1995) fann man att yttre stimuli som man uppfattar i drömmen, kan fungera som en cue
för att man ska inse att man drömmer och därmed får en klardröm. Två av tre
försökspersoner som aldrig förut upplevt klardrömmar, fick en sådan utifrån att de
kände igen ett blinkande ljus som en cue för att de skulle inse att de drömde (LaBerge et
al., 1988, refererat  LaBerge & Levitan, 1995).

Studien utfördes i ett sömnlaboratorium och med en tekniker som aktiverade det
blinkande ljuset när försökspersonens polygrafutskrift visade att personen hade en
REM-sömnperiod (LaBerge et al., 1988, refererat  LaBerge & Levitan, 1995). I
undersökningen där LaBerge och Levitan (1995) använde den utvecklade produkten
DreamLight, fungerar detta automatiskt. De 14 försökspersonerna, som var valda utifrån
sitt stora intesse för klardrömmar, kunde utföra experimentet hemma (LaBerge &
Levitan, 1995).
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De fick först bli vana vid att använda masken, samtidigt som de kunde justera
känsligheten i systemet så att det sattes igång vid ett rimligt antal tillfällen under natten,
mellan 10-30 gånger. Därefter skulle de alternerande välja mellan två betingelser, läge
A och läge B där läge B innebar att systemet fungerade som när försökspersonerna
vande sig vid och justerade systemet och läge A där DreamLight inte gav några signaler
när REM-sömnen inföll. Funktionen i läge A respektive B var dock inte känt för
deltagarna I genomsnitt använde försökspersonerna respektive läge i 5 dagar. De fick
under hela försöksperioden dagligen notera om de använt DreamLight eller ej under
natten och i så fall i vilket läge, antal drömmar, antal klardrömmar, m.m. (LaBerge &
Levitan, 1995).

Resultatet från LaBerge & Levitans (1995) studie visade att DreamLight verkar öka
möjligheten till klardrömmar; elva av försökspersonerna beskrev 32 klardrömmar varav
22 av dessa inföll på nätter då de använde DreamLight och resterande på nätter utan
cues från apparaten.

Frågeställning

DreamLight har alltså visat sig effektiv för att få personer att drömma klardrömmar,
men är mycket dyr. Och även om kostnadsfria metoder som kritiskt reflekterande
kombinerat med intention och suggestion, liksom MILD, är framgångsrika i att
framkalla klardrömmar, är båda ganska krävande tekniker både i tid och komplexitet. I
denna studie avser jag att jämföra effektiviteten i att få klardrömmar mellan enbart
kritiskt reflekterande (Baruss, 2003) å ena sidan och en intentionsteknik (Tholey, 1983;
LaBerge, 1980) å andra sidan. Som definition för klardröm används dröm där man
drömmer medan man vet att man drömmer (Green, 1968).

Metod

Undersökningsdeltagare

Undersökningsdeltagarna rekryterades genom annonsering på en anslagstavla på
Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och genom upprop via e-
postutskick till studerande på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet
(genom dataansvarig på institutionen), genom annonsering via e-post till personer på tre
företag och till bekanta. Totalt fick 62 stycken den inledande enkäten och instruktioner,
varav 60 besvarade den inledande enkäten, 56 fullföljde experimentet och 54 fullföljde
experimentet enligt instruktionerna. Av dessa var 22 studenter på Psykologiska
institutionen. De erhöll 2 UD-timmar för sin medverkan, vilket innebar besvarande av
en inledande enkät samt genomförande av experimentet vid fyra tillfällen under en två-
veckorsperiod och notering i drömjournal som sedan lämnades eller skickades till
försöksledaren.

Av de 54 undersökningsdeltagare som fullföljde experimentet enligt instruktioner var
37 kvinnor och 17 män. Medelåldern var 40,0 år (s=13,6 år).
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Av undersökningsdeltagarna som fullföljde experimentet tillhörde 19 kontrollgruppen,
17 stycken gruppen kritisk reflektion och 18 tillhörde gruppen intentionsmetoden.

Tabell 1. Fördelning av ihågkomst av klardrömmar för de undersökningsdeltagare 
som fullföljde experimentet enligt instruktioner.

_____________________________________________________________________

Antal personer
_____________________________________________________________________

Aldrig 11
Mindre än en gång/månad 20
Ca en gång/månad 11
2-3 ggr/månad 6
Ca en gång/vecka 3
Flera gånger i veckan 3
______________________________________________________________________

Material

Till studien togs en enkät fram för att samla in vissa basfakta om t.ex. hur många
timmar sömn man normalt har per natt, hur ofta man kommer ihåg drömmar samt hur
ofta man kommer ihåg klardrömmar. Enkäten såg likadan ut oavsett grupptillhörighet.

Vidare gjordes en skriftlig instruktion inklusive drömjournal till respektive grupp.

Instruktionen till kontrollgruppen innebar i princip enbart en uppmaning att vara
uppmärksam på sina drömmar:

I denna studie om drömmar ombeds du göra tre saker.

1. Besvara den enkät som delas ut av försöksledaren vid informationstillfället.

2. Under de därpå följande två veckorna ska du vid fyra tillfällen notera om du
har haft några drömmar och om någon av dessa var klardrömmar. Om du
vill får du gärna beskriva innehållet. Använd den drömjournal som
försöksledaren tillhandahåller.

Instruktionen till gruppen för kritiskt reflekterande var mer utvecklad:

I denna studie om drömmar ombeds du göra tre saker.

1. Besvara den enkät som delas ut av försöksledaren vid informationstillfället.

2. Under de därpå följande två veckorna ska du vid fyra tillfällen använda
tekniken kritisk reflektion för att öka dina möjligheter att ha klardrömmar
(lucid dreams).
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Tekniken innebär att under de dagar du väljer att jobba med detta ställer dig 
själv frågan ”Drömmer jag eller inte?” .

Poängen är att man genom att ställa sig själv denna fråga i vaket tillstånd,
för över det kritiskt reflektiva förhållningssättet även till drömstadiet.

Ställ dig frågan
a) så ofta som möjligt under dagen, dock minst 5-10 gånger
b) så nära tillfället som du somnar som möjligt
c) så ofta som möjligt i situationer eller under förhållanden som liknar 
   drömupplevelser

När du vaknar på morgonen noterar om du har haft några drömmar och om
någon av dessa var klardrömmar. Om du vill får du gärna beskriva
innehållet. Använd den drömjournal som försöksledaren tillhandahåller.

Instruktionerna till gruppen för intentionstekniken:

I denna studie om drömmar ombeds du göra tre saker.

1. Besvara den enkät som delas ut av försöksledaren vid informationstillfället.

2. Under de därpå följande två veckorna ska du vid fyra tillfällen försöka
 ha en klardröm (lucid dream) genom följande teknik.

När du går och lägger dig ska du tänka att du ska komma ihåg att bli
medveten om att du drömmer i dina drömmar under natten. Bestäm dig för
något du vill göra medan när du blir medveten i drömmen (t.ex. försöka flyga
eller ställa en fråga till någon i drömmen).

Metoden bygger på vår förmåga att komma ihåg saker vi ska göra i
framtiden genom att vi formar mentala associationer mellan det man vill
komma ihåg och den framtida situation där man ska agera.

När du vaknar på morgonen noterar om du har haft några drömmar och om
någon av dessa var klardrömmar. Om du vill får du gärna beskriva
innehållet. Använd den drömjournal som försöksledaren tillhandahåller.

Oavsett vilken grupp man tillhörde så innehöll instruktionen också en uppmaning till
personen att omedelbart bestämma sig för vilka dagar man skulle mäta och fylla i dessa
datum i drömjournalen. Vidare fanns en rad att skriva i det datum då drömjournalen
skulle återlämnas till försöksledaren.

Procedur

Introduktion och överlämning av instruktioner gjordes dels vid möten (41 personer),
dels per e-post och telefon (21 personer).
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Undersökningsdeltagarna delades in i tre grupper: kontrollgrupp, grupp som skulle
pröva metoden kritiskt reflekterande respektive grupp som skulle pröva
intentionstekniken. De som anmält sig till en viss tid för introduktion placerades i
samma grupp. Även om det enbart var en person anmäld till ett introduktionstillfälle
räknandes det som ett tillfälle. Fördelningen gjordes enligt prinicipen 1: kontrollgrupp,
2: kritiskt reflekterande, 3: intentionsteknik och sedan om igen från 1. Försöksledaren
avslöjade dock inte i detta skede att det fanns en gruppindelning utan försöket
presenterades bara som en studie om klardrömmar.

Undersökningsdeltagarna fick vid introduktionstillfället fylla i en inledande enkät. med
bl.a. frågor om de normalt kommer ihåg drömmar och om de haft klardrömmar tidigare.
Därefter fick de en muntlig och skriftlig instruktion i vad de förväntades göra under
försöksperioden samt en drömjournal som skulle lämnas tillbaka till försöksledaren (se
Material ovan).

Vid introduktionstillfället gavs också en muntlig beskrivning av vad drömmar
respektive klardrömmar är samt tillfälle till gemensam reflektion över
undersökningsdeltagarnas erfarenheter. De informerades om att de kunde avbryta
undersökningen när de ville och att ytterligare information om studien skulle ges vid
återlämningen av drömjournalen, samt att de kunde erhålla den färdiga uppsatsen.

Undersökningsdeltagarna skulle genomföra experimentet hemma. De skulle vid fyra
fritt valda dagar/nätter följa den instruktion de fått. Dagarna fick
undersökningsdeltagarna fördela fritt över de kommande två veckorna. Vid en vald
försöks- och mätdag skulle de följa instruktionen och morgonen därpå fylla i data i
drömjournalen om bl.a. antal ihågkomna drömmar och klardrömmar.

Undersökningsdeltagarna fick själva välja om de ville beskriva sina drömmar eller ej.
Syftet med att ge möjligheten att beskriva innehållet i drömmarna, var att förbättra
ihågkomst av drömmar. Schredl (2002) har visat att personer som aldrig eller sällan
kommer ihåg sina drömmer ökar ihågkomst om de får skriva ner dem.

Vid två-veckors-periodens slut lämnade undersökningsdeltagarna tillbaka
drömjournalen till försöksledaren, som då också ställde några kontrollfrågor om antal
sovtimmar och antal drömmar respektiv klardrömmar generellt under perioden.

Resultat

För beräkning av vilken av de två metoderna som är effektivast för att framkalla
klardrömmar, slumpades 2 undersökningsdeltagare bort i kontrollgruppen och 1
undersökningsdeltagare i gruppen som prövade intentionsteknik för att alla tre
grupperna skulle ha n=17.

Antalet ihågkomna klardrömmar blev för kontrollgruppen totalt 13 stycken, för gruppen
som prövade kritisk reflektion totalt 10 stycken och för gruppen som prövade
intentionstekniken totalt 8 stycken.
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Resultatet från en chi-två-analys visar inte på något samband mellan val av metod och
antal ihågkomna klardrömmar (Chi-två 1 = 1,23, n.s.). Experimentet kunde inte visa om
någon av de två prövade metoderna är mer effektiv i att framkalla klardrömmar jämfört
med varandra eller jämfört med att inte använda någon metod alls.

Från den inledande enkätens insamlade basdata om försökspersonerna går det att se att
det finns ett negativt samband mellan ålder och antal sömntimmar under natten (r58 = -
0.386, p = 0.002). Det finns också ett signifikant negativt samband mellan ålder och
antal ihågkomna drömmar (r58 = -0.275, p = 0.033), vilket är i överensstämmelse med
en studie av Giambra, Jung och Grodsky (1996).

Det fanns inget signifikant samband mellan ålder och antal ihågkomna klardrömmar
eller mellan antal timmars nattsömn och ihågkomna klardrömmar.

Däremot fanns det ett signifikant positivt samband mellan antal sömntimmar under
natten och antal ihågkomna drömmar (r58 = 0.336, p = 0.009) samt mellan det antal
drömmar man kommer ihåg och antal klardrömmar kommer man ihåg (r58 = 0.455, p <
0.001). Det senare är i överensstämmande med tidigare studier av Wolpin et al. (1992).

Diskussion

I denna undersökning kunde inte några signifikanta skillnader mellan metoderna vad
gäller antal ihågkomna klardrömmar påvisas. Vare sig kritisk reflektion under dagen
eller ett fokus på att vilja ha klardrömmar inklusive en förutbestämd idé om vad man
skulle göra i dessa drömmar, var varken mer eller mindre effektivare än det resultat som
kontrollgruppen visade.

Trots att Tholeys (1983) undersökningar pekar på att kritiskt reflekterande kan vara en
framgångsrik teknik för att framkalla klardrömmar, speciellt för personer som inte
upplevt klardrömmar tidigare, verkar den inte har gett några resultat för
experimentgruppen. Enbart en av de fyra i den gruppen som inte hade haft några
klardrömmar tidigare, fick en klardröm under experimentet.

Resultatet av experimentet kan bero på flera saker. En är att respektive teknik inte är
tillräckligt effektfull i sig själv utan kräver, precis som andra studier visat, kombination
av olika tekniker. Tholey (1983) pekar t.ex. på att effekten av självsuggestion kan
förbättras genom att använda avslappningstekniker samt att intentionstekniken fungerar
bäst när man vaknar tidigt på morgonen.

Vidare kan försöksperioden, fyra försökstillfällen under 14 dagar, ha varit för liten. I
Paulsson och Parkers (2006) studie fick deltagarna träna  den kombinerade tekniken i 14
dagar. Tholey (1983) menar att det tar fyra till fem veckor för en person som inte haft
några klardrömmar förut, att få en klardröm, även om det kan variera mycket från
individ till individ.

Eventuellt kan personer i kontrollgruppen omedvetet eller medvetet försökt prestera
klardrömmar, trots instruktion att enbart notera antal drömmar respektive klardrömmar



12

för valda mätdagar. Behovet av att vilja prestera klardrömmar kan därigenom fungera
som en form av intentionsteknik.

En aspekt på resultatet är också huruvida man minns klardrömmar överhuvudtaget,
vilket har ett samband med om man kommer ihåg ”vanliga” drömmar. Det finns
människor som påstår att de inte drömmer, men i slutet av 50-talet gjordes studier där
människor som väldigt sällan kom ihåg drömmar, väcktes under REM-sömnen och då
kunde närmare hälften rapportera en dröm (Goodenough, Shapiro, Holden &
Steinschreiber, 1959). De som ofta kommer ihåg drömmar är också de som lättast lär
sig att drömma klardrömmar (Snyder & Gackenbach, 1988).

Mer än hälften av hela gruppen, 34 personer kommer dock ihåg drömmar minst en gång
i veckan eller oftare vilket talar för att det fanns god grund för personerna att komma
ihåg även klardrömmar.

De som kommer ihåg klardrömmar är enligt LaBerge & Gackenbach (2000) också
personer som har ett stort kontrollbehov. En studie på 17 studenter gav en korrelation på
0.71 (p = 0.001) mellan hur ofta studenterna drömde klardrömmar och resultat på ett
test om kontrollbehov (Prescott & Pettigrew, 1995). I framtida studier om olika
teknikers effektivitet kan man därför också notera försökspersonernas kontrollbehov
som en aspekt då man bedömer resultatet av olika tekniker för att öka antalet
ihågkomna klardrömmar.
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