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FREUDS DRÖMTEORI UR ETT NEUROVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV1

 
Jennica Ehn 

 
 
 
 
Denna litteraturöversikt jämför Sigmund Freuds drömteori med 
befintliga neurovetenskapliga forskningsfynd om drömmar för att 
finna likheter eller avvikelser dem emellan. Neuropsykoanalys är en 
tvärvetenskap som avser studera psykologiska fenomen med hjälp av 
neurovetenskaplig forskning och psykoanalytiska teorier. De båda 
fälten används för att belysa och stärka varandras fynd och postulat. 
Freuds teori som innebär att drömmar är önskeuppfyllelser och fyller 
funktionen av att vakta sömnen sammanfattas. Vidare sammanfattas 
neurovetenskapligt inriktad forskning som visar att drömmars karaktär 
styrs av hjärnstrukturers olika aktivitetsnivå och påverkan från 
signalsubstanser. Jämförelsen visar att neurovetenskapliga fynd talar 
för Freuds drömteori. Bland annat visas att system för 
behovsidentifiering och belöning är aktiva under sömn och att 
organismen skyddar sömn. Nervretningar aktiverar drömbildandet, 
kontrollfunktioner är hämmade under sömn och negativa emotioner 
präglar drömmar. Detta till trots kan teorin varken bekräftas eller 
dementeras med tillgänglig forskning.    

 
 
Nyckelord: Neuropsykoanalys, drömteorier, Sigmund Freud, neurovetenskap 
 
 
Denna sammanställning av Sigmund Freuds drömteori och befintlig neurovetenskaplig 
forskning om sömn och drömmar är avsedd att så långt möjligt vara objektiv. Läsaren 
skall dock vara informerad om att denna examensuppsats är skriven av en student som 
valt att inrikta sig mot psykodynamisk psykoterapi under utbildningen. Uppsatsens 
disposition inleds med en beskrivning av det tvärvetenskapliga fältet neuropsykoanalys. 
Neurovetenskap och psykoanalys står varandra nära och det finns goda anledningar att 
använda neurologiska och neuropsykologiska undersökningstekniker för att studera 
psykoanalytiska fenomen. Därmed inte sagt att neurovetenskapen har de enda, bästa 
eller nödvändiga tekniker som krävs för att öka kunskapen om psykets utformning och 
funktion. Innan Freud började sin psykologiska forskning var han neurolog vilket 
sannolikt har påverkat hans uppfattning om de psykologiska strukturerna. 
Neurovetenskap är samlingsnamnet för all vetenskap som behandlar nervsystemets 
byggnad och funktion. Neurofysiologi, neuroanatomi och neurologi är exempel på 

                                                      

1  Stort tack Ann för entusiasm, skarpsyn och tålamod. Tack Camilla, Emmy, Hans och Rebecka för er 
vänskap och korrekturläsning. Tack Filip för strukturförslag, kärlek, piska och morot…  
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områden som faller under neurovetenskapen. Neurologi är läran om nervsystemet och 
dess sjukdomar. Neurolog är den som diagnosticerar och behandlar neurologiska 
sjukdomar eller som bedriver forskning om nervsystemet. Neurologi är en medicinsk 
disciplin medan neuropsykologi är en specialiserad gren inom psykologi.  
 
Denna uppsats kommer sammanfatta Freuds drömteori, sammanställa 
neurovetenskaplig forskning med bäring på sömn och drömmar samt ge exempel på 
andra drömteorier. Under rubriken ”Resultat, kommentarer och diskussion” kommer 
psykoanalytisk drömteori och neurovetenskapliga data jämföras. Som rubriken utlovar 
kommer jämförelserna kommenteras och diskuteras redan i detta avsnitt. Detta görs för 
att underlätta läsning av texten. Funderingar om examensarbetets tillförlitlighet samt 
behov av vidare forskning inom drömområdet tas upp under rubriken ”Slutsatser”.  
 
Psykoanalytisk- och psykodynamisk teori har kritiserats för att inte kunna bevisföras 
eller beskrivas på positivistiskt vetenskaplig väg. Därför har syftet med denna rapport 
varit att försöka jämföra en specifik del av den psykoanalytiska teorin med den 
neurovetenskapliga forskning som finns tillgänglig. Den specifika delen av 
psykoanalysen som avses är drömteorin.  
 
Författaren har en förhoppning om att denna text ska öka förståelsen för hur olika 
forskningsfält kan integreras för att nå större insikt om psykologiska fenomen och hur 
tvärvetenskaplighet inte behöver verka avskräckande utan snarare kan ses som en 
tillgång. En önskan föreligger om att texten ska väcka intresse, höja generell kunskap 
inom området och skapa nyfikenhet kring hur flera perspektiv kan stödja 
forskningsresultats tillförlitlighet. Vidare önskar författaren ge läsaren möjlighet att 
själv spekulera angående drömmars betydelse och finna ut om drömmar bör tillvaratas 
(antingen i det egna livet eller som material i psykologisk verksamhet) eller förkastas 
som nattligt och meningslöst mentalt material.  
 
Läsaren kommer bli varse att uppsatsens struktur inte följer de formella krav som ställs 
på en vetenskaplig rapport. Detta är ett medvetet val från författarens sida och har med 
innehållets karaktär att göra. Eftersom studiet och jämförelserna görs utifrån Freuds 
texter och neurovetenskapliga data får dessa textavsnitt i uppsatsen utgöra materialet 
utifrån vilket resultaten formuleras. Därför finner läsaren att syfte, frågeställning och 
metod presenteras tidigt inför de översikter som sedan följer.  

Neuropsykoanalys – en integrering av neurovetenskap och 
psykoanalys 

I början av 1900-talet studerades människans psykiska liv av Sigmund Freud (1856-
1939). Neurovetenskapen hade vid denna tidpunkt inte tillräcklig forskning för att 
beskriva individers inre liv, känslor och yttre beteenden. Idag är situationen en annan 
och neurovetenskapen har metoder och undersökningstekniker som ger kunskap om 
biokemiska och fysiologiska processer som lär oss om människors mentala liv. 
Neuropsykoanalys är en disciplin som försöker överbrygga de båda förhållningssätten. 
Hjärnforskare och psykoanalytiker gör gemensam sak och söker kopplingar mellan 
grundläggande psykoanalytiska begrepp och neurovetenskap (Solms & Turnbull, 2005). 
Det finns flera problem med denna integration. Psykoanalys anses sällan vara en 
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”vetenskap” av positivistiska forskare, vetenskapssynen skiljer sig åt mellan områdena, 
fördomar i båda riktningarna mellan disciplinerna förekommer och konkreta bekymmer 
uppstår när forskning ska bedrivas. Exempel på en svårighet kan vara att på neurologisk 
eller neuropsykologisk väg beforska ett komplext fenomen som bortträngning. För att 
lyckas med projekt som detta krävs att forskarna för en tvärvetenskaplig dialog, 
tillsammans deltar i klinisk verksamhet samt skaffar sig god kunskap om det andra 
vetenskapsfältet. Neuropsykoanalytikerna ser att psykoanalysen kan fungera som en 
teoretisk grund varifrån hjärnforskning kan utformas.  
 
Både den vetenskapliga psykologin och neuropsykologin har som utgångspunkt att 
studera vår hjärna och vårt psyke objektivt. För att kunna förstå hjärnan är det dock 
nödvändigt att även studera dess subjektiva aspekter (Solms, 2006). Målet för Solms 
och andra likasinnade forskare har varit att införa ”psyket” i den neurovetenskapliga 
forskningen. 
 
Då man försöker beskriva människans inre psykiska liv blir man tvungen att använda 
sig av metapsykologi. Den funktionella uppbyggnaden av våra psyken beskrivs med 
abstraktioner såsom minnessystem eller medvetandesystem (Solms & Turnbull, 2005). 
Att studera den psykiska apparaten innebär inte endast att observera den. Det innebär att 
också ha förmånen att vara denna apparat. Denna tillgång har tidigare inte värdesatts 
utan hjärnan har studerats åtskiljd från jaget. Nu verkar det som om en förändring är på 
väg att ske och neurovetenskapen har börjat titta mer på inre, psykiska processer. Vägen 
framåt ser, från neuropsykoanalytikers håll, ut att vara en integrering av disciplinerna.  
 
Kognitionsforskning (om tankeprocesser, tänkandets natur) har formulerat teorier kring 
minnets uppbyggnad med hög vetenskaplig validitet. Psykoanalysen har inte kunnat 
uppnå denna grad av vetenskaplighet eller tillförlitlighet och anger att anledningen till 
detta handlar om dess speciella observatörsperspektiv. Objekten som studeras är 
individuella subjekt, slutsatserna som dras är subjektiva och generella resultat som 
formuleras landar långt ifrån direkta data. Neurovetenskaplig forskning kan användas 
för att söka psykoanalytiska fenomen men att välja endast ett av de två perspektiven vid 
beskrivning av dem leder till bristande förståelse. Psykoanalysen är nödvändig för att 
komma åt sådant som existerar men inte är synligt varvid endast neurovetenskaplig 
forskning skulle leda till att vissa psykologiska fenomen i människans inre inte blir 
belysta. På samma sätt kan kunskap som nås genom psykoanalys komma att utökas då 
biologiska metoder adderas. Redan Freud förstod betydelsen av psykets anatomi och 
biologi och han ansåg att psykoanalysens avståndstagande från naturvetenskapen endast 
borde vara temporär. Freud menade att det fanns ett behov för psykoanalysen att 
utforskas isolerad under en tid. För framtiden trodde han på något annat (Solms & 
Turnbull, 2005). Kanske var det en integration av perspektiven han åsyftade. Kanske 
befinner vi oss nu, hundra år senare, vid denna punkt. 
 
En grupp forskare startade i början på 1990-talet en tvärvetenskaplig studiegrupp i New 
York. Syftet för forskarna ur respektive forskningsfält, neurovetenskap och 
psykoanalys, var att fortbilda sig inom frågor som intresserade dem gemensamt. 
Framstående företrädare för båda fälten inbjöds till gruppen. Avogheten mot gruppen 
var mindre än förväntat och de flesta inbjudna forskare anslöt sig. Intresset för denna 
tvärvetenskapliga grupp har spridit sig över världen och ett kontaktnät har byggts där 
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idéer, rön och erfarenheter utbyts. En tidskrift startades och dess namn gav också namn 
åt den nya vetenskapsgrenen; neuro-psykoanalys. En internationell konferens hålls varje 
år och efter den första konferensen som hölls i London år 2000 grundades även 
föreningen International Neuro-Psychoanalysis Society. Det är inte tänkt att bara samtal 
och informationsutbyte ska ske mellan gruppernas medlemmar. Även forskning ska 
bedrivas där samma fenomen undersöks av både neuropsykologer, neurologer och 
psykoanalytiker. Den nya disciplinen skapar således krav på användandet av metoder 
där, från två håll, observerade data kan knytas till samma ”verklighet” (Solms & 
Turnbull, 2005). Det främsta metodologiska verktyget som används är det kliniskt-
anatomiska; till exempel studeras en individs specifika hjärnskada av neurologer och 
neuropsykologer medan en psykoanalytiker bedriver psykoanalys med individen och 
beskriver observationer därifrån. Neuropsykoanalytikerna bedriver forskning kring 
psykoanalytiska begrepp och bland andra Mark Solms knyter nya resultat till Freuds 
teorier. I boken ”Hjärnan och den inre världen” (Solms & Turnbull, 2005) beskrivs 
forskning som redan utförts av neuropsykoanalysen men också vilken forskning som 
behöver bedrivas. Ett specifikt kapitel i boken behandlar neurovetenskapliga fynd om 
områdena sömn och drömmar. I det kapitlet presenteras olika forskningsresultat men det 
framhävs också att spekulationerna kring drömmar är många och att flera frågor återstår 
att besvara innan den psykoanalytiska drömteorin kan göras trovärdig eller avfärdas. 

Syfte  
Teorier om drömmar och deras funktion skiljer sig åt. Forskning har visat att 
människors sömn och drömmar kan ändras vid till exempel specifika skallskador, intag 
av olika farmaka och olika sjukdomstillstånd. Sigmund Freud ansåg att drömmar är 
önskeuppfyllelser och att de vid tydning kan visa oss vägen till vårt omedvetna. Om 
Freuds antaganden innehåller någon sanning finns motiv för att använda tolkning av 
drömmar vid psykoterapeutisk behandling, i insiktsterapier och för utforskande av 
människans psykiska värld. Syftet med denna rapport är att så långt det är möjligt 
komma närmare ett svar på huruvida Freuds drömteori håller streck om den studeras 
utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv.  

Frågeställning 
I vilken utsträckning kan Freuds drömteori bekräftas eller dementeras med hjälp av 
modern neurovetenskaplig forskning?  

Metod 
Denna text är en översiktlig sammanställning av Freuds drömteori och 
neurovetenskaplig forskning om sömn och drömmar. Ambitionen med uppsatsen är att 
utifrån studier av Freud och neurovetenskaplig forskning göra en jämförelse för att finna 
överensstämmelser eller avvikelser dem emellan. För att på empirisk grund kunna 
besvara frågeställningen om Freuds drömteorier kan bekräftas av modern forskning 
skulle en avancerad tvärvetenskaplig datainsamling behöva utföras. Denna insamling är 
ogörlig inom detta arbetes tids- och resursram. Mycket forskning har bedrivits rörande 
sömn och drömmar och en mängd resultat står till buds. Backman (1998) hävdar att just 
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på grund av att kunskapsmassorna ständigt växer inom olika disciplinområden är 
behovet av litteraturgranskningar och forskningsöversikter stort.  
 
För rapporten har litteratursökning gjorts via Stockholms universitetsbiblioteks katalog, 
dess e-tidskrifter samt databasen psycINFO. Sökord som använts är bland andra ”neuro-
psychoanalysis, dreams, neurology and dreams, dream content”. Sökning av litteratur 
har också gjorts på tidskriften Neuro-Psychoanalysis hemsida. Artiklar hämtades 
därifrån den 16 juni 2008 på adress:  
www.neuro-psa.org.uk/npsa/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=7

Sigmund Freuds drömteori 
Det som kallas ”Sigmund Freuds stora upptäckt” handlar om att drömmar har betydelse, 
att de ger tillträde till det omedvetna själslivet samt att drömmars innehåll kan förstås 
genom analys och tolkning. En del i upptäckten är att drömmars funktion är att vakta 
sömnen genom att presentera en uppfyllelse av en (i det vakna tillståndet) 
otillfredsställd önskan. I slutet av 1899 trycktes Freuds bok ”Drömtydning” (men 
antagligen av marknadsföringsskäl kom den att dateras till år 1900). De drömmar han 
däri använder som exempel är framförallt hans egna och den dröm som kommit att 
betyda mest är ”Irmadrömmen” (Sjögren, 1989).  

Freuds formulering av drömtydningsteorin 
För att inte beskriva Freuds drömteorier genom andra författares ord följer här en 
sammanfattning av Sigmund Freuds ”Drömtydning” från 1900/1927.  

Drömmens funktion är att uppfylla en önskan 
Freuds åsikt om drömmar var direkt. Han var övertygad om att de kan tydas och att de 
därmed har en mening och psykisk innebörd. ”Drömmens innehåll är alltså en 
önskeuppfyllelse och dess motiv en önskan” (Freud, 1900/1927, sid. 23). Han ansåg att 
man kunde genomföra en vetenskaplig drömtydning. Drömmen är inte meningslös utan 
ett fullt förståeligt psykiskt fenomen, dvs. en önskeuppfyllelse. Drömmar är uppbyggda 
av en mycket komplicerad intellektuell verksamhet. Drömmar svarar mot fysiska behov; 
att äta salt mat före läggdags för att sedan drömma att man dricker. Här framgår att en 
önskan om att dricka finns och drömmen uppfyller den. Drömmen har därmed ett 
ändamål. Genom att tillfredsställa önskan behöver man inte vakna och drömmen är 
sålunda en bekvämlighetsdröm. Drömmen gör att vi inte behöver vakna och agera. När 
Freud bemöter påståendet att drömmar oftare innehåller smärta och olust än lust svarar 
han att uppfattningen om drömmar inte baseras på värderingen av det manifesta 
dröminnehållet. Det viktiga är det tankeinnehåll bakom drömmen man når genom 
tydningsarbetet. Freud skiljer mellan det uppenbara, manifesta innehållet och det dolda, 
latenta innehållet i drömmar. Det manifesta innehållet behöver tydas då det är 
förvanskat. 
 
Drömmarna delas upp i två grupper med avseende på önskeuppfyllelsen. Vissa är 
uppenbara önskeuppfyllelsedrömmar medan andra döljer önskeuppfyllelsen. De förra 
dröms huvudsakligen av barn och de senare verkar under censurens inflytande. Freud 
finner olika möjligheter för önskningarnas ursprung. 1) En medveten önskan väcks 

http://www.neuro-psa.org.uk/npsa/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=7


8 

 

under dagen men har inte kunnat bli tillfredsställd. Denna önskan är förmedveten. 2) En 
omedveten (förkastad, undertryckt) önskan väcks under dagen. Denna önskan har 
förpassats från det förmedvetna till det omedvetna. 3) En önskan väcks under natten av 
vårt omedvetna känsloliv och har inget med föregående dag att göra. Denna önskan 
tillhör det omedvetnas system. En fjärde källa till önskningar är aktuella fysiska behov 
(törst, sexuella behov) som väcks under natten.  
 
Freud tvivlar på om ouppfyllda önskningar från dagen kan skapa drömmar hos vuxna 
om det inte är så att det förmedvetna ser till att skaffa förstärkning från det omedvetna. 
En medveten önskan väcker drömmen ifall det finns en överensstämmelse med en 
önskan från det omedvetna. Omedvetna önskningar vill alltid ta sig till medvetandet och 
kan genom dessa impulser överföra sin intensitet på den medvetna önskningen som är 
mindre intensiv.  
 
Om materialet för drömtankarna (det hemliga ursprungsmaterialet) motsäger 
önskeuppfyllelser, det kan vara faktiska bekymmer eller svåra insikter, uppträder 
drömmen på två sätt. Antingen lyckas drömarbetet ersätta bekymren och undertrycka 
olustkänslor så att drömmen blir en ren tillfredsställelsedröm. Eller så uppträder 
bekymren förändrade men ändå igenkännliga i den manifesta drömmen. Dessa sista 
upplevs som antingen indifferenta och logiska eller så ångestfyllda att drömmaren 
vaknar. En analys av ångestdrömmar visar, som redan nämnts, att även de är 
önskeuppfyllelser. Olustdrömmar kan vara av karaktären ”straffdrömmar”. Mekanismen 
bakom dem är att den omedvetna önskan inte tillhör den bortträngda delen av psyket 
utan istället tillhör jaget. Då denna önskan är en otillåten impuls för jaget uppstår 
drömbildandet ur att jaget på en förmedveten nivå önskar straffa denna impuls. 
 
Vid drömanalysen upptäcks att varje dröm har ett inslag av färskt material och att detta 
material inte har någon större psykologisk betydelse. Det färska materialet kan ta sig in i 
dröminnehållet som substitut för gamla drömtankar eftersom det inte nämnvärt hindras 
av motståndscensuren. För de bortträngda drömtankarna är det färska och 
associationsfria materialet välkommet. Det obetydliga materialet saknar ännu negativa 
associationer och det färska materialet har inte haft tid att knytas till något 
dröminnehåll. Detta förhållande gör det möjligt för drömtankarna att överföras till vårt 
medvetande. 
 
Det är inte drömmar som stör sömnen. Drömmen vaktar sömnen. Drömönskans 
ursprung finns i det omedvetna men har förbindelser till dagsresterna. Dagsresterna 
består av önskningar, psykiska retningar eller färska intryck. Det omedvetna kan under 
sömnen inte vara något annat än drivkraften till en önskeuppfyllelse. Ingenting annat än 
en önskan kan få vår psykiska apparat att arbeta. Impulser från det omedvetna behöver 
under sömnen inte fruktas eftersom de inte kan sätta igång någon motorisk handling. 
Det är en önskan som är den psykiska drivkraften för drömmen. Drömmen är alltid en 
önskeuppfyllelse, en prestation av det omedvetnas system och har som enda mål för sitt 
arbete att uppfylla en önskan. Det förmedvetna låter önskeuppfyllelsen passera till 
medvetandet om drömmen genomgått förvanskning. Den härskande önskan är dock den 
förmedvetna om att få sova och detta underlättar för drömbildningen genom att 
förvanskningen minskar den psykiska apparatens laddning. Då vi tillåts fortsätta sova 
kan alla drömmar sägas vara bekvämlighetsdrömmar.  
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Under sömnen är medvetandets sinnesyta gentemot det förmedvetna okänsligare än vad 
det är mot varseblivningssystemen. Detta är fördelaktigt då det förmedvetna önskar 
sova och inget bör ske i tankarna. Första ledet i drömmandet leder drömtankarna från 
det omedvetna till det förmedvetna. Andra ledet är då önskningen stöter på censuren och 
drömprocessen måste regrediera tillbaka till varseblivningssystemet. Det tredje ledet är 
återigen progredient. Progressionen är då drömmen i det förmedvetna genomgår en 
sekundär bearbetning och får viss begriplighet och sammanhang. Den sista bilden 
drömmen lämnar hos drömmaren uppfattas vara stark. Drömmens starka bild är inte det 
som får oss att vakna utan det är istället så att bilden upplevs stark just därför att vi var 
på väg att vakna. 
 
Under dagen, då det förmedvetna styr, påbörjas första etappen av drömarbetet. Det som 
det förmedvetna systemet styr över är de impulser, drifter och tankar som kommer från 
individens omedvetna. Det förmedvetna agerar som spärr för dessa impulser under vår 
vakna tid så att de inte ska nå vårt medvetande. Dessa dagsrester försvinner inte. Istället 
återvänder psyket till dem då vi somnar. Den andra etappen inbegriper förvanskning, 
omedvetna minnen och regression till varseblivningssystemet och pågår hela natten. 
Drömprocesserna behöver dock inte följa denna tidsordning utan troligtvis sker 
samtidig prövning av de olika möjligheterna för att finna den mest ändamålsenliga 
energifördelningen. Det kan vara så att drömarbetet pågår mer än en dag och en natt för 
att ett resultat ska uppstå. Om drömprocessen, genom drömarbetet, har samlat 
tillräckligt med intensitet kan den väcka det förmedvetna. Om inte behöver processen 
förhålla sig beredd till strax före uppvaknandet för att bli uppmärksammat. Om det 
förmedvetna blir allför oroat av en önskeuppfyllelse avbryts drömmen och vi vaknar. 

Den strukturella modellen uppstod ur den topografiska 
Texten under just denna rubrik är hämtad främst från Sjögren (1989) och är en 
beskrivning av Freuds strukturella och topografiska modell. Detta tillägg är ämnat att ge 
en mer schematisk bild av Freuds syn på människans psykiska apparat. Under nästa 
rubrik ”Drömmar förvanskas genom drömarbete” fortsätter Freuds beskrivning av sin 
drömteori. 
 
Den strukturella modellen i Freuds psykoanalytiska teori beskriver hur vårt psyke 
fungerar. Varje människa styrs av sitt jag, sitt överjag och sitt det. Jaget och överjaget 
verkar på medveten, förmedveten och omedveten nivå medan detet främst befinner sig 
på den omedvetna nivån. Vad som existerar på den omedvetna nivån i psyket kan vi inte 
med endast viljekraft nå kunskap om. Den rationella och verkställande delen av vårt 
psyke, det vill säga jaget, är underkastad realitetsprincipen och styrs av förnuft, 
verklighetsprövning och internaliserade förbud. Trots att jagets aktivitet kan utspela sig 
på det medvetna planet görs det i väldigt liten utsträckning eftersom jaget också 
förhandlar med både överjaget och detet. Jagets huvuduppgift är inte att medvetet 
uppleva omvärlden utan att istället fungera som hämmare av detets driftsimpulser. 
Processen där impulser hämmas av jaget sker på den omedvetna nivån (Solms & 
Turnbull, 2005). Jaget utsätts för påverkan både av detets driftskrav och den yttre 
verklighetens krav och dess verksamhet sker därmed på både medveten och omedveten 
nivå (Hergenhahn & Olson, 2003). Sett ur psykodynamiskt perspektiv fungerar jaget 
som kompromissbildare för att skapa balans mellan olika system i konflikt. När Freud 
skrev ”Drömtydning” (1900/1927) hade han ännu inte formulerat den strukturella 
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modellen. I ”Drömtydning” utvecklade Freud sin metapsykologiska topografiska modell 
(ur vilken den strukturella modellen senare skulle uppstå). Det ”topografiska” syftar till 
att indela vårt själsliv i det medvetna, det förmedvetna och det omedvetna. I det 
förmedvetna finns tankematerial som står mellan det medvetna och det omedvetna 
(Sjögren, 1989). Detta material är inte direkt tillgängligt för medvetandet - men kan bli 
det genom till exempel symtom, drömmar, psykoterapier, felhandlingar m.m.  
 
För att nå insikt om det psykiska livet är det viktigt att man inte överskattar 
medvetandet, menar Freud (1900/1927). Det omedvetna, det som är obekant för oss, är 
det som är den egentliga psykiska realiteten. Det psykologiskt omedvetna delas upp i 
två slag. Det första är det omedvetna. Det är inte förmöget att nå vårt medvetande 
medan det andra, det förmedvetna, kan komma till medvetande. Det förmedvetna 
systemet står mellan det omedvetna och det medvetna som en mur. Det förmedvetna 
hindrar inte bara tillträdet till det medvetna; det förfogar också över tillträdet till 
rörelseförmågan och uppmärksamheten. Det medvetna är endast ett sinnesorgan för att 
iaktta psykiska kvaliteter. 

Drömmar förvanskas genom drömarbete 
Det kan finnas en motvilja hos drömmaren att tyda sina drömmar och man skjuter upp 
att göra det. Motviljan kan handla om att drömmen har ett innehåll som är bortträngt 
eller material som vi ogärna erkänner. Drömmarnas hemliga innehåll förvanskas ofta så 
att den riktiga betydelsen uttrycks på motsatt sätt. Således finns det drömmar som 
uppfyller en oigenkännlig önskan. Det kan vara en önskan vi vill motstå och vi kan 
känna ett inre motstånd mot denna önskans existens varpå den endast kan uttryckas i 
förvanskat skick. Förvanskningen blir kraftigare ju strängare censuren är. Upphovet till 
drömmar kan sägas bestå av två psykiska system inom individen. Det första formar 
drömmens önskan och det andra systemet censurerar denna önskan genom en 
framtvingad förvanskning. Före analys av drömmen är de latenta drömtankarna 
omedvetna. Det vi är medvetna om är det manifesta innehållet. För att något material 
ska kunna nå medvetandet i form av en manifest dröm behöver det passera det andra 
psykiska systemet. Denna andra instans utövar sin makt och modifierar innehållet för att 
det ska kunna tillåtas nå medvetandet. Det är genom denna modifikation som till 
exempel en pinsam dröm innehåller ett önskeuppfyllande. Pinsamheten är bara en 
förvanskning av det önskade.  
 
Vid jämförelse mellan drömtankar och dröminnehåll blir det tydligt att ett väldigt 
förtätningsarbete har utförts. Drömmar är knappa, fattiga och lakoniska medan 
drömtankarna bakom är omfångsrika och rika. Alla element i dröminnehållet visar sig 
vara överdeterminerade (att aspekter som saknar betydelse får ökat värde) eller 
mångfaldigt representerade i drömtankarna. Vidare är också drömtankarna flerfaldigt 
företrädda i det manifesta dröminnehållet. Ett drömelement får oss att associera till flera 
drömtankar och en drömtanke får oss att associera till flera drömelement. Hela mängden 
av drömtankar genomgår någon form av bearbetning där de element som får mest stöd 
träder fram och införlivas i dröminnehållet. Vid förtätningsarbete kan en person i 
drömmen komma att representera flera andra förkastade personer genom att bära drag 
från dessa. Ett annat sätt är att förena drag från två eller fler personer i en drömbild för 
att därmed skapa en förtätad samlingsperson. Möjligheten att skapa dessa samlings- 
eller blandpersoner är mycket viktigt för drömförtätningsarbetet i det att en relation 
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mellan drömtankar och dröminnehåll fastställs. Förtätningsarbete sker också med ord 
och namn. Ord behandlas ofta i drömmen som om de vore ting och utsätts för samma 
bearbetning som ting gör. Resultat av dessa förtätningar blir ofta komiska ordbildningar. 
Om ett yttrande i drömmen tydligt skiljer sig från vanliga tankar gäller regeln att 
yttrandet härstammar från något som nämnts i drömmaterialet. I drömmen kan 
sentensen vara sammanfogad av minnen från flera repliker. Ordalydelsen har förblivit 
densamma men meningen är ändrad och kan ha blivit mångtydig. 
 
De beståndsdelar som i dröminnehållet framträtt som viktiga spelar sällan samma roll i 
drömtankarna. Det manifesta innehållet har ett annat fokus och dess viktiga element är 
inte de som är betydelsefulla för drömtankarna. Drömmar av denna karaktär har 
genomgått en förskjutning. Drömförskjutning är en process där psykiskt högvärdiga 
element berövas sin intensitet medan andra mindre värdefulla element genom 
överdeterminering får större betydelse. Vid drömbildningen sker således en 
överflyttning och förskjutning av de psykiska intensiteterna mellan element och 
framställningen blir olika för dröminnehåll och drömtankar. Drömförskjutning och 
drömförtätning är utmärkande för drömmens gestaltning. Konsekvensen blir att 
dröminnehållet inte liknar drömtankarna och att drömmen uppvisar en förvanskad bild 
av det omedvetnas önskningar. Förskjutningsarbetet är ett medel för att uppnå 
förvanskningen. Förvanskningen är ett led i den censur som den ena psykiska instansen 
utövar på den andra.  
 
Inte allt innehåll i drömmar kommer från drömtankarna. En psykisk funktion, den som 
censurerar och som inte går att skilja från det vakna tänkandet, lämnar också material 
till dröminnehållet. Censuren inskränker och utelämnar men har också funktionen av att 
skjuta in och lägga till. Dessa tillägg skapar en övergång mellan olika drömpartier och 
är vad som först glöms bort vid uppvaknandet. Tilläggen döljer drömmarnas absurditet 
då de skapar sammanhang och begriplighet. Denna skenbara logik är långt ifrån 
drömmens verkliga innebörd. Den skenbara fasaden är en fantasi som kan liknas vid 
dagdrömmar. Dagdrömmar har både medvetna och omedvetna fantasier. Dess 
egenskaper har mycket gemensamt med nattdrömmarna. De är önskeuppfyllelser, 
grundar sig ofta på infantila erfarenheter och är inte lika strängt hållna av censuren. En 
del drömmar är helt enkelt bara repetitioner av dagsfantasier. Det sker ofta att 
drömarbetet använder sig av en redan skapad fantasi istället för att göra en ny från 
drömtankarna. Då fantasin varit skapad sedan tidigare kan den presenteras i avsevärd 
hastighet som en hel bild. Hela fantasibilden väller fram då en signal i ett slag aktiverar 
ett helt system av emotioner och tankar. Då vi vaknar finns minnet av den sammantagna 
fantasin som drömmen endast nuddat vid och vi kan inte urskilja om vi minns en dröm 
eller något vi tidigare fantiserat om. 
 
För vårt vakna tänkande är det naturligt att skapa ordning i mentalt material och 
begripliggöra psykiskt innehåll. Det förmedvetna, vakna, tänkandet förhåller sig mot ett 
iakttaget material som den psykiska funktionen mot dröminnehållet. Det är således vårt 
normala tänkande som gör anspråk på att dröminnehållet ska vara begripligt. Därför 
underkastas dröminnehållet en första tydning som helt vantolkar drömmen. Där den 
sekundära bearbetningen kunnat uträtta ett arbete tycks drömmarna vara tydliga men i 
de partier som verkar förvirrade har arbetet misslyckats. De otydliga delarna bär mindre 
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betydelse och slutsatsen blir att den sekundära bearbetningen således åskådliggjort 
enskilda drömbilders intensitet.  
 
Drömmen förvanskas även i och med att vi återger den. Denna förvanskning är en del 
av den bearbetning som drömtankarna alltid genomgår på grund av drömcensuren. Det 
är felaktigt att tro att drömmens förändring vid återberättande skulle vara godtycklig. 
Det finns inget godtyckligt i det psykiska livet. När drömmen förändras av redigering i 
det vakna tänkandet finns inte heller där några inslag av godtycklighet. Förändringarna 
är associerade med det innehåll som det eventuellt ersätter och iakttagande av 
förändringarna visar vägen till vad det är som ersatts. Freud menar att om en person 
berättar en obegriplig dröm kan man be honom att upprepa den. Vid repetition har 
drömmen ändrats och de förändringar som kommit till stånd visar på censurens svaga 
punkter. Drömmaren blir varse dessa svagheter, uppvisar motstånd genom att förändra 
fokus och bekräftar därmed att ett innehåll finns som han önskar skydda. 
 
Då drömmar bildas har den psykiska aktiviteten två uppgifter. Först ska den ge upphov 
till drömtankar för att sedan göra om dem till dröminnehåll. Drömtankar är rationella 
och tillhör vårt omedvetna. Från detta omedvetna tänkande kommer även våra medvetna 
tankar efter att ha genomgått viss modifikation. Den psykiska aktivitetens omvandling 
av drömtankar till dröminnehåll, drömarbetet, skiljer sig från det vakna tänkandet i 
kvalitativ bemärkelse. Drömarbetet är i avsaknad av tänkande, beräkning och 
fördömanden. Drömarbetet ägnar sig endast åt att omforma. Produkten av arbetet, dvs. 
drömmen, måste uppfylla kraven på att ta sig förbi censuren. Det är därför drömarbetet 
förskjuter de psykiska intensiteterna och återger tankar i visuella eller akustiska former. 
Det är viktigt att drömarbetet förvandlar materialet så att det blir framställbart och för 
detta kan nya förskjutningar göras. Genom att förtäta materialet behöver mindre psykisk 
intensitet nyttjas. Logiken i materialet skapas inte av drömarbetet utan får sitt formella 
utseende av den sekundära bearbetningen. De affekter som är knutna till drömtankarna 
förändras inte alls i samma grad som tankematerialet. De blir istället undertryckta och 
hänger inte längre samman med drömmens föreställning utan sammanförs med andra 
känslor. 
 
Drömtankar är komplexa konstruktioner bestående av invecklade tankar och minnen. 
Drömtankarna är lika de tankegångar vi känner från vaket tillstånd. Drömmen återger 
drömtankars logiska sammanhang som samtidighet. Händelser som i realiteten sker i 
följd sker på samma gång i drömmen. Kausalsamband kan framställas på två sätt. I det 
ena följer drömmarna på varandra och i det andra visas samband genom att en bild 
direkt övergår i en annan. Drömmar kan inte uttrycka alternativet antingen-eller. Om 
drömmaren ändå gör det när han återberättar en dröm bör alternativen sättas som 
likvärdiga och förbindas med ett ”och”. När det handlar om motsatser och motsägelser 
är det helt enkelt så att motsägelser ignoreras eftersom drömmen inte känner till 
begreppet ”nej”. För att uttrycka ett nej, eller signalera en motsägelse, använder sig 
drömmen av en upplevelse av oförmåga. Oförmågan kan visa sig genom en känsla av 
rörelsehämning där en vilja ställs mot en annan. Rörelsehämningen är ett uttryck för 
viljekonflikt. Kategorin motsatser löses genom att kopplas ihop till en enhet. Av 
drömmars olika uttryck är likheter och överensstämmelser de som bäst gynnas i och 
med att de kan framställas med mångfaldiga medel. Likheter och gemensamheter blir i 
drömmen hopslagna till en enhet. Sammandragningen kan göras av redan existerande 
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drömmaterial och berör då personer (identifiering) eller av nybildat material när det 
gäller ting som sammanslås (blandbildning). Identifiering gör att motståndscensuren 
lättare kan kringgås. Istället för att framställa en individ som är förknippad med det 
censurerade materialet kan drömmen välja en som är mindre förknippad med det. Denna 
bland- eller identifieringsperson kan genom drömförtätningen enklare tas med i 
dröminnehållet. Att drömmen väljer denna person för identifiering är inte utan 
betydelse. De båda personerna har ofta något gemensamt och att blandpersonen 
framställs indifferent betyder ofta att dess närvaro i drömmen inte alls är likgiltig på 
drömtankarnas nivå. Identifieringspersonen fyller olika funktioner. Den påtalar en likhet 
mellan två personer, den påtalar också ett förskjutet gemensamt och den visar vidare en 
bara önskad gemensamhet. 
 
Freud skriver att alla drömmar handlar om den egna personen. Drömmar är absolut 
egoistiska. När vi inte själva är med i drömmen utan drömmer om någon annan bör vi 
anta att vi är gömda bakom denne genom identifiering. Bakvänt bör vi då vi drömmer 
om oss själva anta att någon annan person genom identifiering står bakom jaget. 
 
Drömmar använder sig ofta av omvandlingar, att något förvandlas till sin motsats. 
Motivet till detta är att önskeuppfyllelsen kan ta ut sin rätt mot någon del av 
drömtankarna. Omvändningen förvanskar drömtankarna så att drömmen nästan blir 
obegriplig. Förutom omvändning av innehåll sker också kronologiska omvändningar. 
Ofta framställs resultat eller en situations utgång i början av drömmen. Vid drömmens 
slut tillförs orsaker eller förutsättningar. Drömmens intensivaste element är de 
psykologiskt viktigaste och utgör drömtankarnas kärna. Dessa element blir dock inte 
kända i dröminnehållet på grund av censuren. De delar i drömmaterialet som framställs 
som mest intensiva är de som har med önskeuppfyllelsen att göra. Det är också dessa 
livligaste delar som är mest överdeterminerade och från vilka flest tankegångar 
härstammar. Det största förtätningsarbetet har gjorts kring dessa intensiva element. 
 
De drömmar som dröms under samma natt tillhör samma helhet. Drömmarnas 
uppdelning, gruppering och antal bär betydelse och bör ses som meddelanden från de 
latenta drömtankarna. 

Källor, motiv och material till drömmar  
Drömmens inspiration kommer från föregående dags upplevelser. Orsaken till drömmen 
står att finna bland upplevelser som man ännu inte har hunnit sova en natt på. Freud 
menar att materialet till drömmen kan tas från alla tidpunkter under livet men att det 
finns åtminstone en tanketråd mellan dessa tidpunkter och drömdagens upplevelser. 
Minnet av en tanke eller upplevelse väcker drömmen. Källan till drömmen varierar men 
är ändå underkastad vissa villkor. Drömkällan kan vara en färsk och psykiskt 
betydelsefull upplevelse som direkt representeras i drömmen. Den kan bestå av flera 
färska, betydelsefulla upplevelser som genom drömmen förenas till en enhet. Källan kan 
vara en eller flera, nya och betydelsefulla upplevelser som i dröminnehållet 
representeras av en samtidig men betydelselös upplevelse. Vidare kan källan vara en 
inre betydelsefull tankegång eller minne som i drömmen regelbundet representeras av 
ett färskt men likgiltigt intryck.  
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Drömmar kan ofta ha mer än en betydelse där tolkningarna inte motsäger varandra. En 
dröms betydelse kan skifta om huvudkaraktären tolkas som antingen en specifik person 
eller ersätts genom att drömmaren identifierat sig med denna person. En identifiering 
innebär att drömmaren assimilerats med den andra personen, inte att hon imiterat den. 
Freud menar att vid de tillstånd vilka han benämner hysteriska uppstår ofta en 
identifikation när en sexuell gemenskap uttrycks. Liksom vid hysteri räcker det för 
identifikation i drömmarna att den sexuella förbindelsen endast är tänkt. 
 
Freud hjälpte sina analysander (klienter) med drömtydning och uttrycker att tydningen 
underlättades då han hade god kännedom om individens förhistoria. Varje individ har 
önskningar som hon inte vill att andra känner till men hon har även önskningar som hon 
inte erkänner för sig själv. ”Drömmen är (den fördolda) uppfyllelsen av en (undertryckt, 
bortträngd) önskan” (Freud, 1900/1927, sid. 54). Den ångest vi kan uppleva i drömmar 
säger Freud har en skenbar förklaring då ångesten inte har sitt ursprung i drömmens 
manifesta innehåll. Ångestdrömmar har ibland ett sexuellt innehåll på så sätt att 
ångesten är ett uttryck av förvandlad libido (driftsmässigt intresse). Libidon har i vaket 
tillstånd, av någon anledning, avletts från sitt mål och inte kunnat komma till uttryck. 
Önskan kan få sin uppfyllelse i drömmen. 
 
Det finns inga indifferenta drömkällor, enligt Freud, och därmed inte heller några 
oskyldiga drömmar. Då sömnen inte låter sig störas av småsaker finns inga drömmar 
som sysselsätter sig med meningslösheter. De drömmar som synes vara oskyldiga har 
oftast, vad Freud kallar, ”en räv bakom örat”. 
 
För en del drömmar visar analysen att önskan som framkallat drömmen har sitt ursprung 
från barndomen. I drömmarna kan således barnet med sina impulser fortleva. 
Barndomsupplevelsen anspelas endast på i det manifesta dröminnehållet och måste nås 
genom tydning. Freud säger att bevisen för att dessa upplevelser verkligen existerat är 
svaga och att särskilt händelser från tidig ålder för minnet är oigenkännliga. 
Anledningen att man ändock kan sätta tilltro till dessa drömmars innehåll är att man 
efter psykoanalytiskt arbete samlat en mängd faktorer som hjälper till att styrka 
drömmens trovärdighet. Freud förmodade att drömmen i sitt manifesta innehåll har 
anknytning till det nyss upplevda och i det latenta innehållet anknytning till äldre 
upplevelser. Materialet från tidigare upplevelser har alltså fortsatt aktuell betydelse. 
Drömmarna är ofta eller alltid mångtydiga. Olika önskeuppfyllelser kan ske vid sidan av 
varandra eller i olika skikt där en önskan från barndomen uppfylls i drömmens 
bottenskikt samtidigt som andra mer nutida önskningar också uppfylls. ”… 
drömtydningen är kungsvägen till kännedomen om det omedvetna i själslivet.” (Freud, 
1900/1927, sid. 367).  
 
Under drömarbetet sammanförs alla aktuella drömimpulser till en enhet. För den 
sovandes psyke är drömmen en reaktion på önskningar som föreligger. Om yttre och 
inre nervretningar är tillräckligt intensiva för att väcka den psykiska uppmärksamheten 
utgör de en fast punkt för drömbildning. Denna blir en kärna i drömmaterialet till vilken 
en önskeuppfyllelse söks och i extrema fall kan till och med en icke aktuell önskan 
uppstå bara för drömbildningens skull. 
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Drömmens tempus är presens 
Alla drömmar är absolut egoistiska. Det är det kära jaget som uppträder i drömmarna 
även om det ofta är förklätt. I drömmarna är det regelbundet jagets önskningar som 
uppfylls. Drömmar kan bara framställa en önskning som redan uppfylld. I drömmen 
händer det vi önskar oss; önskan blir uppfylld. Den tidsform drömmen använder sig av 
är presens. Drömmen kan inte heller framställa ett ”kanske” eftersom det som är redan 
är. Önskan är inte känd för oss då vi vaknar och inte tillgänglig för vårt medvetna jag. 
För att nå betydelsen av drömmen krävs ett tolkningsarbete. Freud menar att drömmens 
uppgift är att finna en önskan som kan presenteras som uppfylld även om det är en 
sådan önskning som för att uppfyllas framkallar olust. Detta senare kan tyckas 
motsägelsefullt men förklaras av existensen av två psykiska instanser och censuren som 
utövas mellan dem. Det finns bortträngda önskningar i den första instansen vars 
uppfyllelse det andra systemet motsätter sig. Om dessa undertryckta önskningar 
uppfylls kommer olust upplevas i det andra systemet. Det är förhållandet mellan de två 
instanserna som är orsaken till varför ångestdrömmar kan finnas. Andra ångestdrömmar 
som tycks oförenliga med Freuds önsketeori uppstår när drömmen är av psykoneurotisk 
art och har sitt ursprung i psykosexuella retningar. Ångesten motsvarar då bortträngd 
libido (sexuella impulser). I detta fall är ångesten och drömmen ett symtom och det 
tycks i dessa fall oklart om en önskan uppfylls. Det finns också ångestdrömmar som har 
endast kroppsligt ursprung men dessa är intimt förenade med de psykoneurotiska 
ångestdrömmarna. Det kan vara antingen kroppsliga affekter som ska tydas psykiskt 
eller psykiskt material som ersätts med en kroppslig tydning som passar ångesten. 
 
Freud skriver att vi generellt inte kan tyda en individs drömmar om hon inte vill delge 
oss de omedvetna tankar som ligger bakom dem. Samtidigt menar Freud att det finns ett 
antal drömmar som de flesta av oss drömmer och som vi drömmer om på samma sätt. 
Freud kallar dem för typiska drömmar. Dessa kommer inte att beskrivas i detta arbete 
men det bör nämnas att Freud anser att tydningen av dessa drömmar är densamma 
oavsett person. 

Glömska 
Glömska av drömmar förklaras av den psykiska censuren. Glömskan ska dock inte 
överskattas och Freud menar att mycket av glömt dröminnehåll kan återskapas vid 
analysen. Det räcker ofta med ett enstaka fragment för att hitta tillbaka till 
drömtankarna. Om det under analysen dyker upp bortglömt material bör det ses som det 
mest betydelsefulla eftersom det från början var utsatt för mest motstånd. Freud nämner 
att han analyserat flera av sina drömmar några år efter att de nedtecknats och att 
tydningen då varit lättare. Anledningen till detta var att det inre motstånd som vid 
drömmens tidpunkt störde honom senare mattats av. 
 
Inte alla drömmar kan tydas. Tydningen sker med psykiska krafter som motståndare och 
för att drömmen ska kunna tydas måste kraftförhållandet vara sådant att det inre 
motståndet kan brytas ned. Vissa drömmar kan bekräfta andra genom att de dröms efter 
varandra och tydningar därmed kompletteras. Men det är inte ovanligt att även väl tydda 
drömmar måste lämnas ouppklarade. Drömtankarna i dessa låter sig inte redas ut och 
denna ”drömmens navel” är fästad vid det obekanta. 
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Drömmar bildas trots motstånd men motståndet är inte lika stort som under dagen vilket 
är orsaken till att de alls kan uppstå. Under natten är motståndet försvagat men vid 
uppvaknandet avlägsnas element som censuren inte kan tillåta. Vid tydning av drömmar 
används inte ”eftertankar” utan snarare ofrivilliga tankar som dyker upp. Psykiska 
element som till synes är kopplade till andra, genom absurda och ytliga associationer, 
hör ihop på djupare plan men censuren har genom tryck förskjutit något väsentligt till 
att bli absurt.  

Regression 
”ψ” är tecknet för hela den psykiska apparatens system med alla dess beståndsdelar. (ψ, 
psi eller psei är en grekisk bokstav vilken betecknar första bokstaven i ”psyke” och 
används för att beteckna ”psykologi.) All psykisk verksamhet går från varseblivning till 
innervationer. Systemet har alltså en sensibel punkt där varseblivningar mottas och en 
motorisk punkt där aktion åstadkoms. Riktningen är således given: från varseblivning 
till motilitet (rörelse). I ψ-systemet lagras minnen efter att varseblivning av retningar 
gjorts. Minnen lagras i det omedvetna eller förmedvetna. Ju närmre den motoriska 
ändpunkten desto mer medvetna blir lagrade minnen. För att omedvetet material ska nå 
medvetandet behöver det passera det förmedvetna och genom denna instans genomgå 
vissa förändringar.  
 
 
 

               
 
Figur 1. Funktionell uppbyggnad av den psykiska apparaten, enligt Freud 1900. V = 
Varseblivning, Mi = Tidiga minnen, Mi’ = Nya minnen, Omv = Omedvetet, Fmv = 
Förmedvetet, R = Rörelseriktning (figur från Solms och Turnbull, 2005)  
 
 
Impulsen till drömbildning finns i det omedvetna även om kopplingar finns till 
drömtankar från det förmedvetna. Impulsen strävar efter att vinna tillträde till det 
medvetna. Det som ovan nämnts om riktningen för psykiska processer kallas 
progredient. För drömmar är riktningen den motsatta. Retningen tar en regredient väg 
och går mot den sensitiva punkten och varseblivningens system. Denna regression 
förklarar hur drömmens framställning återgår till den sinnliga bild varur den uppstått. 
Vid regression upplöses drömtankarnas byggnad i sitt råmaterial. Att regression 
uppkommer kan bero på att det progredienta dagsflödet från sinnesorgan stannat upp. 
Över huvud taget är drömmandet en regression till drömmarens tidigaste upplevelser 
och ett återupplevande av barndomen med de intryck, drifter och uttryckssätt som fanns 

a då. tillgänglig                
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Att ångest kan uppkomma beror på att bortträngning skett och att de undertryckta 
önskningarna är tillräckligt starka. Det är av hänsyn till censuren som drömprocessen 
överför den psykiska intensiteten, i viktigt och anstötligt material, till det indifferenta. 
Väl ihågkomna minnen och barndomsminnen står till drömmens förfogande. Infantila 
önskningar är en kraftig drivkraft för drömbildningen men även yttre sinnesretningar. 
När det gäller medvetandets varseblivning av det redan bildade dröminnehållet är 
drömprocessen snabb. Det som sker före denna varseblivning sker dock långsammare 
och mer fluktuerat. Drömtankarna uppstår genom vanligt normalt psykiskt arbete 
samtidigt som drömtankarna och dröminnehållet består av abnorma tankeprocesser 
vilka vi finner vid drömtydningen. Det till synes irrationella dröminnehållet kan som 
nämnts härstamma från tankar vi tänkt under dagen. Tankarna kan ha varit medvetna 
men behöver inte ha varit det. En påbörjad tanke under dagen kan återkomma eller kan 
en medvetet förkastad tanke fortsätta att processas fram till insomnandet utan att 
medvetandet har kunskap därom. Denna process sker på en förmedveten nivå. Om 
laddningsenergin i tankarna är för låg slocknar de. Om däremot intensiteten är 
tillräckligt hög kan den skapa en koppling till den omedvetna önskningen och därefter 
överföra önskan till drömarbetet. En förmedveten tanke har således förts in i det 
omedvetna. Om en tanke i det förmedvetna inte har psykisk laddning men lyckas få 
laddning från en omedveten önskan föreligger förutsättningar för drömbildning. 
 
De i sig logiska drömtankarna går vid drömarbetet genom abnorma 
förvanskningsprocesser. 1) Vid förtätning eller kompression kan en tankegångs hela 
intensitet samlas i ett enda föreställningselement. 2) När intensitet överförs från en 
föreställning till en annan kan också mellanföreställningar skapas. Blandnings- och 
kompromissbildningar är språkliga uttryck för förmedvetna tankar och kan kallas för 
felsägningar. 3) Förbindelsen mellan föreställningar är lös och associationer dem 
emellan visas genom ljudlikhet eller vokalrim. 4) Motsägande tankar står kvar bredvid 
varandra och kan sammanfogas genom förtätning eller lösas genom kompromiss. 
 
Om vi människor ansätts av en anhopning av fysiska eller psykologiska (yttre eller inre) 
retningar upplevs olust. När den psykiska apparaten upplever olust bildas det Freud 
kallar en önskan. Organismen vill bli fri från retningarna och uppnå harmoni och balans. 
Den psykologiska apparaten sätts då i verksamhet för att återfå en känsla av 
tillfredsställelse. Om önskan uppfylls minskar retningen och ger lustupplevelser. 
Känslan av lust lämnar drömmaren ostörd och således är drömmens önskan uppfylld. 
(Lust- och olustprincipen är viktiga begrepp och fenomen i Freuds teoribygge men ges 
inte mer utrymme i denna text. Förf. anm.) 
 
Det första ψ-systemets verksamhet satsar på att ge den psykiska energin fritt utlopp 
medan det andra hämmar denna utströmning av laddning. Hämningen medför att 
energin blir vilande samt mer potent. När första systemet släpper fri den psykiska 
processen kallar Freud det för primärprocess. Den process som utvecklas under det 
andra systemets hämmande påverkan kallar han för sekundärprocess. Primärprocessen 
strävar efter att uppnå en tillfredsställande varseblivningsidentitet. Sekundärprocessen 
vill korrigera detta och söker uppnå en tillfredsställande tankeidentitet. Redan från 
början av vårt liv existerar primärprocesserna medan sekundärprocesserna utbildas först 
senare. Kärnan av vårt väsen förblir bestående av omedvetna önskningar som det 
förmedvetna inte kan hämma. Önskningarna kommer utöva ett tvång på alla senare 
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psykiska strävanden. En del av de infantila önskningarnas uppfyllanden står i strid med 
det sekundära tänkandets uppfattning. Skulle önskningen uppfyllas skulle detta orsaka 
upplevelser av olust istället för lust. Denna affektförändring är huvudsakligen vad 
bortträngning innebär. Drömmarna visar att undertryckt material fortsätter att verka och 
kan förorsaka psykiska prestationer. Drömmar är en manifestation av undertryckta 
önskningar. I vaket tillstånd kan materialet inte uttryckas men i drömmen kan det 
undertryckta nå medvetandet eftersom det är under inflytande av kompromissbildning.  

Avslutande ord om Freuds drömteori 
Pöstényi förtydligar i sitt förord till ”Drömtydning” (Freud, 1900/1996) att Freud när 
han utvecklade sin drömteori insåg att drömmen om Irma inte stod för ett bortträngt 
minne utan istället stod för en bortträngd önskan. Vi kan känna till vilken vår önskan är 
eftersom vi tidigare blivit tillfredsställda och bär minnen av detta. Drömmen 
substituerar en realistisk handling med en direkt önskeuppfyllelse. Teorin postulerar att 
drömmar under ideala förhållanden är önskeuppfyllelser. Det är när avvikelser uppstår 
och komplikationer infinner sig kring drömmandet som det finns anledning att låta 
teorin redogöra för dessa.  
 
Freuds drömteori har givit upphov till forskning och nya teorier om drömmars 
uppkomst och mening. En del forskning (Epstein, 1999, refererad i Passer & Smith, 
2001) stöder Freuds idé om att drömmar speglar pågående emotionella bekymmer och 
konflikter. Däremot saknas stöd för att drömmar skulle ha en förklädd mening 
(Domhoff, 1999). Det ska vidare nämnas att Freuds drömtydning har kritiserats för att 
vara subjektiv och föremål för den enskilde tolkarens åsikt. Vare sig man tror på Freuds 
antaganden om drömmar eller inte kan det nog konstateras att hans drömteori är den 
som är mest känd av allmänheten. Andra drömteorier har också formulerats och några 
av dem kommer kort presenteras i denna uppsats. Dessa drömteorier bygger på 
neurovetenskaplig och kognitiv grund och omtalas i andra termer än de psykoanalytiska 
som Freud använde sig av. Nästa avsnitt i uppsatsen kommer att präglas av ett mer 
medicinskt språk och dess innehåll baseras på neurovetenskapliga forskningsresultat. 
För att lättare kunna beskriva andra drömteorier och för att inleda det 
neurovetenskapliga blocket i denna uppsats följer här en introduktion till det 
medvetandetillstånd vi kallar ”sömn” samt en presentation av generell drömforskning. 

Sömn 
Människan sover en tredjedel av sitt liv (Passer & Smith, 2007). Sömn är ett förändrat 
medvetandetillstånd där vi precis som i vaket tillstånd befinner oss på olika 
uppmärksamhetsnivåer. Sömnforskning sker främst i specialutrustade laboratorier där 
undersökningsdeltagarnas fysiologiska responser registreras. Framförallt används EEG 
(electroencephalograph) för att studera hjärnans elektriska aktivitet. Det är med hjälp av 
bland annat EEG som sömnens olika faser har kunnat fastställas. 
 
Var 90e minut under sömnen skiftar hjärnans aktivitetsnivå och andra fysiologiska 
reaktioner sker. Under sömn växlar hjärnans aktivitet mellan fyra elektriska 
vågrörelsenivåer. Dessa är alfa-, delta-, teta- och REM (rapid eye movement)-sömnens 
vågor. När vi är vakna, pigga och alerta, uppvisar våra hjärnor ett beta-vågmönster. 
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Betavågor har hög frekvens (15-30 cycles per second, cps) men låg amplitud. När vi blir 
trötta men fortfarande är vakna och sluter ögonen blir vågmönstret långsammare och 
övergår i alfavågor med lägre frekvens (8-12 cps). Vågorna blir när vi somnar 
långsammare och mer oregelbundna, så kallade teta-vågor (3,5-7,5 cps). Detta är första 
stadiet, och en ytlig form, av sömn ur vilken vi lätt vaknar. Vi stannar i första stadiet 
endast några minuter, ofta med tydliga drömmar och kroppsryckningar. Det andra 
stadiet, där sömnen fördjupas, utmärks av ”spindles”. Spindles är en- till 
tvåsekunderslånga utbrott av snabb hjärnaktivitet med frekvens på 12-15 cps. På detta 
stadium är kroppen avslappnad och hjärt- och andningsfrekvensen är låg. Man är nu 
svårare väckt och drömmar kan förekomma. I stadium tre är sömnen djup och 
regelbunden förekomst av mycket långsamma och stora delta-vågor (0,5-2 cps) syns på 
EEG. När delta-vågorna börjar dominera EEG-bilden har sömnen gått över i stadium 
fyra. Stadierna tre och fyra tillsammans är sömn med långsamma vågrörelser, 
avslappnad kropp, avtagande aktivitet i olika delar av hjärnan och ibland drömmar. När 
vi har varit ungefär en halvtimme i stadium fyra går sömnen tillbaka in i stadium tre för 
att följas att stadium två. Vid denna återgång varar stadium tre och två bara några 
minuter vardera. Det tar mellan en och en halv timme att gå genom stadierna 1, 2, 3, 4, 
3, 2. Dessa stadier tillhör NREM-sömnen (non rapid eye movement) och de föregår 
REM-tillståndet (Passer & Smith, 2001). 
 
 

 
Figur 2. Sömnstadier 1-4, REM, drömfrekvens och ögonrörelser under sömn 
(figur från Passer och Smith, 2001) 
 
 
REM-sömnen är inte lik de andra sömnstadierna även om dess vågmönster liknar det 
första. Varje halvminut under REM-stadiet börjar våra ögon att snabbt röra sig fram och 
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tillbaka under ögonlocken, därav namnet rapid eye movement (Aserinsky & Kleitman, 
1953). Om en person väcks under REM-sömn kommer hon nästan säkert kunna 
rapportera om en dröm. REM-stadiet är det sömnstadium då vi med största sannolikhet 
alltid drömmer men drömmar kan förekomma även under NREM (non-REM)-stadier. 
En viktig skillnad mellan REM och NREM är att drömmarna i REM-sömn varar längre 
tid (Antrobus, 1983). Den fysiologiska aktiveringen under REM kan öka till samma 
nivåer som vi uppmäter vid vaket tillstånd. Hjärtslagsfrekvensen ökar, andningen blir 
snabbare och mer oregelbunden och hjärtaktiviteten liknar den vid vaket tillstånd. Män 
får erektion under REM och kvinnor erfar ökad vaginal fuktighet. REM-sömn utmärks 
också av att hjärnan skickar signaler till kroppens viljestyrda muskler så att de får 
svårare att dras ihop. Detta leder till att muskler i armar, ben och torso förlorar tonus 
och slappnar av. Musklerna kan rycka men under REM är vi i stort sett paralyserade. 
Tillståndet kallas ibland REM-sömnsparalys eller paradoxal sömn (Passer & Smith, 
2001). Paradoxen ligger i att kroppen är exiterad trots att det ser ut som om personen 
sover lugnt och stilla. Allteftersom natten fortskrider blir sömnen ytligare och ytligare 
samtidigt som REM-perioderna ökar i intensitet och längd. För att sammanfatta en 
sömncykel kan sägas att den består av en lång NREM-period med stadium 2 (15-30 
minuter) och stadium 3-4 (20-45 minuter) samt en kort REM-fas (5-10 minuter). 
 
Sömnen regleras biologiskt men även omgivningen påverkar dess kvalitet. Årstider har 
betydelse för sömnen och vanligt är att vi sover upp till en timme längre under höst och 
vinter. Andra faktorer som påverkar kan vara skiftarbete, jet lag, stress och oljud. Även 
om vi sover trots störande ljud påverkar detta oss negativt med bland annat ökad 
hjärtfrekvens och mindre djupsömn (Szymusiak, 1995; Campbell, 1993; Pollak, 1991; 
refererade i Passer & Smith, 2007). 
  
Sömnmönster är individuella men generellt skiljer sig mängden sömn mellan unga och 
äldre. Små barn sover mer än vuxna, små barns sömn innehåller mer djupsömn och mer 
REM-sömn än äldres. Genetiska faktorer styr sömnens längd, individens behov av sömn 
och hur olika personer klarar sig vid få eller många timmars sömn (Kolb & Whishaw, 
2003). De flesta påverkas negativt av att få för lite sömn. Konsekvenser vid 
sömndeprivation är försämrat humör samt kognitiva och fysiska försämringar (Pilcher 
& Walters, 1997). Vid total sömnbrist blir följderna mycket allvarliga med förvrängd 
tankeförmåga, hallucinationer, tremor (darrningar, skakningar), talsvårigheter m.m. 
 
Två modeller är förhärskande när det handlar om att förklara varför vi sover. The 
Restoration Model, återhämtningsmodellen, menar att vi under sömnen återhämtar oss 
från mental och fysisk trötthet. Sömn behövs enligt denna modell för att vi ska fungera 
på bästa emotionella, mentala och fysiska nivå. Faktum är att sömn behövs för att leva 
över huvud taget. Forskning har dock ännu inte kunnat fastställa vad exakt det är som 
återställs under sömnen (Feng, Bergmann & Rechtschaffen, 1995). Den andra modellen 
är den evolutionära/cirkadiska. Den beskriver hur sömnens funktion är att öka artens 
möjlighet till överlevnad. Våra förfäders aktiviteter utfördes mest framgångsrikt under 
dagtid. Att samla in mat och material, jaga eller förflytta sig gjordes enklast i dagsljus 
då det också var lättare att skydda sig från faror (Webb, 1974). Sömnmönstret 
utvecklades således utifrån vad som var bäst anpassat för aktivitet och energibesparing 
(Berger & Phillips, 1995). Människors metabolism är ca 10 % - 25 % lägre under sömn 
(McGinty, 1993, refererat i Passer & Smith, 2007). De två modellerna kompletterar 
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varandra och båda ger förklaring till varför vi sover. Det tycks som om de olika 
stadierna under sömnen har olika funktion. Om man väcks och hindras från till exempel 
REM-sömn försöker hjärnan öka frekvensen av REM-sömn nästa gång vi sover 
(Rechtschaffen, Bergmann, Gilliland & Bauer, 1999, refererat i Passer & Smith, 2007). 
Teorier (Winson, 1990) menar att REM-sömnen är nödvändig för mentalt fungerande 
och att denna underlättar minneskonsolidering, det vill säga lagrande och memorering 
av information och upplevelser från dagen som passerat.  

Drömmar  
Flera forskare menar att drömmar inte är så märkliga som man skulle kunna inbilla sig. 
Vi drömmer om kända miljöer och människor vi känner. Konstiga drömmar minns vi 
för att de avviker från det vanliga och gör att vi därför ofta anser dröminnehåll vara 
bisarrt. Drömmar om att kunna flyga är till exempel mycket sällsynta och att drömma 
vackert gör vi mer sällan än vi drömmer om något negativt. Efter att ha låtit deltagare 
rapportera sina drömmar menar Hall och Van de Castle (1966) att drömmar till 80 % 
innehåller negativa emotioner. Av dessa drömmar med negativa emotioner innehåller  
50 % aggressiva handlingar och cirka 30 % någon form av olycklig omständighet eller 
olycka. Kvinnor drömmer lika mycket om män som om kvinnor medan män drömmer 
om män två tredjedelar av gångerna (ibid.). Genom drömrapportering har kulturell 
bakgrund, livserfarenheter och nuvarande livsomständigheter funnits påverka 
dröminnehållet (Punamaeki & Joustie, 1998). Generellt kan sägas att våra drömmars 
innehåll till hälften handlar om sådant som vi upplevt den senaste dagen (Botman & 
Crovitz, 1992, refererat i Passer & Smith, 2001). 
 
Vi drömmer regelbundet under natten. Vi drömmer mer och oftare än vi är medvetna 
om. I drömmar tillåts vi ha tankar som inte kan uttryckas i ord och drömmar kan sägas 
vara extralingvistiska i att de skapar objekt som saknar namn, skapar nya metaforer och 
kombinerar metaforer på nya sätt (Blechner, 1998).  
 
Drömmars betydelse kan vara socialpsykologisk, enligt Lippmans (1998) teorier. Han 
menar att det finns tecken på att REM-sömn är korrelerad med tidig utveckling av 
anknytning mellan spädbarn och vårdgivare. Drömmar är privata och utgör en motsatt 
sida av det sociala livet. Den nattliga aktiviteten kan kompensera för det vi förlorar eller 
saknar i den offentliga världen men kan också samarbeta med det. Drömmen ger oss 
också möjlighet att uppleva känslor i en trygg form, att leka och att utifrån kunna ”se” 
oss själva. Att ta del av dröminnehåll är att möta en individs privata och innersta väsen. 
Det kan tänkas, fortsätter Lippman (ibid.), att drömmar varit vår första historieberättare, 
vårt första möte med konsten och visat oss vägen mot andlighet. REM-sömnen fungerar 
som utvecklare av neurala nätverk, utrensare av överflödig information, problemlösare 
och minnessorterare. När det sociala livet blir allt mer närvarande ökar betydelsen av 
drömmar som ett privat område att dra sig tillbaka till, en plats för intern reflektion. 
Drömmen är inte samma sak som tolkningen av drömmen. Skapandet av drömmar 
innehåller kulturella aspekter, gemensam social kontext, minnen och tillgång på språk. 
Drömmens utseende påverkas av uppfostran och kulturellt arv. Censur i drömmar beror 
på internaliserade samhällsregler och sekundär bearbetning förklaras av att 
återberättandet av drömmen följer sociala logiska konstruktioner, enligt Lippman 
(ibid.). Där ekonomisk tillväxt sker och materialism ökar minskar betydelsen av vår inre 
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värld. Drömmar har ett socialt värde i att de överförs till en lyssnare som får möjlighet 
att reagera på innehållet. Vi glömmer 95 % av våra REM-drömmar och betydelsen av 
de resterande fem procenten kan ha social mening, skriver Lippman (ibid.). Att berätta 
en dröm för någon påverkar interpersonella relationer. Då drömmar ofta är tvetydiga har 
strävan efter förståelse ofta följt hand i hand med berättandet av dem. Tolkningar har 
gjorts av drömmaren och lyssnaren. Profetior har från drömmarna uttalats och genom 
suggestioner lett till att drömmar kunnat slå in. Användningen av drömsymboler menar 
Lippman (ibid.) har sitt ursprung i att objekt eller händelser i drömmar bär samma 
mening för olika individer i ett specifikt socialt sammanhang. När tolkning sker av en 
dröm baseras resultatet på tolkarens egna värderingar, åsikter och intressen. 

Teorin om aktivering och syntes samt AIM-modellen 
J. Allan Hobson och Robert McCarley lade 1975 fram sin ömsesidiga aktiveringsmodell 
rörande REM-sömn. Den gick ut på att REM-tillståndet aktiveras av cellansamlingar i 
tegmentum i mellersta pons (i hjärnstammen). Under, och innan REM-perioden börjar, 
fyrar nervcellerna av signalsubstansen acetylkolin (viktig för bland annat minne och 
inlärning) med hög frekvens. Det kolinerga (syftar till acetylkolin) REM-tillståndet 
upphör då två andra cellansamlingar, dorsala raphekärnan och locus coeruleus, hastigt 
fyrar av signalsubstanserna serotonin (inblandat i sömn, vakenhet, aggressivitet, 
impulsivitet, aptit och sexuell lust) och noradrenalin. Noradrenalin ökar hjärtverksamhet 
och blodtryck samt påverkar vakenhet, aktivitet och uppmärksamhet. 1977 presenterade 
Hobson och McCarley en fysiologisk teori om drömmar, den så kallade modellen för 
aktivering och syntes. Aktiveringen bygger på modellen från 1975 och REM-sömn 
likställs av Hobson och McCarley med drömmar. Syntesaspekten i teorin avser när 
storhjärnan ska bygga mening ur fragmentariska minnesbilder, tankar eller känslor 
(Solms & Turnbull, 2005). Syntesteorin hävdar att drömmar inte tjänar något speciellt 
syfte. Hobson (2005) insisterar utifrån sin forskning på att det finns stora skillnader i 
kognition mellan vaket och sovande tillstånd och att ämnet psykologi inte är tillräckligt 
för att förklara drömmars uppkomst och karaktär. Enligt Hobson (ibid.) måste 
neurofysiologi också användas. I vaket tillstånd aktiveras våra nervbanor av sensorisk 
input. Informationen tolkas sedan i cerebral kortex (kortex och hjärnbarken är 
synonyma och används omväxlande i texten som följer) för att skapa mening ur den. 
Enligt McCarley (1998) bombarderar hjärnstammen våra högre hjärncentra med 
slumpmässiga och aktiverande nervimpulser under REM-sömnen. Cerebral kortex som 
är van att tolka perceptuell information fortsätter med detta trots att vi sover och inte 
upplever någon extern sensorisk stimulering. Då hjärnbarken inte kan matcha den 
neuronala aktiviteten med någon reell extern påverkan skapar hjärnan en dröm som 
bygger på det slumpmässiga aktivitetsmönstret. De ibland bisarra drömmar som uppstår 
har skapats genom att hjärnan har gjort en så trolig tolkning som möjligt baserat på 
tidigare erfarenheter och minnen. Drömmar kan således spegla innehåll från våra liv 
men inte sägas ha någon funktion.  
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Figur 3. Tegmentum, dorsala raphekärnan och locus coeruleus i hjärnstammens 
ponsområde (figur från Solms och Turnbull, 2005) 
 
Hobson, Pace-Schott och Stickgold (2000) har i sin fortsatta forskning byggt ut 
modellen om aktivering och syntes. Den nya modellen är en integrering av aktivering-
syntetiseringsteorin samt forskning med hjälp av hjärnavbildningstekniker och 
lesionsstudier (studier av hjärnskador). Resultatet är en metod som kan användas för att 
avgöra hjärnans fysiologiska medvetandetillstånd utifrån tre dimensioner. Modellen 
framställs som en kub där en punkt för individens medvetandetillstånd kan placeras in 
utifrån tre axlar. AIM-modellen menar att medvetandetillståndet bestäms av de tre 
inbördes beroende axlarna, det vill säga de tre processerna. Processerna avser hur 
mycket information som processas (activation, A), vilken information som processas 
(information source, I) och hur informationen processas (neuromodulation, M). 
Modellens funktion är att se vilken kapacitet systemet har för att processa information. 
Den andra dimensionen används för att ta reda på i vilken grad informationen som 
processas är extern och hur stor påverkan den har på individens beteende. Varje 
medvetandetillstånd, vare sig vaket eller sovande, kan placeras in i AIM-modellens 
tredimensionella rymd och genom detta också särskiljas från varandra. Modellen är ett 
användbart verktyg för att studera både sömn och vaket tillstånd utifrån neurobiologisk, 
kognitivt och psykologiskt perspektiv. Hobson et al. (ibid.) knyter an AIM till forskning 
om neurokemisk påverkan av sömn och drömmar och ser att aktivering av hjärnan vid 
REM inleds av påverkan från hjärnstammen och subkortex. Källan till information 
berörs av att de sensimotoriska systemen för extern input är hämmade under REM. 
Hobson et al. (ibid.) menar vidare att kolinerg (från acetylkolin) och aminerg inverkan 
styr hur drömkognitioner (drömtankar) formas. 

Kognitionsteorier  
Drömteorier som baseras på kunskap om kognitiva processer fokuserar på hur vi 
drömmer. Forskarna utgår ifrån modeller som beskriver medvetandegrad. De menar att 
tankar under sömn är desamma som då vi är vakna och att dessa produceras av samma 
mentala system. Forskaren David Foulkes (1999, refererat i Passer & Smith, 2001) 
säger att drömmande kräver vissa utvecklade kognitiva förmågor såsom till exempel 
symboliseringsförmåga och ett reflekterande självmedvetande. Den mentala aktiviteten 
vid vaket och sovande tillstånd skiljer sig inte mycket åt (Domhoff, 1999). Upplevelsen 
av att drömmar kan te sig bisarra beror ofta på snabba hopp mellan händelser och 
miljöer som skiftar. Ser man på hur våra vakna tankar flödar upptäcker vi snart att dessa 
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hopp och innehållsbyten är lika frekventa som i drömmar (Antrobus, 1991). En annan 
kognitiv modell om drömmar handlar om problemlösning och teoretiserar kring att 
drömmar kan hjälpa till att finna kreativa lösningar på problem och konflikter därför att 
vi under sömnen inte hindras av verklighetens begränsningar. Forskning av Cartwright, 
Agargun, Kirkby och Friedman (2006) har visat att män och kvinnor som genomgår 
skilsmässa och i sina drömmar inkorporerar stressorer (stressfaktorer) på ett starkt 
emotionellt sätt bättre bearbetar eventuell depression. 
 
Kritik har riktats mot aktivering-syntetiseringsteorin och kognitiva drömteorier. Bland 
annat har påpekats att man i aktivering-syntetiseringsteorin bortser från att drömmar 
också uppstår under NREM-sömn. De kognitiva problemlösningsmodellerna kritiseras 
för att det inte kan uteslutas att bearbetningen av aktuella problem likaväl kan ske vid 
uppvaknande eller under dagen som att den faktiskt skett genom drömmarna. Det finns 
idag ingen enkel och entydig modell eller förklaring till vilken funktion drömmar har. 
En del teoretiker har försökt kombinera begrepp från kognitiva, biologiska och 
psykodynamiska perspektiv för att finna en lösning. John Antrobus (1991) har en 
modell över hur drömmar skapas som inbegriper att hjärnstammen under sömn 
stimulerar olika centra i hjärnan. Antrobus menar att både perceptuella, emotionella och 
motoriska områden i hjärnan är aktiverade under sömn och kopplar i sin modell 
samman fysiologi med kognitiva principer för olika grader av medvetande. Seymour 
Epstein (1999, refererat i Passer & Smith, 2001) ser också drömmar som processer där 
information från olika hjärncentra sätts samman för att bilda en helhet. Epstein har även 
till de kognitiva processerna lagt en psykodynamisk dimension med vilken han hävdar 
att omedvetna mentala aspekter påverkar emotioner och motivation som upplevs i våra 
drömmar. 
 
Det finns flera synsätt idag om vad drömmar är och hur de uppstår. Studiet av drömmar 
innebär att undersöka olika aspekter av drömmandet. Det kan vara olika faser under 
sömnen, det kan vara olika anatomiska strukturer i hjärnan, olika fysiologiska system 
eller kognitiva processer. Forskare formulerar teorier, integrerar ny kunskap med äldre, 
förkastar eller bekräftar hypoteser. Sedan 1997 pågår en debatt angående drömmars 
natur, innehåll och betydelse. Debatten står mellan två framstående forskare inom 
området. Den ena är J. Allan Hobson som deltagit i att formulera modellen om 
aktivering och syntes. Den andra är Mark Solms (som återkommer nedan) som är 
psykoanalytisk teoretiker (Domhoff, 2005). De två skiljer sig åt på främst tre punkter. 
Hobson hävdar att drömmar startar i pons i hjärnstammen medan Solms säger att det 
sker i ventrala tegmentum i mellanhjärnan. Hobson har vidare fokuserat på REM-
drömmarnas betydelse medan Solms har lagt vikt vid både REM och NREM-sömnens 
drömproduktion. Den tredje skillnaden berör drömmars unika neurokemi. Hobsons teori 
fäster sig vid REM-sömnens lägre nivåer av serotonin (påverkar bland annat sömn, 
vakenhet, aggressivitet, impulsivitet, aptit, sexuell lust) och norepinephrine 
(stresshormon, uppmärksamhet, fight-or-flight) tillsammans med ökad nivå av 
acetylkolin. Dessa står, enligt Hobson, för drömmars distinkta karaktär. För Solms är 
det snarare det dopaminerga systemet (dopamin reglerar muskelrörelser, vakenhet, 
glädje, entusiasm, kreativitet och det kroppsegna belöningssystemet) som är bas för 
drömmandet. Dopamin styr också det Solms kallar söksystemet (sid. 34) vilket han 
menar också är involverat i drömmandet. Hobson och Solms skiljer sig även åt vad 
gäller psykoanalytisk drömteori. Solms menar att söksystemet kan motsvara Freuds 
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teori om drömmar som önskeuppfyllelser medan Hobson emotsäger detta (Domhoff, 
2005). Inför avsnittet som följer bör man som läsare beakta forskares bakgrund, 
ställningstaganden samt den pågående polemiken för att skaffa sig en så god och 
trovärdig helhetsbild som möjligt. 

Neurovetenskaplig forskning 
Vid litteraturgranskning av drömteorier och -modeller möts man av flera, åtminstone 
delvis, sannolika förklaringar till drömmars ursprung och betydelse. Däremot saknas 
fortfarande tillräckligt med forskning för att kunna utforma en drömteori som kan 
betecknas som mer sannolik än de övriga. I texten som följer görs en sammanfattning av 
neurovetenskapliga fynd som belyser olika aspekter av drömmar och drömmande.  
  
Metodologiskt är det besvärligt att studera drömmar. Komplexa psykologiska fenomen 
kan inte beskrivas korrekt ifall inadekvata metoder använts vid datainsamling. Resultat 
av drömforskning har därför ofta kritiserats och ifrågasatts. De kunskaper som finns om 
drömmar idag baseras främst på neurofysiologiska studier av djur, registreringar av 
sovande friska försökspersoner, avbildningar av arbetande hjärnor med hjälp av 
moderna tekniker samt kliniska och experimentella studier av personer med specifika 
hjärnskador (Solms & Turnbull, 2005). Mest tillförlitliga resultat om drömmar erhålls 
då fler än en metod används för att bekräfta resultat. 
 
Ett hjälpmedel vid undersökning av hjärnans funktionella aktivitet är PET (positron-
emission tomography) (Kolb & Whishaw, 2003). Vid PET-kameraundersökning 
injiceras radioaktivt vatten i blodet eller inhaleras en gas med en radioaktiv molekyl. 
Dessa molekyler är radioaktiva på en ofarlig nivå och sönderfaller inom några minuter 
varvid de frigör positronpartiklar. Positronerna från det radioaktiva blodet kolliderar 
med elektroner i hjärnan. Vid kollisionen bildas fotoner vilka skjuts ut ur huvudet och 
registreras av kameran. Undersökningspersonen ligger med huvudet i ett stort, runt rör 
(kameran) som detekterar fotonernas aktivitet. Då radioaktiviteten följer blodådror 
återger en dator med bildskärm områden i hjärnan med högre eller lägre blodflöde. 
Datorn avbildar densiteten av molekylerna genom att graden av radioaktiva partiklar 
återges med svagare till starkare färg på kamerabilderna. PET undersöker blodflöde men 
inte neural elektrisk aktivitet. Trots fördelar med att PET kan ge besked om sönderfall 
av flera olika radiokemikalier och relativa mängder av signalsubstanser i hjärnan är 
tekniken baserad på subtraktion. Bilderna man får är indirekta och måste jämföras med 
en baslinje av hjärnaktivitet hos varje enskild individ. 

REM och NREM 
Det är inte ett specifikt område i hjärnan som reglerar sömn. Olika delar av sömncykeln 
styrs av olika mekanismer i hjärnan där en del mekanismer stänger av aktiviteten medan 
andra sätter på den. Det som Hobson och McCarley (1977, refererat i Solms & 
Turnbull, 2005) trodde, att REM-sömn och drömmar var samma sak, är inte korrekt. 
Viktiga studier (Dement & Kleitman 1957) gjordes tidigt där korrelationer mellan REM 
och drömmande påvisades även om det då inte kunde uteslutas att drömmande förekom 
även under andra sömnperioder. Skador i ponsregionen, vilka alstrar REM-sömn leder 
inte nödvändigtvis till att drömmande upphör. När detta uppdagades ökades intresset för 
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andra redan utförda drömstudier. Bland annat fick Foulkes (1962, refererat i Solms & 
Turnbull, 2005) resultat om rapporterade drömmar under NREM-sömn uppmärksamhet.  
 
När vi somnar in minskar mängden av ”normala” vakentankar och ovanligare tankar 
och visuella hallucinationer med intrycket av verkliga bilder ökar. Detta är drömmande. 
Vi drömmer mest då hjärnan är mest aktiv (Antrobus, 1991). Eftersom hjärnans aktivitet 
är högre under REM-sömn än under NREM drömmer vi därför mest under REM. Av 
undersökningsdeltagare som väcks under REM uppger cirka 80 % att de drömt medan 
cirka 15 % - 50 % säger detsamma under NREM (Dement, 1974, refererat i Passer & 
Smith, 2001). När vi närmar oss uppvaknande under de sista timmarna av sömnen ökar 
hjärnaktiviteten och därmed också drömmandet. Däggdjur som ligger i livmodern är i 
REM-sömn 50 % till 80 % av dygnet. Nyfödda bebisar sover två tredjedelar av dygnet 
varav 50 % av sömnen är REM-sömn. REM-sömn hos bebisar födda tio veckor för 
tidigt uppgår till 80 % av sömnen. Graden av REM-sömn sjunker sedan för att vid 10 
års ålder stanna vid den nivå vi behåller under vuxenlivet då 20 % - 25 % av sömnen är 
REM-sömn (McCarley, 1998).  
 
 

 
Figur 4. Fördelning av vakenhet, REM- och NREM-sömn beroende av ålder (figur från 
Passer och Smith, 2001) 
 
 
Under NREM-sömn är den neurala aktiviteten lägre än vid både REM-sömn och vaket 
tillstånd. Nästan alla områden i hjärnan är lika aktiva både då vi är vakna eller i REM-
sömn. Skillnaden är att vid REM-sömn är vissa av framhjärnans och hjärnstammens 
områden mer aktiva (till exempel amygdala, pons, anterior och posterior cingulate) än 
då vi är vakna. Vid REM-sömn är både sensorisk input och motorisk output dämpade. 
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För både NREM- och REM-sömn sker en minskning av aktiviteten i dorsolaterala 
prefrontalkortex. Detta område i hjärnan styr exekutiva jag-funktioner som 
reflekterande självmedvetenhet, agens och metakognition och sådana inslag tycks 
följdriktigt saknas i våra drömmar. Hobson (2007a) skriver vidare att skillnaden mellan 
sömn och vaket tillstånd är att under sömn upphör serotonin och histamin (del i 
kroppens immunförsvar, reglerar uppmärksamhet och sömn) att avfyras. Hobson (ibid.) 
nämner att systemen för acetylkolin och dopamin är aktiva både i vaket tillstånd och 
under REM-sömn. Särskilda psykologiska fenomen som uppvisas under REM ska 
därför tillskrivas bland annat serotonerga och histaminerga system istället för de 
kolinerga och dopaminerga.  

Hjärnstrukturer med betydelse för drömmande 
När man studerar hjärnan under REM-sömn med PET-kamera avbildar man två tillstånd 
samtidigt; REM-sömn och drömmande. Allan Braun (1997, 1998) med kolleger fann i 
sin forskning att hjärnstammens ponsregion var mycket aktiv under REM-sömn. Men i 
motsats till vad man förväntade sig var aktiviteten inte spridd i hela storhjärnan som 
aktiverings- och syntetiseringsmodellen förutsagt. Det flöde av slumpmässig aktivitet 
man trodde sig komma att möta uteblev. Istället såg Braun att endast specifika områden 
i storhjärnan var aktiverade och att det var dessa områden som ifall de skadades hade 
störst påverkan på våra drömmar. Slutsatsen av Brauns forskning är att de områden som 
skapar drömmar inbegriper hela det limbiska systemet samt det visuella systemet med 
undantag av högre kognitiva strukturer och sekundära visuella centra. Solms och 
Turnbull (2005) anknyter till påståendet om det limbiska systemet och hävdar att 
drömmar styrs av samma mekanismer som associeras med våra grundläggande känslor. 
 
 

             
Figur 5. Det limbiska systemet (figur från Solms och Turnbull, 2005) 
 
Två strukturer i storhjärnan är av stor betydelse för att skapa drömmar, skriver Solms 
och Turnbull (2005). Dessa är gränsområdet mellan nack-, tinning- och hjässloberna 
och den vita substansen (består av nervcellernas axoner som är inbäddade i fettlager för 
att underlätta informationsöverföring) i pannlobernas limbiska struktur. Gränsområdet 
mellan de tre loberna har med visuo-spatialt bildskapande att göra. Om gränsområdet 
mellan loberna är skadat spelar det inte någon roll hur hög aktivitetsnivån i hjärnan är. 
Patienter med sådana skador rapporterar ändå bortfall av drömmar. Vad den limbiska 
vita substansen har för koppling till drömmandet vet forskarna inte men det krävs att 
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den är intakt för att normalt drömmande ska kunna ske. Om hjärnans syncentra skadas 
uppstår ett isolerat bortfall av drömmar med visuellt innehåll eller sker ett bortfall av 
någon aspekt i det visuella innehållet (till exempel färg eller rörelser). Synbarken är 
hierarkiskt ordnad med den primära synbarken (1) längst bak i nackloben vilken har 
direktkontakt med näthinnan. Sekundära synbarken (2) är specialiserad att bearbeta och 
analysera bland annat färger, rörelser och igenkänning. Den tertiära synbarken (3), som 
ligger i gränsområdet mellan de tre loberna (nämnt ovan), utför abstrakt bearbetning och 
syntes av syninformationen med hjälp av andra barkområden. Detta tertiära område gör 
matematiska beräkningar och sköter rumsligt tänkande och sänder sedan ut denna 
information till andra delar av hjärnan. Skador på (1) leder till blindhet, skador på (2) 
leder till oförmåga att till exempel känna objekt och skador på (3) leder till bland annat 
akalkuli (att inte kunna utföra räkneoperationer). Den hierarkiska ordningen är omvänd 
avseende drömmande. Skador på (1) påverkar inte drömmar alls. Skador på (2) leder till 
samma visuella defekter som i vaket tillstånd men med fortsatt intakt drömmande i 
förhållande till de övriga sinnena. Skador på (3) medför att drömmande totalt upphör. 
Personen kan fortfarande ”se” men har förlorat de högre, visuellt kognitiva 
funktionerna.  
 
 

                                       
 
Figur 6. Primär, sekundär och tertiär synbark (figur från Solms och Turnbull, 2005) 
 
Genom funktionell hjärnavbildning (till exempel PET-kamera) ser man att under REM-
sömn är pons (i hjärnstammen), thalamus (i diencephalon, även kallat mellanhjärnan), 
tinning- och nackloberna samt limbiska och paralimbiska (kopplat till det limbiska) 
områden i hjärnan aktiva (Dang-Vu, Schabus, Desseilles, Schwartz & Maquet, 2007). 
Områden som blir mindre aktiva under REM-sömnen är dorsolateral, prefrontal och 
inferior parietal hjärnbark. Aktivering av amygdala vid REM stämmer överens med 
ökade negativa emotioner, oro och fruktan, fortsätter Dang-Vu et al. (ibid.). Tinning- 
och nacklobernas aktivitet kan kopplas till intensivt visuellt dröminnehåll. Minskad 
aktivering av prefrontalkortex förklarar kognitiva försvagningar, förändrad upplevelse 
av tid och rum, försämrat arbetsminne och minskad uppmärksamhet, ändrat sätt att 
resonera och beslutsfatta och bristande förmåga att kritisera bisarrt dröminnehåll.  

Neural aktivitetsnivå och signalsubstanser 
Nödvändigt för att drömmande ska påbörjas är att basala mekanismer i hjärnstrukturen 
når en kritisk aktivitetsnivå. Det verkar inte spela någon roll vad det är som initierar 
aktiviteten, huvudsaken är att den når över en viss tröskelnivå. Solms och Turnbull 
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(2005) menar att aktiviteten ofta är dagsrester som följer med in i sömnen. Andra 
aktivitetskällor för drömbildande är REM-sömnen, som vi vet för med sig ökad 
hjärnaktivitet, samt morgonens ökade hormonutsöndring vilken påverkar storhjärnan. 
Solms och Turnbull (ibid.) skriver att aktiviteten är förutsättningen för drömmande men 
i sig inte är drömmen. Drömmen uppstår via ett behov som har aktiverat söksystemet 
(återkommer under rubriken ”Emotioner”). Sökandet och nyfikenheten riktar sig mot 
objekt i omvärlden. Behov kan ha sitt ursprung i dagsrester eller känsloförnimmelser. 
Eftersom behoven för att tillfredsställas skulle kräva att vi vaknade blir 
drömverksamheten ett substitut och tillåter oss att fortsätta sova. Under vaket tillstånd är 
det pannlobernas kortex som styr medvetet handlande men under sömn är detta område 
hämmat. Kognitiv verksamhet är istället förlagd till bakre barkområden i hjäss-, tinning- 
och nackloberna. Vår subjektiva upplevelse under drömmar hämmas sålunda inte av 
pannlobernas stränga övervakning, struktur och kritik. När vi drömmer har vi inte 
tillgång till de för vaket tillstånd målinriktade handlingssystemen, istället är det 
perceptuella centra som styr. Även om pannloberna under sömn saknar förmåga att 
övervaka, strukturera och kritisera kognitiva processer i samma utsträckning som då vi 
är vakna är deras verksamhet inte helt ur funktion. 
 
Drömmar uppstår när hjärnbarken är tillräckligt aktiverad för att generera interna 
perceptioner och hjärnan är tillräckligt avstängd för input och output. Bästa 
förhållandena för drömmar är enligt Hobson (2007b) under REM när aktiviteten är som 
högst och input/output är mest förhindrat. Under REM är hjärnbarkens aminerga system 
nedtonat och de kolinerga och dopaminerga systemen högfungerande. Drömmar 
uppkommer även vid insomnande då hjärnbarkens aktivitet ännu inte hunnit avta men 
det aminerga systemets aktivitet snabbt minskar. Det är ovanligt att vi drömmer under 
NREM-sömnens första två cykler (stadierna 3 och 4) då den kortikala aktiviteten är 
mycket låg. Mot slutet av natten då kortikal aktivitet ökar kan drömmar förekomma 
under NREM-sömn (stadium 2) även om drömrapporter visar att NREM-drömmar är 
kortare samt mindre intensiva och frekventa än REM-drömmar. 
 
Processer i hjärnstammen aktiverar framhjärnan vilket leder till mental aktivitet under 
REM-sömn. Det är kolinerga processer som bidrar till aktiveringen. Acetylkolin frigörs 
vid REM-sömn i högre grad än vid vaket tillstånd. Två områden i pons är involverade i 
att generera REM-sömn med hjälp av glutamat (en stimulerande neurotransmittor i 
framhjärnan och lillhjärnan). Lesioner i olika strukturer i hjärnstammen leder till att 
REM-sömn minskar (Gottesman, 2007). David Pincus (2002) berättar att det har visats 
att en del patienter med pontinska lesioner inte har REM-sömn men fortfarande 
drömmer medan andra patienter med prefrontala lesioner har kvar REM-sömn men inte 
drömmer. Vissa patienter som vid lobotomi förlorat vävnad i frontalloberna har helt 
upphört att drömma. Gottesman (2007) skriver att förutom att vissa områden i hjärnan 
aktiveras under sömn så hämmas andra. Under REM-sömn kan de innehållsrika men 
ologiska drömmarna förklaras med ohämmad och hög kortikal aktivitet. Att drömmar 
lätt glöms sägs ha att göra med låga nivåer av serotonin och noradrenalin vilka hämmar 
aktivitet i hjärnbarken. Två perifera aktiviteter som associeras till mental verksamhet 
under REM-sömn är snabba ögonrörelser och mannens erektion. Ögonrörelserna tycks 
ha med aktivitet i pons att göra och är reflexbetingad. Erektion hör ihop med att 
noradrenalinets hämmande effekt minskar samt att dopaminerg påverkan ökar (ibid.).  
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Neuroner i motorkortex är aktiva under REM och producerar aktionspotentialer som 
skulle leda till motorisk aktivitet om det inte vore för en hämning av det motoriska 
systemet. Hämningen är inte total vilket syns då framför allt barns fingrar och 
ansiktsmuskler under REM-sömn rycker. McCarley (1998) fortsätter att berätta om 
lesionsstudier som påtalat betydelsen av hjärnstammen och ponsregionen för REM-
sömnen och dess periodicitet. Enligt McCarley är prefrontalkortex viktig för reglering 
av REM-sömn men det är inte där sömnen genereras. De neuroner som startar REM-
sömnen använder sig av transmittorsubstansen acetylkolin. Dessa kolinerga neuroner 
finns i hjärnstammen och aktiverar, bland andra, neuroner i den retikulära formationen 
(retikulära aktiveringssystemet RAS, påverkar medvetandenivå och består bland annat 
av delar av thalamus, hypothalamus, ventrala tegmentum och PAG = periaqueductal 
grey) som i sin tur styr REM-sömnen. När REM-sömnen når sin topp aktiveras 
neuroner styrda av transmittorsubstanserna serotonin och norepinephrine (stresshormon 
bildat av noradrenalin, involverad i uppmärksamhet, fight-or-flightresponsen) och 
undertrycker och hämmar REM-sömnen som då avtar.  

 
Figur 7. REM-faserna under sömn. Acetylkolin har betydelse vid inträde i REM. 
Norepinephrine och serotonin har betydelse vid utträde från REM (figur från 
McCarley, 1998) 
 
När EEG visar synkroniserad neural aktivitet under sömn med långsamma vågor (som 
till exempel NREM) är tillståndet idealt för att konsolidera nyligen lagrade minnen i 
långtidsminnet. Synkroniserad aktivitet betyder att flera neuroner avfyrar 
aktionspotentialer samtidigt medan osynkroniserad verksamhet, som är fallet vid REM-
sömn, innebär att olika grupper av celler fyrar av elektriska potentialer i ett 
oregelbundet mönster. När EEG mäts får man ett sammantaget mått av elektriska 
impulser i hjärnan. Fördelen med bland annat PET-studier är att impulserna kan kopplas 
till respektive områden i hjärnan så att det tydligt framgår vilka strukturer som är 
aktiverade. Ett område som vid PET bedöms inaktivt behöver inte vara det. Blodflödet 
som avbildas kan vara litet på grund av att neuroner är hämmade – vilket i sig är en 
aktiv process som kräver metaboliska resurser (Wamsley & Antrobus, 2007). Den 
hjärnaktivitet som studeras vid vakenhet behöver inte ha samma funktion eller kognitiva 
korrelat under sömn vilket leder till att kognitiva processer under sömn kan vara svåra 
att fånga.  
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Kognitiva processer 
Kahn (2007) skriver att det sker funktionella förändringar i hjärnan när vi drömmer 
jämfört med vaket tillstånd. När vi drömmer, till skillnad från när vi är vakna, noterar vi 
sällan att saker är osannolika eller tydligt från det normala avvikande. Vi drömmer ofta 
om andra personer och drömmar kan sägas vara sociala i sin karaktär. I Kahn och 
Hobsons (2003) studie fann man att diskrepanser mellan dröm och vakenhet gällande 
drömkaraktärer berörde dessa individers beteenden. Beteenden i drömmen skiljde sig 
från hur dessa personer beter sig i verkliga livet. Detta avvikande beteende 
uppmärksammades i en av sju drömmar under tiden som drömmen pågick. Efter 
uppvaknade konstaterades avvikandet i en av två drömmar. Andra diskrepanser hos 
drömkaraktärerna var deras känslor, ålder, relationer och uppträdande. Vid 50 % av 
uppvaknandena kunde försöksdeltagarna berätta om diskrepanser som förekommit i 
deras drömmar. Diskrepansen uppmärksammades under själva drömmen i 10 % av 
rapporterna. När vi drömmer är vi inte i stånd att reflektera över karaktäristika hos andra 
individer på samma sätt som då vi är vakna (Kahn, 2007). Kontrollen av verkligheten är 
nedsatt, avstämningen mot verkligheten är försvårad eftersom det episodiska minnet, 
det reflekterande medvetandet och det kritiska granskandet av karaktärer nästan är 
frånvarande under sömn. Två kognitiva komponenter utmärker sig då vi drömmer varav 
den ena liknar våra kognitioner i vaket tillstånd. Den komponent som skiljer sig från 
vakenhet är metakognitionen på så sätt att då vi drömmer är vi oftast inte medvetna om 
det faktum att vi drömmer. Vi tänker inte heller på vårt tänkande eller på vårt beteende. 
Komponenten ”tänkande” när vi drömmer är den som liknar vakenhetstillståndet. 
Tänkande inom drömmen rapporteras likna vaket tänkande. Tänkandet om drömmens 
händelser (metakognition i drömmen) skiljer sig från det tänkande som skulle ha gjorts 
om händelserna skett i vaket tillstånd. Normalt och rationellt tänkande pågår i drömmen 
medan metakognition till största del upphör. Samtidigt är det en sorts irrationellt 
tänkande eftersom vi accepterar irrationellt beteende som normalt inom drömmen. 
Drömmen har således en form av intern logik. 
 
Solms och Turnbull (2005) skriver att största delen av vår mentala verksamhet sker på 
omedveten nivå. Fem procent av våra handlingar initieras av medvetna beslut. 
Information som hålls aktiv i medvetandet vid ett givet ögonblick är begränsad. Minnet 
byggs genom inkodning och konsolidering av information. När celler avfyras på samma 
sätt många gånger blir synapskopplingarna mellan cellerna snabbare och mer 
genomsläppliga. Synapserna växer till vilket leder till en anatomisk förändring. På 
samma sätt som nätverken befäster minnen kan nervcellernas nätverk också förtvina om 
de under längre tid inte tas i bruk. Till exempel barndomsminnen som inte hålls aktiva 
kan glömmas bort. Olika minnessystem är involverade vid inkodning av händelser men 
endast om det självbiografiska minnet, det episodiska, är engagerat kommer vi minnas 
dem medvetet. Sannolikt är att implicita minnen (från barndom eller när som helst) inte 
är helt bortglömda då de, trots att de är omedvetna, fortsätter att påverka tankar, känslor 
och beteenden. Människor kan ha kvar förmågan att lagra minnen trots att de kan ha 
skador på de strukturer som återhämtar desamma. Detta implicita minne innebär att vi 
kommer ihåg något på det omedvetna planet. Personer som upplevt extrem stress (bland 
annat från krig eller övergrepp) uppvisar skador på hippocampus med medföljande 
minnesstörningar. Med defekt hippocampusfunktion inkodas minnen inte på det sätt 
som krävs för medveten återhämtning. Solms och Turnbull (2005) nämner förutom låg 
hippocampusaktivitet även barns ännu inte utvecklade hippocampus som anledning till 
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bortglömda minnen. Patienter med hjärnskador har visat att information från till 
exempel syncentrum registreras och inkodas i minnet trots att patienten upplever sig 
som blind och inte har ”sett” objektet. Om patienten fått titta på bilder (som hon uppger 
att hon inte ser) och sedan ombeds att gissa vad som visats, blir svaret oftare än 
slumpmässigt korrekt. Individen har omedveten tillgång till materialet. 
 
Delar i prefrontalkortex är inblandade i skilda minnesfunktioner som är aktiverade 
under sömn. Det kan handla om återhämtning av semantiska minnen, sökstrategier, 
adekvata och passande emotioner. Den emotionella konfirmeringen leder till att 
karaktärer i drömmar identifieras genom att man ”bara vet” utan att det finns en 
kognitiv bekräftelse. Att känna igen personer i drömmar bygger liksom i vaket tillstånd 
på karaktärernas ansikte, uppträdande och beteende men också på att ”vi bara vet”. 
Denna känsla av att bara veta inbegriper både kända individer och generiskt 
identifierade karaktärer (polis, tandläkare o.s.v.) samt om personerna är närvarande eller 
frånvarande i drömmen. Ungefär hälften av drömmar är om personer vi känner, 35 % är 
om personer med betydelse i samhället och 16 % är om främlingar. Kända personer 
identifieras vanligast via ansiktsigenkänning medan generisk identifikation sker genom 
hur individerna framträder (i uniform) eller beter sig. Att bara veta vem karaktären i 
drömmen är uppges lika ofta för kända som okända personer. De områden och neurala 
kopplingar i hjärnan som styr ansiktsigenkänning då vi är vakna uppvisar låg aktivitet 
under REM och NREM. Vidare är de områden som tillåter tillgång till autobiografiska 
minnen mindre aktiva under sömn vilket minskar förmågan att associera människor med 
deras karaktäristika (Kahn, 2007). Känslor rapporteras ofta när dröminnehåll beskrivs 
och man vet att emotionella centra i hjärnan är aktiverade under sömn. Av karaktärer 
som uppträder i drömmar väcker 80 % känslor hos den drömmande. Vid sidan av att 
känna igen karaktärer i drömmen via kategorierna ansikte, uppträdande och beteende 
står kategorin känslor.  
 
Wamsley och Antrobus (2007) skriver att den viktigaste uppgiften för hjärnan när vi är 
vakna är att navigera oss runt i vår omgivning. Detta sker genom att 
perceptionssystemen tolkar neural aktivitet från sensoriska receptorer. Därefter skapar 
hjärnan en representation av den yttre världen för att kunna förbereda adekvata 
reaktioner på dess stimuli. När vi sover är både sensorisk input och motorisk output mot 
omvärlden avstängd. Hjärnan arbetar offline och perceptions- och motoriska system är 
fortfarande aktiva och samarbetande. Nivån av aktivitet och aktivering inom och mellan 
olika områden i hjärnan växlar beroende på vilka faser sömnen befinner sig i. Hjärnan 
fortsätter att uppfatta och tolka information trots att vi sover. Under REM är drömmar 
livliga och våra muskler paralyserade. När NREM-sömnen infaller minskar den globala 
hjärnaktiviteten men informationsprocessande fortsätter. NREM-drömmar är mindre 
bisarra och emotionella jämfört med REM. Perceptuellt processande involverar inte 
bara att information ska föras framåt i ett kognitivt hierarkiskt system, det betyder även 
en feedback av information till tidigare stadier i perceptionsprocessen. För att identifiera 
ett objekt uppmärksammas objektets olika och kombinerade kännetecken. Om objektet 
återkommande erfars känns det lätt igen eftersom flera neurala kopplingar stärker 
objektets nätverk. Upplevs objektet sällan blir det svårare att åstadkomma identifikation 
och fler kännetecken krävs för att känna igen objektet. Identifikation underlättas om 
kontexten är känd. Om kontexten är känd kan det räcka med ett kännetecken för att 
objektet ska kunna identifieras. Då ett nätverk aktiveras kopplar det genom synapser till 
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andra nätverk via inlärda banor samtidigt som det hämmar andra. Dessa kopplingars 
system leder till att tankar både när vi är vakna och drömmer blir adekvata i sin kontext. 
Det har visat sig att kopplingar i kortikala områden kan brytas (vilket tros förklara att 
drömmar ibland uppvisar bisarrt innehåll). Mental aktivitet under sömn är till största 
delen oberoende av extern stimuli men stimuli kan i vissa fall inkorporeras i drömmars 
innehåll även om de då till sin form ofta förändras. Stimuli tolkas och anpassas också av 
hjärnan till den kontext drömmen befinner sig i (ibid.).  
 
Prefrontalkortex har kopplingar till områden både inom den egna hjärnbarken men även 
till de flesta andra kortikala och subkortikala områden i hjärnan. De prefrontala 
områdena i hjärnan är associerade med exekutiva funktioner. Dessa är kognitiva 
processer av högre ordning vilka planerar och samordnar till exempel minnen, 
uppmärksamhet och beteendehämning för att kunna uppnå ett mål. Olika områden i 
prefrontalkortex ansvarar för olika kognitiva och exekutiva funktioner. Under både 
NREM och REM avtar neural aktivitet i vissa områden i frontalloberna vilket benämns 
som hypofrontalitet. Hypofrontalitet innebär nedsatt exekutiv förmåga (Pace-Schott, 
2007). Inte alla områden i frontalkortex avaktiveras och det ska nämnas att en del 
områden avaktiveras när vi går från vaket tillstånd in i NREM-sömnen för att 
återaktiveras när sömnen övergår i REM. Hjärnaktivitet under REM är i vissa områden 
högre, och andra lägre, än för det vakna tillståndet. Hjärnavbildning har visat att under 
sömn och drömmande minskar nervaktiviteten mellan frontala och bakre områden i 
hjärnbarken samt mellan högra och vänstra hjärnhemisfären. Eftersom neurologisk 
påverkan på framhjärnan växlar parallellt med övergångarna mellan vakenhet, NREM 
och REM finns teorier om att transmittorsubstanser är involverade vid drömbildandet.  

Emotioner  
Forskaren Panksepp (1998, refererat i Solms & Turnbull, 2005) antar att hjärnan är i 
besittning av fyra basala system vad anbelangar våra primära emotioner och reaktioner 
på dessa. De fyra styrsystemen är söksystemet, systemet för vrede och ilska, systemet 
för fruktan och systemet för panik. I följande text nämns främst söksystemet med dess 
undersystem för lust och njutning medan de tre sista endast kort berörs. Söksystemet 
väcker lust att utforska miljön omkring oss. Det är kopplat till nyfikenhet, intresse och 
positiv förväntan och har tidigare definierats som ett belöningssystem. Känslan 
befrämjar motoriskt beteende (till exempel leta föda) som syftar till att tillfredsställa ett 
aktuellt behov (till exempel hunger). Systemet är aktivt vid sexuell upphetsning, lek och 
vid vissa aggressiva beteenden. Ursprungscellerna i detta system återfinns i ventrala 
tegmentum och signalsubstansen som dominerar är dopamin. Söksystemet aktiveras av 
detektorer i hypothalamus som efter att ha läst av miljön utanför eller inuti oss givit 
upphov till ett behov. Söksystemet vet inte specifikt vad det letar efter och för att kunna 
tillfredsställa behov krävs att andra system involveras. Till exempel är minnesfunktioner 
viktiga eftersom organismen behöver komma ihåg vilka objekt som är betydelsefulla då 
ett behov uppstår. För att denna inlärning ska ske behövs också en belöningsmekanism; 
denna är lustsystemet. Lustsystemet kan liknas vid ett njutnings- eller belöningssystem 
(Solms & Turnbull, 2005). Genom lustsystemet kan de behov som söksystemet 
aktiverat tillfredsställas. Systemet alstrar en emotion av välbehag medan det motoriska 
behovsorienterade sökbeteendet upphör till förmån för stillandet av behovet. Ursprunget 
för lustsystemet finns i hypothalamus. Navet i lustsystemets komplexa strukturer verkar 
vara i basala framhjärnans septumområde (nucleus accumbens) samt vissa 



34 

 

hypothalamuskärnor. Om dessa områden stimuleras framkallas orgasmupplevelser. Det 
antas att lustkänslor alstras i PAG (periaqueductal grey) vilket därmed kan kallas för 
hjärnans njutningscentra. I lustsystemet dominerar signalsubstansen endorfin 
(smärtlindring, belöningssystem, eufori, motivation). 
 
De strukturer i hjärnan som alstrar känslor är hypothalamus, ventrala tegmentum, 
parabrachialkärnorna, PAG (periaqueductal grey), raphekärnorna, locus coeruleus samt 
den retikulära formationen (Solms & Turnbull, 2005). Vad rör lust- och olustkänslor är 
det PAG-komplexet som är viktigast. En kanal omgiven av grå substans går från 
hjärnstammen till storhjärnan vari cerebrospinalvätskan transporteras. Nervcellerna i 
den grå substansen är av två slag varav den ena (ventrala) ger upphov till lustfyllda, och 
den andra (dorsala) olustfyllda, sensationer. Lust och olust är känslomässiga upplevelser 
till skillnad från till exempel smärta som är en somatisk upplevelse. PAG är trots detta 
inblandat både då vi känner olustkänslor och smärtupplevelser.  
 
Söksystemet löper från övergångsområdet mellan hjärnstammen och storhjärnan till de 
limbiska strukturerna i pann- och tinningloberna. Systemet för vrede och systemet för 
fruktan inbegriper nästan samma områden skriver Solms och Turnbull (2005). Dessa är 
amygdala, hypothalamus och delar av hjärnstammens övre del. Paniksystemet engagerar 
främre cingulum och strukturer i övre hjärnstammen. Tillsammans med hippocampus, 
vilken är viktig för det episodiska minnet (självbiografiskt, emotionellt och medvetet), 
är alla dessa system mycket aktiva under REM-drömmande.  
 
Hobson (2007a) pekar på att drömmar för det mesta är fyllda av känslor av ångest, 
upprymdhet, glädje eller vrede. Detta är jämförbart med vad vi upplever då vi är vakna. 
Dessa känslor är nödvändiga och Hobson refererar till Darwin som postulerade att 
ångest och aggression båda är viktiga för individens överlevnad. Upprymdhet, glädje 
och aggression å sin sida är betydelsefulla då vi söker en partner och reproducerar oss. 
Det är enligt Hobson inte förvånande om scener inkluderandes dessa känslor utspelar 
sig i vår drömvärld, speciellt inte som hjärnans limbiska system automatiskt är aktiverat 
under REM. 
 
Angående emotioner upplevde deltagare i en laboratoriestudie (Domhoff, 2005) inga 
alls i 30 % av drömmarna samt att där emotioner erfors var de vanligen passande i 
förhållande till innehållet. I en annan studie Domhoff nämner upplevdes inga emotioner 
i 26,4 % av drömmarna, 23,4 % hade emotioner av allmän karaktär och 50,2 % av 
drömmarna upplevdes ha specifika emotioner. Negativa emotioner rapporterades 
dubbelt så ofta som positiva. Emotionerna var sällan varken extremt starka eller väldigt 
milda.  
 
Under REM ökar den emotionella intensiteten varefter natten fortskrider. Ökad aktivitet 
i amygdala är relaterad till känslor av rädsla, ångest och aggression som upplevs under 
REM. Känslor upplevs som starkast när vi närmar oss uppvaknandet från att tidigare 
under natten ha varit relativt hämmade. Night terrors (mardrömmar med skrik och 
avvärjande rörelser som i kamp eller flykt) som uppkommer under djup NREM-sömn, 
beskrivs som de med kraftigast emotionellt innehåll och utlöser autonoma, somatiska 
reaktioner såsom ökad hjärtfrekvens, tyngre andning m.m. just före uppvaknande. 
Annars är emotioner under NREM vanligen svaga. Mardrömmar under REM leder till 
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en liten ökning av autonoma reaktioner minuterna före uppvaknande. Dessa reaktioner 
är större än vad som skulle uppvisas om vi var vakna. Det har visat sig att REM-sömn 
främjar processandet av emotionella minnen (Wamsley & Antrobus, 2007). De områden 
i hjärnan som är viktigast för produktion av REM-drömmar är amygdala, limbiska 
strukturer, tinning- och nackloberna. Aktivering av dessa samt minskad aktivitet i 
prefrontalkortex står för REM-sömnens mentala aktivitet (McNamara, Nunn, Barton, 
Harris & Capellini, 2007) 
 
Forskning beskriver att dopamin (upprätthåller normalt motoriskt beteende och påverkar 
hjärnans belöningssystem) och acetylkolin (påverkar vaket EEG-mönster i yttersta 
hjärnbarken och spelar roll för minnet genom att excitera neuroner) är aktiva vid REM-
sömn (Kolb & Whishaw, 2003). Däremot är inte norepinephrine (stresshormon, 
uppmärksamhet, fight-or-flight) och serotonin (inblandat i sömn, vakenhet, 
aggressivitet, impulsivitet, aptit och sexuell lust) aktiva under REM. Under REM-sömn 
är aktiviteten relativt sett högre i pons och det limbiska systemet och lägre i 
dorsolaterala prefrontala kortex. Hobson (2005) menar att dessa fynd förklarar ökningen 
av emotionellt innehåll och sänkningen av kritiskt tänkande i drömmar. Hobsons 
forskning beskriver att drömmars emotioner är relevanta till dess kognitioner även om 
innehållet kunde sägas vara bisarrt. Emotioner från det vakna livet följer med in i 
drömmarna och är konsistenta med dess innehåll (Foulkes, 1999, refererat i Domhoff, 
2004).  
 
När det gäller affekter i drömmar har senare tids PET-undersökningar visat att 
blodflödet i amygdala är positivt korrelerat med REM-sömn. Amygdala processar 
känslomässigt material och är involverad i minnesprocesser. De känslor som uppgivits i 
drömrapporterna har i fallande ordning varit ångest, överraskning, vrede, glädje, 
ledsamhet och skam. Om kolinerga agonister (substans som binder till en receptor och 
stimulerar receptorns aktivitet) injiceras i katters amygdalakärnor påverkas 
hjärnstammen och REM-perioderna under natten fördubblas. Amygdala är kopplat till 
de hjärnbarksområden som är aktiverade under REM. Dessa områden är involverade i 
emotionell och perceptuell kontroll under vaket tillstånd. Prefrontalkortex är selektivt 
avaktiverat under sömn. Dorsolaterala prefrontala kortex är nödvändig för kognitioner 
av högre ordning och är relativt deaktiverat under REM. Andra områden i hjärnans 
prefrontala regioner som påverkar komplexa kognitioner är dock fortsatt aktiva, 
beskriver Domhoff (2005). Dessa områden inkluderar anterior cingulate vilken är viktig 
för kvarhållen uppmärksamhet samt områden som deltar i kognitiva processer för 
scheman, semantiskt minne (som till exempel inlärda fakta, kunskap, språk), 
självförståelse och generell uppfattning av världen. 

Bisarra inslag i drömmar 
Inför texten som följer bör läsaren som en kort parentes uppmärksammas på, de till 
synes märkliga och motsägelsefulla, forskningsfynd som finns angående bisarrt 
dröminnehåll. Freud påtalade manifesta drömmars ibland bisarra utformning. Senare 
forskare har när de studerat drömmars innehåll funnit olika resultat angående bisarra 
element (vilket kommer visas nedan). Främst anser författaren till denna uppsats att det 
beror på olika forskares olika definition av vad som är ”bisarrt”. Med det i åtanke blir 
frågan om bisarrt material i drömmar inte lika kontroversiell. Vidare får man beakta hur 
forskning generellt utförs. Forskarna arbetar utifrån respektive utbildning, 
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vetenskapstillhörighet och förförståelse. De gör undersökningar också utifrån intresse 
och med olika hypoteser och kanske förhoppningar. Forskare som önskar bekräfta eller 
motbevisa teorier kommer självklart studera fenomen på ett annat sätt än en forskare 
som saknar just dessa ambitioner. 
 
En studie som Domhoff (2005) nämner fann inga bisarra element i 23,9 % och bisarra 
element i 39,3 % av drömmarna. Bisarra element, som definieras som klart omöjliga, 
förekommer i 10 % av drömmarna. Ändras definitionen på bisarra element till att gälla 
även plötsliga platsändringar, osäkerhet, förvirring eller förvrängningar ökar siffran till 
mellan 40 och 60 % (ibid.). Enligt McCarley (1998) innehåller en tredjedel av REM-
drömmar bisarra inslag varav scenbyten är det vanligaste. 
 
Drömmarnas bisarra innehåll kan beskrivas som diskontinuiteter eller osannolika 
kombinationer. Diskontinuiteter i tankar förekommer dock i samma grad då vi är vakna 
eftersom vi vid monoton input inte klarar av att hålla uppmärksamheten fokuserad. 
Osannolika kombinationer uppstår då neurala nätverk, som i vaket tillstånd 
kommunicerar, under sömn drabbas av funktionell frånkoppling. Områden av aktiva 
nätverk som under vakenhet normalt hämmar varandra är verksamma under sömn och 
isolerade från kortikal och subkortikal påverkan. Till exempel är kommunikationen 
mellan hemisfärerna genom corpus callosum hämmad en kort stund då vi just vaknat 
(Wamsley & Antrobus, 2007).  
 
En sammanställning av dröminnehållsrapporter från sömnlaboratorier meddelar att 
drömmar vanligen är förståeliga. De är tydliga, koherenta och har realistiskt innehåll. 
Drömmar är förnuftiga simuleringar av vardagliga upplevelser. Det finns konstruktioner 
som är påhittiga men inte otroliga (Foulkes, 1999, refererat i Domhoff, 2004). 
 
Hobson (2005) menar att forskningen hittills demonstrerat att drömmar faktiskt 
uppvisar starka emotioner och innehåll som är bisarrt. Vidare skriver Hobson att 
forskningen funnit att drömmar har ett hallucinatoriskt inslag samt att de ofta både 
glöms bort vid uppvaknandet samt uppvisar glömska inom drömmen. I forskning som 
Hobson (ibid.) refererar till uppvisar drömmar en formell karaktär med visuomotoriskt 
bildspråk, okritisk tro på drömbildernas sanningsenlighet, minskning av 
självreflekterande uppmärksamhet och försvagat tänkande. Drömmar är också ofta 
inkongruenta och inkonsekventa.  

Dröminnehåll 
Michael Schredl (2005) ger genom sin översikt av Andrea Rocks The Mind at Night: 
The New Science of How and Why We Dream från 2004 en enkel beskrivning av 
forskningsläget kring drömmar. Genom PET-studier finner man att under sömn 
aktiveras de limbiska delarna av hjärnan. En lägre aktivering observeras i flera områden 
i prefrontala cortex. Inga studier har ännu utförts som tittar på aktivering i förhållande 
till specifikt dröminnehåll. Flera studier påvisar att erfarenheter från den vakna dagen 
följer med in i drömmen. Schredl (2005) refererar till Clara E Hill som med sitt 
forskarteam funnit att arbete med drömmar är en effektiv metod både i psykoterapi och 
för personlig utveckling. Problemlösning förekommer sällan i drömmar men data finns 
som ger exempel på att drömmar stimulerar kreativitet. Den subjektiva upplevelsen av 
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en bild, eller en situation, kräver flera processer i hjärnan och i detta hänseende skiljer 
drömmen sig inte särskilt mycket ifrån vårt vakna tillstånd. 
 
Domhoff (2004) säger att teorier om drömmar nu kan byggas på forskning om neurala 
nätverk, studier i sömnlaboratorier och systematiska studier av dröminnehåll. I hans 
sammanställning av forskning om drömmar räknar han upp flera resultat. Ögonrörelser i 
REM är inte kopplade till dröminnehåll, inte heller är erektion förbunden till 
dröminnehåll. REM-sömndeprivation leder inte till generell drömdeprivation och förlust 
av REM-sömn har inte funnits vara skadlig för vare sig schizofrena, deprimerade eller 
friska individer. Fysiologiska variabler verkar inte vara förknippade med dröminnehåll. 
Drömmar finns i både REM- och NREM-sömn och deras innehåll skiljer sig inte 
nämnvärt åt. Aktivitet under REM-sömn såsom ryckiga ögonrörelser, 
kroppsmuskelrörelser eller ökade teta-vågrörelser i hjärnan har inte kunnat korreleras 
med ovanligt dröminnehåll.  
 
Upplevelsen av motivation när vi är vakna är associerad med områden i mediala 
prefrontalkortex. Dessa områden är komponenter som är aktiva under sömn. Patienter 
med skador på dessa områden rapporterar ofta att deras drömmande har upphört. 
Drömmar med motivationsinnehåll är vanligare i REM än NREM. Vidare har det visats 
att det finns ett samband mellan REM-sömn och elektrisk stimulans av belöningscentra 
i hjärnans mediala prefrontala kortex hos råttor. Drömmars innehåll följer ofta 
upplevelser från när vi varit vakna. Innehållet kopplas än oftare till känslor, motivation 
och aspekter med personlig mening (Wamsley & Antrobus, 2007).  
 
McCarley (1998) menar att det inte går att bortse ifrån att majoriteten drömmar 
rapporteras under REM-sömn och att de drömmar som infinner sig vid NREM-sömn är 
icke-visuella, endast verbala och av nonsensliknande karaktär. De senare anser 
McCarley inte är drömmar. När McCarley hänvisar till dröminnehåll från REM anger 
han att alla rapporter hade ett visuellt inslag. Åtta procent av drömmarna hade 
vestibulära upplevelser. Det vestibulära systemet registrerar och processar kroppens 
rörelser och huvudets läge. Vid djurstudier har man upptäckt att hjärnstammens 
vestibulära kärnor är intensivt aktiverade vid REM-sömn. Av de sensoriska 
upplevelserna som rapporteras vid REM-sömn kan nämnas auditiva, 
temperaturrelaterade, taktila (känsel), olfaktoriska (lukt) och gustatoriska (smak). 
Motorisk aktivitet rapporterades i 78 % av drömmarna. För att få riktiga 
drömbeskrivningar (ibid.) måste deltagarna väckas under REM-sömnen, ges en stund att 
ta sig ur REM-sömnens fysiologiska amnesi men sedan genast återberätta sin dröm. Det 
går inte att vänta tills personen vaknar på morgonen då drömmens innehåll genomgått 
alltför stor förändring och minnet av drömmen sviktar. 
 
Drömmar som rapporteras i sömnlaboratorier eller är nedskrivna av deltagare i hemmet 
är lika förutom i avseendet att hemrapporter innehåller högre nivå av fysisk 
aggressivitet (Domhoff, 2004). Psykiatriska patienters och friska individers drömmar 
liknar också varandra (Domhoff, 2005) med den enda signifikanta skillnaden att 
patienter drömmer mer sällan om sina vänner, vänskapliga interaktioner och oftare om 
fysiska aggressioner. 
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Motsatsen har framhållits men enligt Domhoff (2005) liknar drömmars innehåll det 
vakna livet (även om det inte är en perfekt simulation). Domhoff pekar på Snyders 
laboratorieforskning från 70-talet där det visar sig att platserna som presenteras i 
drömmar är oftast ordinära och känns igen av drömmaren. Mäns drömmar av välkända 
platser skiljer sig från verkligheten i 7 % av drömmarna och för kvinnor 14 %. 2 % av 
personerna i drömmarna var antingen döda, uppdiktade eller hade förändrad skepnad. 
Endast 5 % av drömmarna kategoriserades som exotiska och den främst förekommande 
aktiviteten var ”att tala”. En tredjedel av drömmarna innehåller någon form av olycka, 
det kan handla om sjukdom, någons bortgång mm. Forskarna sökte efter typiskt 
dröminnehåll men fann att sådant inte fanns.  
 
Foulkes (1982, refererat i Domhoff, 2004) forskning säger att barns drömmar är enkla i 
sitt innehåll och inte uppvisar önskeuppfyllelser. Domhoff (2004) fortsätter med att 
berätta att studier visat att barn upp till 8-9 års ålder inte rapporterar särskilt många 
drömmar. Barnen uppger drömmar i 20 % av uppvaknandena under REM-sömn och 
berättar att de sover gott. Av vuxna patienter som inte drömmer alls uppger 49 % att de 
har störd sömn medan de som drömmer som vanligt rapporterar störd sömn i 32 % av 
fallen. I studier av friska personer finns de som inte drömmer. Dessa uppger att de sover 
normalt men visar lägre poäng när man testar deras visuo-spatiala förmågor. 
 
I studier där deltagare rapporterat sina drömmar och sedan fått associera fritt kring 
innehållet har inget ytterligare material framkommit. Inte heller då klienters drömmar 
jämfördes med terapianteckningar fann man att dolda konflikter kunde avslöjas 
(Domhoff, 2004). 

Patologier och lesioner 
För att främst bota schizofreni har mellan år 1940 och 1960 mängder av patienter utsatts 
för lobotomi. Innan lobotomiutföranden på 60-talet helt upphörde hade ingreppet blivit 
mer begränsat för att undvika biverkningar. Man hade funnit att det räckte med att skära 
av nervbanorna mellan pannlobernas ventromediala kvadrant och resten av den övriga 
hjärnan för att få ett gynnsamt resultat. De psykotiska besvären minskade men även 
drömmandet förlorades för de flesta. Resultaten innebär att drömmandet skulle kunna 
vara kopplat till de strukturer som ger de psykotiska symtomen via någon gemensam 
mekanism. När schizofrena behandlas med psykofarmaka innehåller medicinerna alltid 
en aktiv ingrediens som blockerar signalsubstansen dopamin, främst de mesokortikala-
mesolimbiska banorna. Dessa banor var de som skars av vid de tidigare lobotomierna. 
Banorna löper genom det område av vit substans där det dopaminerga söksystemet 
finns. Schizofreni kan ses som en överaktivitet i söksystemet och mediciner dämpar 
positiva psykotiska symtom, aktiviteten i söksystemet samt drömmande. Den omvända 
effekten uppnås om friska individer stimuleras med dopaminerga preparat som till 
exempel kokain eller amfetamin eller om Parkinsonpatienter ges L-dopamedicinering. I 
en studie av Hartmann m fl. (1980, refererat i Solms & Turnbull, 2005) fann man att om 
personer fick L-dopa direkt efter sin första REM-period ökades deras drömaktivitet och 
drömmarna blev fler och mer emotionella och bisarra. Drömmarna ändrade karaktär 
men inte utseendet på REM-sömnens frekvens eller duration. Resultatet leder till att 
kopplingar kan ses mellan drömmande, psykotiska symtom och det dopaminerga 
söksystemet. 
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Genom resultat från elektrofysiologi, tomografi, farmakologi och neurokemi ska det 
påtalas att det finns flera likheter mellan REM och schizofreni. EEG-mönster för REM-
sömn och schizofreni liknar varandra, liksom fenomenet att kopplingar mellan flera 
olika hjärnstrukturer bryts (framförallt i hjärnbarken). Under REM-sömn verkar hjärnan 
bortkopplad från omgivningen, primära syncentra är avaktiverade och hämning av 
sensoriska system isolerar kortex. Fler likheter med schizofreni är oförmåga att skilja 
mellan stimulering från självet och från miljön. Avaktivering av dorsolaterala 
prefrontala områden i hjärnan leder till kognitiva nedsättningar medan aktivering av till 
exempel amygdala ökar emotionellt innehåll vid både REM-sömn och schizofreni. 
Förändringar i glutamatnivåer tros vara inblandade i schizofreni. Minskad glutamatnivå 
i hippocampus och prefrontala kortex leder till hallucinationer, förvirring och störda 
tankeprocesser. Ökade nivåer av dopamin påverkar också båda tillstånden med 
psykotiska symtom eller livligare drömmar. Gottesman (2007) skriver vidare att 
serotonin- och noradrenalinpåverkan minskar under REM-sömn vilket är parallellt med 
schizofrena symtom. Låga nivåer av dessa ökar REM-sömn och ökar psykotiska 
symtom. Låga nivåer av acetylkolin finns under både REM-sömn och schizofreni och 
bidrar till hallucinatoriska upplevelser.  
 
Likheter finns mellan drömmandet i REM och tillståndet spontan konfabulering, skriver 
Pace-Schott (2007). Spontan konfabulering är ett syndrom som kan uppstå vid 
hjärnskador orsakade av till exempel Korsakoffs syndrom eller Alzheimer. Symtom är 
oförmåga att skilja på verklighet och fantasi, ohämmad verbalitet, svårighet att 
tidsbestämma händelser så att förfluten tid uppfattas som nuvarande. Tendensen att fylla 
i minnesluckor och skapa förklarande historier är en mänsklig företeelse som visar sig 
vid spontan konfabulering men är också ett fenomen som hör till drömberättandet där 
förklaringar ad hoc är vanliga. Fler likheter finns i att vid skador i högra 
hjärnhemisfären är konfabulering vanlig samtidigt som avaktivering i hjärnbarken under 
NREM är störst i högra hemisfären. När reaktivering sker i REM är den störst i högra 
hemisfären. Vissa aktiviteter i hjärnan som är nödvändiga för drömmande är 
lateraliserade till högra hjärnhalvan och framförallt den främre delen. Denna är viktig 
för förmågan att berätta historier då vi är vakna. En skillnad mellan konfabulering och 
drömmande är att drömmar kan framställa innehåll som är nytt och okänt medan 
konfabulerandet främst rör händelser som relaterar till personens erfarenheter.  
 
NREM-drömmar och REM-drömmar har ett gemensamt drag i att hjärnan under båda 
uppvisar stegrad aktiveringsnivå (Solms & Turnbull, 2005). Det är mest sannolikt att 
drömmar uppstår när aktiviteten är tillräckligt stor oavsett hur detta skett. Vid REM-
drömmar är det den kolinerga stimuleringen som aktiverar. Ser man till epileptiker med 
fokala anfall som drabbar de limbiska regionerna i storhjärnan får dessa individer ofta 
anfall under sömnen. Anfallen som utlöses under abnorm aktivitet sker inte sällan under 
NREM-sömn. Liksom vid anfall i vaket tillstånd upplever personen komplexa och 
livfulla drömmar i detta tillstånd. Detta tyder på att drömmar inte endast aktiveras av 
ponsregionen i hjärnstammen utan kan komma till stånd även av limbiska strukturer i 
storhjärnan. Eller att drömmar helt enkelt kan utlösas av vilken region som helst i 
hjärnan. 
 
När Solms (1995) studerade patienter med hjärnlesioner kategoriserade man deltagarna 
utifrån de som fortfarande drömde, de som slutat drömma och de som upplevde att 
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deras drömmar förändrats till följd av sina skador. Solms fann att det inte fanns ett 
tydligt samband mellan skador på hjärnstammen och upphörande av drömmar. Skador i 
högre kortikala strukturer ledde till att vissa patienter slutade drömma. En del patienter 
med skador i mediala nack- tinningloben fortsatte drömma med ord och sensationer 
men hade förlorat drömmar med visuella bilder. Även under vaket stillstånd var dessa 
patienters syn skadad. Patienter med skador i anteriora limbiska strukturer kunde inte 
skilja drömmar från vakna upplevelser och uppvisade flera andra symtom som 
hallucinationer, konfabulering, förvirring m.m. Solms bekräftade också tidigare 
forskning då han fann att vid tinninglobsepilepsi fick patienterna återkommande 
stereotypa mardrömmar. De patienter som hade fokala skador i dorsolaterala frontala 
områden fortsatte ha normalt drömmande. 
 
Avsnittet med patologier och lesioner avslutar litteraturgenomgången av 
neurovetenskaplig forskning. Med utgångspunkt från neurovetenskapliga resultat och 
sammanställningen av Freuds drömteori kommer de två fälten nu att jämföras för att 
eventuellt finna eventuella lik- eller olikheter. 

Resultat, kommentarer och diskussion 
I detta avsnitt upprepas Freuds främsta påståenden i drömteorin. Freuds utsagor 
markeras med kursiv stil. De enskilda påståendena följs av relevanta neurovetenskapliga 
fynd. Jämförelser mellan Freuds drömteori och neurovetenskaplig forskning 
kommenteras sedan av författaren. För att underlätta för läsaren kommer diskussion av 
resultatet följa direkt efter varje kommentar. Det bör påpekas att forskningsfynden inte 
anses korrelera endast med den rubrik varunder de står refererade utan att de även kan 
ha betydelse för fler av Freuds postulat angående drömmar. 
  
1. Funktionen att uppfylla önskningar 
Drömmars funktion är att uppfylla omedvetna, latenta önskningar som är 
otillfredsställda.  
  
Söksystemet är aktiverat under REM-sömn och utforskar vår inre och yttre miljö. Det 
drivs av behov och söker tillfredsställelse. Tillfredsställelse ges av lustsystemet som 
alstrar känslor av välbehag (Solms & Turnbull, 2005). Under REM-sömn är det 
dopaminerga systemet, som styr bland annat det kroppsegna belöningssystemet, 
högfungerande (Gottesman, 2007; Hobson, 2005). Centra för motivation och emotion är 
selektivt aktiverade under drömmande (Pincus, 2002). Områden i mediala 
prefrontalkortex är aktiverade under REM och dessa har koppling till upplevelser av 
motivation och belöning (Wamsley & Antrobus, 2007). 
 
KOMMENTAR. Det kan konstateras att system för behovsidentifiering och belöning är 
aktiva under åtminstone REM-sömn. Detta resultat utesluter dock inte att system med 
andra funktioner (till exempel återhämtning och minneskonsolidering) också är 
aktiverade vid sidan av sök- och lustsystemet.  
 
DISKUSSION. Det som återkommer i funderingar kring drömmar och de fysiologiska 
system som är aktiva under sömn är ”vilket som är hönan och vad som är ägget”. 
Uppenbart är att vi under sömn har belöningssystem aktiverade och att dopamin är 
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verksamt. Eftersom drömmar ofta har negativt emotionellt innehåll kan man ställa sig 
undrande till varför belöningssystem då är aktiva. Belöningsaktiviteten berör antagligen 
något annat. Det skulle kunna vara omedvetna fenomen som neurovetenskapen inte 
ännu är varse. De drömmar som innehåller obehagliga upplevelser väcker oss sällan 
vilket de borde göra om det var skadligt för vår organism. Människan med hennes 
biologiska och psykologiska natur strävar efter överlevnad och minsta möjliga 
ansträngning för vårt system. Homeostas, balans och harmoni är idealet. Det är troligt 
att detta även gäller för sömn och drömmar. Om något pockar på vår uppmärksamhet, 
om vi utsätts för retningar, borde system aktiveras för att identifiera retningen och 
förbereda respons för att slippa undan irritationen. Om detta är vad som sker under 
sömn och drömmande blir det förståeligt varför kroppens belöningssystem är verksamt. 
Det som är svårt att avgöra är om det är verksamt för att drömmen har uppfyllt en 
önskan eller om det är verksamt för att hjälpa till att skapa en dröm som gör att vi 
kommer undan retningen. 
 
2. Funktionen att vakta sömnen 
Om drömmen inte skulle tillfredsställa dessa behov skulle vi inte kunna sova varför 
drömmens funktion också sägs vara att vakta sömnen. Den härskande önskan är den 
förmedvetna om att få sova. 
 
Winson (1990) menar att REM-sömnen är nödvändig för mentalt fungerande och att 
denna underlättar minneskonsolidering. Konsekvenser vid sömndeprivation är kognitiva 
och fysiska försämringar samt försämrat humör (Pilcher & Walters, 1997). Om man 
väcks och hindras från till exempel REM-sömn ökar frekvensen av REM-sömn nästa 
gång vi sover (Rechtschaffen, Bergmann, Gilliland & Bauer, 1999, refererat i Passer & 
Smith, 2007). Av vuxna som inte drömmer uppger ungefär hälften att de har störd sömn 
medan andra hälften sover normalt. Ca 30 % av vuxna med vanligt drömmande 
beskriver störd sömn. REM-sömndeprivation leder inte till att drömmar generellt 
upphör (Domhoff, 2004).  
 
KOMMENTAR. Det fysiologiska och psykologiska behovet av sömn är stort. Kroppen 
reglerar eventuell förlust av REM-sömn. Det kan inte fastställas eller uteslutas att 
drömmar vaktar sömnen. Både drömmande och icke drömmande individer rapporterar 
störd sömn även om de icke drömmande uppvisar signifikant sämre sömn. 
 
DISKUSSION. Drömmar skulle kunna agera vakt åt sömn. Det kan i alla fall inte 
uteslutas. Drömmarna kan ha denna uppgift och skulle kunna ha den vid sidan av andra 
system och strukturer. Att perceptionssystemet är avstängt under djupsömn gör att vi 
inte lika lätt vaknar av yttre stimuli vilket förstås också måste ses som att sömnen 
skyddas.  
   
3. Varför drömmar uppstår 
En önskan är det enda som kan sätta psyket i verksamhet.  
 
Önskan kommer från psykiska eller fysiska retningar som vi vill undvika. Istället för 
olusten inför retningens intensitet strävar organismen efter harmoni. Den psykologiska 
apparaten måste arbeta för att tillfredsställa önskan att bli fri från retningen och få 
uppleva lust. 
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Drömmar uppstår när hjärnbarken är tillräckligt aktiverad för att generera interna 
perceptioner och hjärnan är tillräckligt avstängd för input och output (Hobson, 2007b). 
Hjärnan arbetar då offline men perceptions- och motoriska system är fortfarande aktiva 
och samarbetande. Hjärnan fortsätter att uppfatta och tolka information trots att vi sover 
(Wamsley & Antrobus, 2007). 
 
KOMMENTAR. Neurovetenskapliga forskare har inte funnit varför drömmar uppstår 
utan ser dem som en följd av att hjärnan fortsätter arbeta även då sömnen inträtt. Av 
inre perceptioner skapar hjärnan en representation vilken vi upplever som en dröm. 
 
DISKUSSION. Att hjärnan fortsätter vara aktiv under sömn är fastställt. Vad den 
specifikt sysslar med är det dock inte. Neurovetenskapen har funnit vilka områden och 
strukturer som fortsätter vara verksamma och de vet vilka som är aktiva eller 
avaktiverade under sömnens olika faser. Drömmande kommer till stånd när 
hjärnaktiviteten är tillräckligt hög. Något annat pågår när aktiviteten är för låg. Kanske 
anpassar sig organismen till det tillstånd som råder. Låg hjärnaktivitet kan lämpa sig för 
återhämtning och vila. Högre aktivitet medför fler perceptionsintryck. Dessa bearbetas 
av hjärnan och då av de strukturer som vid tillfället är aktiva. Bearbetningen och 
representationen av det tolkade materialet bör således se annorlunda ut beroende på om 
sömnen är i REM- eller NREM-fas. Om visuella strukturer är aktiverade får drömmen 
ett visuellt uttryck vilket är fallet under REM medan det står klart att drömmen inte blir 
visuell under NREM eftersom dessa hjärnstrukturer då har lägre aktivitet. Det är dock 
inte omöjligt att tänka sig att samma sorts retningar tolkas men att dess manifestering 
skiljer sig åt beroende på sömnfas. En nervretning kan då framträda antingen som bild 
eller tanke; allt för att se till att materialet får chans att nå drömmaren. Freuds 
omedvetna önskningar kan mycket väl placeras in i den neurovetenskapliga 
framställningen av drömmar. De nervretningar som kräver tolkning, bearbetning och 
leder till manifestering kan vara utlösta av omedvetet konfliktfyllt material. Bearbetning 
i neurovetenskaplig mening kan vara motsvarigheten till Freuds begrepp om 
drömarbetet och manifesteringen av drömmen torde vara under inflytande av något 
system som inte väcker alltför mycket obehag hos drömmaren. Den mänskliga 
organismen strävar ju konstant efter att undvika obalans, ångest eller störningar. Om vi 
har system som skyddar oss mot obehag borde det per automatik betyda att det finns 
system som skapar ett potentiellt obehag. Att vara människa innebär en dynamisk 
tillvaro. Interaktioner, förbud, skuld, skam, längtan, hat och kärlek följer oss alla och 
inte utan problem. Balans mellan alla dessa poler eftersträvas säkerligen under sömnen 
likaväl som då vi är vakna och det vi inte klarar av att lösa dagtid borde organismen ha 
ett behov av att behandla när möjlighet ges. Natten och drömmarna kanske är den 
möjligheten. Genom evolution har vår hjärna formats att förse oss med denna 
balanserande förmåga. Freud var den som kom att formulera drömmens ursprung och 
funktion. Neurovetenskapen kan komma att avsluta den formuleringen. 
 
4. Hur drömmar skapas 
Om yttre och inre nervretningar är tillräckligt intensiva för att väcka den psykiska 
uppmärksamheten utgör de en fast punkt för drömbildning. 
 
Drömmar uppstår när hjärnbarken är tillräckligt aktiverad för att generera interna 
perceptioner och hjärnan är tillräckligt avstängd för input och output. Bästa 
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förhållandena för drömmar är under REM när aktiviteten är som högst och input/output 
är mest förhindrat (Hobson, 2007b). Liksom vid vaket tillstånd fortsätter hjärnan under 
sömn att tolka perceptioner från sensoriska receptorer och bildar representationer av 
informationen för att förbereda adekvata responser (Wamsley & Antrobus, 2007). När 
vi sover hämtas input inifrån hjärnan och motorisk verksamhet utspelas i våra drömmar. 
Enligt McCarley (1998) bombarderar hjärnstammen våra högre hjärncentra med 
slumpmässiga och aktiverande nervimpulser under REM-sömnen.  
 
Önskeuppfyllelsen motsvarar antingen ett uppenbart eller ett dolt behov och kan vara 
av fysisk eller psykologisk karaktär. Behoven kan vara medvetna eller omedvetna och 
kan härstamma från barndomen eller från aktuella dagsrester. Vissa drömmar är 
repetitioner av tidigare dagsfantasier.  
 
Under REM-sömn är amygdala och hippocampus aktiverade vilket talar för att 
minneskonsolidering pågår samt att processer för episodiskt och semantiskt minne är 
aktiva (Domhoff, 2005; Solms & Turnbull, 2005). Erfarenheter och upplevelser från 
dagen följer ofta med in i drömmen (Schredl, 2005). Ungefär 65 % av dröminnehållet 
härstammar från dagsrester (Solms & Turnbull, 2005). 
 
Delar i prefrontalkortex är inblandade i skilda minnesfunktioner som är aktiverade 
under sömn. Det kan handla om återhämtning av semantiska minnen, sökstrategier, 
adekvata och passande emotioner (Kahn, 2007). 
 
Drömtankarna som stoppats av censuren i det förmedvetna regredierar mot 
varseblivningssystemet och genomgår en förvandlingsprocess för att anta en form som 
på nytt kan progrediera.   
 
Perceptuellt processande leder information framåt i ett kognitivt hierarkiskt system. 
Processandet innebär också en feed-back där informationen återförs i 
perceptionssystemet för att kontrollera om den existerat tidigare och därmed kräver 
färre kännetecken för att identifieras (Wamsley & Antrobus, 2007). 
 
Mental aktivitet med ursprung i interna stimuli är vad som främst leder till dröminnehåll 
men extern stimuli kan påverka drömmandet genom att den, ofta med ändrad form, 
inkorporeras i innehållet (Wamsley & Antrobus, 2007). 
 
Om drömprocessen, genom drömarbetet, har samlat tillräckligt med intensitet kan den 
väcka det förmedvetna annars behöver processen förhålla sig beredd till strax före 
uppvaknandet för att bli uppmärksammat. 
 
När vi närmar oss uppvaknande under de sista timmarna av sömnen ökar 
hjärnaktiviteten och därmed också drömmandet (Passer & Smith, 2001).  
 
Då drömmar bildas har den psykiska aktiviteten två uppgifter. Först ska den ge upphov 
till drömtankar för att sedan göra om dem till dröminnehåll. Den psykiska aktivitetens 
omvandling av drömtankar till dröminnehåll, drömarbetet, skiljer sig från det vakna 
tänkandet i kvalitativ bemärkelse. De latenta behoven och begären har oftast ett 
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förbjudet aggressivt eller sexuellt ursprung varför psyket inte kan låta drömmen nå 
medvetandet ocensurerad. 
 
Under vaket tillstånd är det pannlobernas kortex som styr medvetet handlande men 
under sömn är detta område hämmat. Kognitiv verksamhet är istället förlagd till bakre 
barkområden i hjäss-, tinning- och nackloberna. Vår subjektiva upplevelse hämmas 
sålunda inte av pannlobernas stränga övervakning, struktur och kritik då vi sover. När vi 
drömmer har vi inte tillgång till de för vaket tillstånd målinriktade handlingssystemen, 
istället är det perceptuella centra som styr. Även om pannloberna under sömn saknar 
förmåga att övervaka, strukturera och kritisera kognitiva processer i samma utsträckning 
som då vi är vakna är deras verksamhet inte helt ur funktion (Solms & Turnbull, 2005).  
 
Det sker ofta att drömarbetet använder sig av en redan skapad fantasi istället för att 
göra en ny från drömtankarna. Då fantasin varit skapad sedan tidigare kan den 
presenteras i avsevärd hastighet som en hel bild. Hela fantasibilden väller fram då en 
signal i ett slag aktiverar ett helt system av emotioner och tankar. 
 
Människans neurala nätverk identifierar objekt genom olika kännetecken. Objekt som 
ofta förekommer stärker de neurala banorna och kräver färre kännetecken för att 
identifieras. Neurala nätverk verkar inte slumpmässigt utan kopplar till andra synapser i 
inlärda banor samtidigt som de hämmar andra (Wamsley & Antrobus, 2007). 
 
KOMMENTAR. Någon form av aktivitet krävs för att bilda drömmar enligt både Freud 
och neurovetenskapen. Det kan inte uteslutas att de inre perceptionerna är retningar från 
psykologiska önskningar eller behov även om det inte heller kan bevisas. 
Dröminnehållet påverkas av både inre och yttre stimuli. Minnesfunktioner är aktiva och 
hämtar material från dagsrester men kanske också tidigare upplevelser. Processer för 
perceptuell information med hjälp av feed-back liknar i hög grad de som Freud 
beskriver som drömmens regression. Drömmandet ökar när vi närmar oss uppvaknande. 
Kognitiv hämning sker under sömn men vilken funktion den har beskriver 
neurovetenskapen inte. Pannlobernas avaktivering minskar övervakning och kritik av 
kognitioner. Det som Freud säger om drömarbetets förtätning och användande av redan 
skapade fantasier kan överensstämma med neurovetenskapliga fynd av neurala nätverk. 
 
DISKUSSION. Information som processas från perceptionssystemen leds framåt mot 
högre kognitiva strukturer men behöver kontrolleras, eventuellt kännas igen, och förs 
därmed tillbaka för att stämmas av med nätverk och minnen. Detta görs förmodligen för 
att adekvat respons ska kunna utföras. Detta kan vara en process som hör ihop med 
Freuds regression. Materialet stoppas i det förmedvetna och behöver stämmas av med 
varseblivningssystemet och gå igenom drömarbete och modifiering för att tillåtas 
tillträde till vårt medvetande. Det kan liknas vid att vi släpper in bekanta individer i vårt 
hem men är mer försiktiga vad gäller främlingar. I vaket tillstånd övervakar och 
kritiserar pannloberna tankar medan denna funktion minskar under sömn. Det stämmer 
med Freuds idé om att censuren är svagare under drömmandet. Censuren är dock inte 
helt frånkopplad varför drömarbetet ändå krävs. Drömmar bildas då hjärnans aktivitet är 
tillräckligt hög och output från motoriska system avstängt. Kanske kan det spekuleras i 
att trycket ökar i det mentala systemet, perceptioner registreras men får inte 
utlopp, och hjärnan gör vad den kan av det material den fått. Om materialet härstammar 
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från det som Freud benämner ”förbjudet” material känns det inte igen vid 
informationsprocessens bearbetningsstationer vilket leder till att det måste ombildas och 
tillrättaläggas. Materialet skulle kunna vara ”förbjudet” även ur neurovetenskapligt 
perspektiv och därmed omarbetas för att undvika till exempel ångest. Vidare skulle det 
helt enkelt kunna vara obekant för våra neurala nätverk. Obekant material kanske kräver 
processande som är alltför energikrävande för den psykologiska apparaten som därför 
gör om det till något mer lätthanterligt. Återigen ska nämnas att organismen önskar sova 
och allt som kan störa sömnen undviks. Ångest, sinnesretningar, oro och energiförlust är 
alla fenomen som hindrar sömn. 
 
5. Det latenta materialet  
Drömmaterialet kan bestå av undertryckta olustkänslor. Drömmens latenta och 
ångestskapande tankar har genomgått förtätning, förskjutning och ersatts med 
symboler. De otillåtna drömtankarna stoppas av vårt förmedvetna som kontrollerar vår 
rörelseförmåga och vår uppmärksamhet. Impulser från det omedvetna behöver under 
sömnen inte fruktas eftersom de inte kan sätta igång någon motorisk handling. 
 
Minnen finns lagrade som vi inte har medveten tillgång till. Stress kan leda till skador 
på hippocampus till exempel vid extremt negativa emotionella upplevelser (Solms & 
Turnbull, 2005). 
 
REM-sömn utmärks av att hjärnan skickar signaler till kroppens viljestyrda muskler så 
att de får svårare att dras ihop. Detta leder till att muskler i armar, ben och torso förlorar 
tonus och slappnar av. Musklerna kan rycka men under REM är vi i stort sett 
paralyserade. Kroppen är exiterad trots att det ser ut som om personen sover lugnt och 
stilla (Passer & Smith, 2001). 
 
Drömtankar är rationella och tillhör vårt omedvetna. Från detta omedvetna tänkande 
kommer även våra medvetna tankar efter att de genomgått viss modifikation 
 
Drömtankarna är logiska och har kausalsamband. Drömtankarna söker sig mot 
medvetandet men hindras av vårt förmedvetna på grund av sitt oacceptabla budskap.  
 
Det mesta av den mentala aktiviteten försiggår på det omedvetna planet. Den mängd 
information som hålls aktiv i medvetandet vid ett givet tillfälle är ganska liten. 95 % av 
våra handlingar sätts igång på omedveten nivå (Solms & Turnbull, 2005). 
 
Det är viktigt att drömmaren är villig att delge sina associationer till det manifesta 
dröminnehållet. Freud hjälpte sina analysander med drömtydning och uttrycker att 
tydningen underlättades då han hade god kännedom om individens förhistoria.  
 
Personer som associerar fritt till sina drömmar finner inte ytterligare material att 
rapportera. Vid jämförelser med terapijournaler uppdagades inte några dolda konflikter i 
drömmaterialet (Domhoff, 2004). 
 
KOMMENTAR. Neurovetenskaplig forskning har inte funnit de latenta drömtankar 
Freud benämner men redovisar minnen som inte är tillgängliga för medvetandet. Mental 
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verksamhet pågår på omedveten nivå. Oavsett drömtankar och dröminnehåll är kroppen 
under djupsömn motoriskt paralyserad. 
 
DISKUSSION. Det som hindrar oss mest i försöket att bekräfta eller dementera Freuds 
drömteori är postulatet om det latenta materialet, det vill säga drömtankarna. 
Neurovetenskapen har inte funnit ett tillfredsställande sätt att undersöka omedvetet, dolt 
material. Solms och Turnbull (2005) menar att forskning funnit att minnen kan vara 
omedvetna vilket leder till slutsatsen att det Freud menar är latenta drömtankar skulle 
kunna vara psykiskt material som hör ihop med minnen eller tankar som inte medvetet 
kan hämtas fram. Om minnena är konfliktfyllda, traumatiska eller förbjudna kan de 
också ha trängts bort. Att största delen av den mentala verksamheten sker på omedveten 
nivå talar för att detta fortgår även under sömn och kanske att detta tankematerial lättare 
når medvetandet just under sömn för att prefrontalkortex (med sin kontrollfunktion) är 
relativt avaktiverat. Psykoanalysen har sätt att finna detta material men eftersom det är 
denna teknik som ifrågasätts önskar vi finna bekräftelse via andra vetenskapliga 
metoder. Att bekräfta ett psykoanalytiskt begrepp som är stiftat av psykoanalysen själv 
genom psykoanalytisk metod kan inom forskarvärlden betecknas som otillförlitligt. Det 
som här bör nämnas är att även om det omedvetna materialet inte kan bevisföras så kan 
det på detta stadium inte heller motbevisas. Mycket talar för att det omedvetna 
materialet finns men vad det består av har inte neurovetenskapen kunnat beskriva. När 
det handlar om att deltagare inte kan rapportera associerat material till sina drömmar 
kan det helt enkelt bero på att drömarbetet har förvanskat drömmen väl. Kanske finns 
också en djupare psykologisk insikt om att man ska rapportera sin dröm under eller efter 
natten vilket leder till en aktivare hämning av innehållet. Individen befinner sig i en 
avslöjande kontext och varför skulle inte det påverka drömmen? 
 
6. Hur manifesta drömmar ser ut 
Drömmar är visuella hallucinationer. 
 
Hög tinning- och nacklobsaktivitet kan kopplas till det intensiva visuella dröminnehållet 
(Dang-Vu, et al., 2007). Hobson (2005) har funnit att drömmar har ett hallucinatoriskt 
inslag. Gränsområdet mellan nack-, tinning- och hjässloberna har med visuo-spatialt 
bildskapande att göra (Solms & Turnbull, 2005). Om gränsområdet mellan loberna är 
skadat spelar det inte någon roll hur hög aktivitetsnivån i hjärnan är. Patienter med 
sådana skador rapporterar ändå bortfall av drömmar. 
  
Det finns likheter mellan REM och schizofreni. Psykotiska symtom och drömmande 
liknar varandra och båda tillstånden påverkas av dopamin med fler hallucinationer och 
livligare drömmar. Kopplingar mellan olika områden i hjärnbarken bryts vid både 
schizofreni och REM-drömmande och avaktivering av dorsolaterala prefrontalkortex 
leder till kognitiv nedsättning. Aktivering av amygdala ökar emotionella upplevelser 
och låga nivåer av acetylkolin och glutamat ökar hallucinationer (Solms & Turnbull, 
2005). 
 
Det finns ett antal drömmar som de flesta av oss drömmer och som vi drömmer om på 
samma sätt. Dessa är de typiska drömmarna. 
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Forskarna sökte efter typiskt dröminnehåll men fann att sådant inte fanns (Domhoff, 
2005). 
 
Den tidsform drömmen använder sig av är presens.  
 
Händelser sker i nutid när vi drömmer. Under REM kan händelser från dåtiden upplevas 
som nuvarande. Oförmåga att tidsbestämma händelser och istället uppfatta dem som nu 
pågående är även ett symtom vid sjukdomstillståndet spontan konfabulering. Fler 
likheter rörande kognitiva brister finns mellan REM-drömmar och spontan 
konfabulering (Pace-Schott, 2007). 
 
Det förvirrade och meningslösa manifesta innehållet ordnas och görs logiskt genom den 
sekundära bearbetningen. 
 
Både vid spontan konfabulering och drömrapportering fyller personer i luckor, och 
skapar ordning, i sina berättelser (Pace-Schott, 2007). 
 
Vid förtätningsarbete kan en person i drömmen komma att representera flera andra 
förkastade personer genom att bära drag från dessa. Ett annat sätt är att förena drag 
från två eller fler personer i en drömbild för att därmed skapa en förtätad 
samlingsperson. Av drömmars olika uttryck är likheter och överensstämmelser de som 
bäst gynnas i och med att de kan framställas med mångfaldiga medel. Likheter och 
gemensamheter blir i drömmen hopslagna till en enhet. Sammandragningen kan göras 
av redan existerande drömmaterial och berör då personer (identifiering) eller av 
nybildat material när det gäller ting som sammanslås (blandbildning). Identifiering gör 
att motståndscensuren lättare kan kringgås. 
 
Vi drömmer ofta om andra människor (Kahn, 2007). Drömmens karaktärer skiljer sig 
från verklighetens (beteenden, ålder m.m.) (Kahn & Hobson, 2003). Centra för 
ansiktsigenkänning har låg aktivitet under sömn och vi känner ofta igen människor i 
våra drömmar genom att ”bara veta” vilka de är (Kahn, 2007).  
 
Under REM är detta område aktiverat medan det under NREM är avaktiverat vilket då 
medför svårigheter att skilja mellan första och tredje person singularis så att jaget i 
drömmen kan bli både subjekt och objekt (Solms & Turnbull, 2005). 
 
Drömmen kan vara en ren tillfredsställelsedröm. Eller uppträder livsbekymmer, 
förändrade men igenkännliga, i den manifesta drömmen. Det manifesta innehållet kan 
vara en direkt motsats till vad det latenta materialet vill belysa.  
 
De känslor som uppgivits i drömrapporterna har i fallande ordning varit ångest, 
överraskning, vrede, glädje, ledsamhet och skam (Domhoff, 2005). 
 
KOMMENTAR. Neurovetenskapliga studier stöder Freud och visar att negativt 
känsloinnehåll dominerar drömmar, att drömmars tidsform är presens, att REM-
drömmar är visuella och att vi trots märkliga drömhändelser upplever situationerna som 
verkliga. Personer i drömmar behöver inte ha samma karaktäristika som i verkliga livet 
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och individer kan blandas ihop eller också bara ”kännas igen”. Dröminnehållet berättas 
som en sammanhängande historia där luckor fylls i. 
 
DISKUSSION. Angående dröminnehållet finns inte mycket att säga. Freud, 
neuropsykologer och neurologer verkar någorlunda överens. Negativa känslor är 
återkommande. Drömmens tempus är presens vilket det borde vara om en önskan där 
och då uppfylls. Det som sker i drömmen känns verkligt för drömmaren även om 
osannolika saker händer. Freud menar att det finns typiska drömmar vilket dock senare 
forskare inte funnit. Det som gör att man kan instämma med Freuds åsikt är att vi vid 
jämförelser med andra människors drömmar spontant kan säga att visst dröminnehåll är 
slående lika. Vidare är det så att typiska drömmar finns för varje enskild individ, där 
innehåll och emotioner är återkommande. Intressant är att neurovetenskapliga fynd om 
diskrepanser hos drömkaraktärer faktiskt skulle kunna höra samman med Freuds tankar 
om blandbildning och förtätning. Att innehåll kan presenteras i en ögonblicksbild där 
hela historien är känd för drömmaren verkar också förenligt med upptränade nervbanor 
som kopplar till ett helt associationssystem. Denna bild kan vara enhetlig med att 
personer genast ”känns igen” utan tillräckligt med andra ledtrådar. 
 
7. Manifesta drömmars emotioner 
Drömmar är inte oskyldiga utan har alltid en mening. Affekter och emotioner som följer 
med drömmar är förbundna med de bakomliggande drömtankarna. Affekterna är ofta 
undertryckta och hänger inte ihop med det manifesta dröminnehållet. 
  
Drömmar innehåller känslor, motivation och aspekter som är viktiga och har mening för 
den drömmande individen (Wamsley & Antrobus, 2007). Emotioner överensstämmer 
med dröminnehållet (Foulkes, 1999, refererat i Domhoff, 2004). 80 % av karaktärerna i 
våra drömmar väcker emotioner (Kahn, 2007). 
 
Emotioner som rapporteras till drömmar är sällan vare sig starka eller milda. En 
fjärdedel av drömmarna ger inga emotioner, en fjärdedel ger allmänna emotioner och 
resterande hälften ger upphov till specifika emotioner motsvarande drömmens innehåll. 
Negativa känslor förekommer dubbelt så ofta som positiva (Domhoff, 2005). 
 
Det manifesta innehållet bär ofta smärta och olust då det verkar som en straffdröm. 
 
Under REM ökar den emotionella intensiteten varefter natten fortskrider. Ökad aktivitet 
i amygdala är relaterad till känslor av rädsla, ångest och aggression som upplevs under 
REM. Känslor upplevs som starkast när vi närmar oss uppvaknandet från att tidigare 
under natten ha varit relativt hämmade (Wamsley & Antrobus, 2007). 
 
Drömmar har ofta starka emotioner (Hobson, 2005). Av de strukturer i hjärnan som 
alstrar känslor är PAG (periaqueductal grey) den viktigaste. Nervcellerna i PAG ger 
upphov både till lust- och olustkänslor samt är inblandat i upplevelser av smärta (Solms 
& Turnbull, 2005).  
 
Hobson (2007a) skriver att drömmar innehåller känslor av ångest, upprymdhet, glädje 
eller vrede vilket går i linje med att hjärnans limbiska system automatiskt är aktiverat 
under REM. Amygdala som processar minnen och emotionellt material är aktiverat 
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under REM samtidigt som dorsolaterala prefrontalkortex som styr kognitioner av högre 
ordning är deaktiverat (Domhoff, 2005). 
 
KOMMENTAR. Faktorer från Freud och neurovetenskapen som tangerar varandra är 
känslor av smärta och olust. Flera forskare menar att de emotioner som framträder i 
drömmar främst är negativa. Forskningsresultaten angående drömmars emotioner är 
annars inkonsekventa. En del resultat visar att emotioner är starka samtidigt som andra 
forskare funnit det motsatta; att emotioner varken är starka eller milda. Motsägelsen 
mellan Freud och neurovetenskapen gäller att Freud hävdade att affekterna inte hänger 
ihop med dröminnehållet medan Foulkes (1999, refererat i Domhoff, 2004) menar att 
drömemotionerna är konsekventa mot innehållet. 
 
DISKUSSION. Tankegångar och fynd om drömmars emotioner är, som kan läsas ovan, 
inte konsekventa, vare sig hos Freud eller hos neurovetenskapen. Det kan bero på ifall 
drömmarna studeras under REM- eller NREM-sömn eller att forskare intervjuar 
deltagare på olika sätt med mer eller mindre styrande frågor. Amygdala är 
högfungerande under REM men deaktiverat under NREM. Emotioner som upplevs med 
de manifesta drömmarna följer dikotomierna lust och olust vilka Freud ser som 
betydelsefulla. Vissa drömforskare menar att drömmarnas emotioner är starka medan 
andra säger att de är medelmåttiga. Det är troligt att om försökspersoner återhämtar eller 
berättar sina drömmar och sedan meddelar en känsla till detta innehåll kan ha skapat en 
emotion som passar innehållet. Det skulle vara möjligt att en känsla uppstår när man blir 
medveten om drömmens innehåll vilket leder till att känslan korrelerar mot innehållet. 
Så känslan skulle kunna vara undertryckt som Freud säger men skapas vid 
återberättandet. Den känsla som skapas är då inte den som tillhör det latenta materialet 
utan förstås sammanhängande med det manifesta materialet. Känslan tillhörande det 
latenta materialet får, så att säga, inte chansen att förnimmas. 
 
8. Manifesta drömmars logik 
En psykisk funktion, den som censurerar och som inte går att skilja från det vakna 
tänkandet, lämnar också material till dröminnehållet. Censuren inskränker och 
utelämnar men har också funktionen av att skjuta in och lägga till. Dessa tillägg skapar 
en övergång mellan olika drömpartier och är vad som först glöms bort vid 
uppvaknandet. Tilläggen döljer drömmarnas absurditet då de skapar sammanhang och 
begriplighet. Censuren modifierar innehållet i drömmen, skapar övergångar och döljer 
absurditeter. Övergångar är de som glöms fortast vid uppvaknade och ger drömmen ett 
bisarrt utseende. Likadant kan element som hör ihop på djupare plan verka oförståeliga 
i den ytligare, manifesta presentationen. 
 
Logiken i materialet skapas inte av drömarbetet utan får sitt formella utseende av den 
sekundära bearbetningen. Där den sekundära bearbetningen kunnat uträtta ett arbete 
tycks drömmarna vara tydliga men i de partier som verkar förvirrade har arbetet 
misslyckats. 
 
Drömmar har förståeligt innehåll och är koherenta (Foulkes, 1999, refererat i Domhoff, 
2004). Drömmars frekvens av bisarrt innehåll varierar från 10 % - 60 % (Domhoff, 
2005; McCarley, 1998). Drömmars rika och ologiska innehåll beror enligt Gottesman 
(2007) på ohämmad och hög kortikal aktivitet.  
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KOMMENTAR. På något sätt kan de inkonsekventa neurovetenskapliga resultaten 
sägas överlappa Freuds uttalanden om den manifesta drömmens utformning – ibland är 
den logisk, ibland är den det inte. 
 
DISKUSSION. Det som är skrivet om de manifesta drömmarnas emotioner (ovan) 
gäller säkerligen även dess innehåll. När vi ombeds att berätta vad vi drömt anpassar vi 
drömbilderna till språket och gör en koherent historia som vi förmedlar. Om innehållet 
kan göras till en sammanhängande historia låter den logisk. Vi fyller i luckor och 
justerar vår berättelse så att den inte ska göra oss generade, verka olämplig m.m. Att 
frekvensen av bisarrt innehåll varierar mellan 10 % och 60 % verkar också handla om 
vad respektive forskare definierar som ”bisarrt”. Är bisarrt något som inte kan ske i 
verkliga livet? Är bisarrt hur deltagaren upplever det eller hur forskaren bedömer 
innehållet? När vi i drömmen upplever oss vara 5 år gamla är det då bisarrt för att vi när 
vi är vakna faktiskt är 30? Forskaren kan mena det trots att det var helt logiskt för oss 
själva i just den drömsekvensen. Något som också bör beaktas är forskarnas olika 
utgångspunkt i förhållande till Freud och psykoanalysen. Om man som forskare önskar 
motbevisa Freud är det mer sannolikt att resultaten blir därefter och vice versa. 
 
9. Barns drömmar 
De uppenbara behovens tillfredsställelse är vanliga i barns drömmar. Den hämmande 
sekundärprocessen utvecklas senare under livet. 
 
Barns drömmar är enkla i sitt innehåll och uppvisar inte önskeuppfyllelser, enligt 
Foulkes (1982, refererat i Domhoff, 2004). Foulkes (1999, refererat i Passer & Smith, 
2001) säger att drömmar kräver vissa utvecklade kognitiva förmågor såsom till exempel 
symboliseringsförmåga och ett reflekterande självmedvetande. Domhoff (2004) berättar 
att studier visat att barn upp till 8-9 års ålder inte rapporterar särskilt många drömmar. 
Barnen uppger drömmar i 20 % av uppvaknandena under REM-sömn och berättar att de 
sover gott. 
 
KOMMENTAR. Detta resultat pekar på överensstämmelse mellan Freud och senare 
forskning. 
 
DISKUSSION. Om drömmar speglar omedvetna, förbjudna och undertryckta behov och 
önskningar som uppfylls är det rimligt att barn har färre drömmar. Ju yngre desto 
mindre tid att ha hunnit uppleva situationer som väcker längtan och begär. Det kan 
också tänkas att processen att internalisera tabun och förbud är under pågående och 
därmed inte har samma påverkan som senare i livet. För barn kanske ”straffet” fruktas i 
mer konkret form (förlust av föräldrarnas kärlek, utegångsförbud m.m.) än att rädslan 
befinner sig på ett psykologiskt plan som den snarare gör då vi blivit vuxna. De behov 
som ger sig tillkänna hos barn bör således vara av mer direkt karaktär som till exempel 
fysiologiska behov, längtan efter ”saker” eller lust efter något som förvägrats oss. Dessa 
önskningar inbegriper säkerligen inte inre konflikter i samma grad som undertryckta, 
tabubelagda önskningar hos vuxna. Behovet av att skydda sömnen är således mindre för 
barn och frekvensen av drömmar, åtminstone drömmar som minns, är även den mindre. 
När Freud talar om att den hämmande sekundärprocessen utvecklas senare i livet 
korrelerar det mot neurovetenskapliga uttalanden om att kognitiva förmågor ökar i takt 
med ålder.  
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10. Glömska 
Glömska vid drömmande är en följd av censuren men glömt material kan återskapas vid 
tydning av drömmen. 
 
Låga nivåer av serotonin och noradrenalin anses vara anledningen till att drömmar lätt 
glöms (Gottesman, 2007). Minskad aktivering av prefrontalkortex leder till minskat 
episodiskt minne och arbetsminne (Dang-Vu et al., 2007). 
  
KOMMENTAR. Både Freud och neurovetenskapen anser att glömska drabbar 
drömmar. 
 
DISKUSSION. Vi glömmer relativt lätt det vi drömmer. En del människor hävdar att de 
aldrig minns sina drömmar. Freud talar om glömska som ett resultat av censur och 
neurovetenskapen att det är en konsekvens av signalsubstanspåverkan. Glömska kring 
drömmar är konstaterat. Freud gör inte så stor sak av detta utan menar att vi kan 
återhämta den manifesta drömmen med hjälp av enstaka brottsstycken av innehållet. 
Vad som intresserar är vilken funktion denna glömska har. Likt det mesta som rör vår 
organism sker inte mycket utan anledning och det verkar rimligt att ställa sig frågan 
varför strukturer för att minnas dröminnehållet är avaktiverade under sömn. Ur ett 
evolutionsperspektiv bör det finnas en fördel med att inte minnas. Neurovetenskapen 
har inte givit svar på detta. Under olika sömnfaser är andra minnesstrukturer aktiva. 
Minnen konsolideras, antagligen för att lagra sådant vi upplevt under vaken tid. Ett 
annat aktivt område är det som återhämtar minnen. Vi vet att dagsrester flyter in i 
drömmarna men det kan inte uteslutas att minnen från mycket längre tillbaka finner sin 
väg in i drömmarna. Detta kan tala för Freuds idéer om att barndomen gör sig gällande i 
våra drömmar. Slutsatsen är att minnesfunktioner är aktiva men inte funktioner för att 
minnas nattens dröminnehåll. Det kan vara så att vi minns om vi anser att materialet har 
något att säga oss och är beredda att använda oss av det. Saknar vi det intresset finns 
ingen anledning att fördjupa oss i detta nonsens. 

Slutsatser 
Svaret på frågeställningen i vilken utsträckning Freuds drömteorier kan bekräftas eller 
dementeras med hjälp av modern neurovetenskaplig forskning är inte entydigt. Utifrån 
neurovetenskapen idag kan drömteorin inte dementeras. Resultaten av jämförelser 
mellan Freud och forskningsfynd leder till slutsatsen att egentligen ingenting av Freuds 
påståenden kan uteslutas. Samtidigt ska det framhållas att bevis inte heller har funnits 
för att bekräfta drömteorin. Däremot ser vi när vi undersöker drömmars utseende att det 
finns slående många likheter mellan det Freud hävdade för hundra år sedan och det 
dagens forskare har funnit. Flera processer som fortgår under sömn, som visserligen 
beskrivs med olika termer av de två inriktningarna, verkar överensstämma synnerligen 
väl. Drömmar uppstår från psykiska eller fysiologiska, yttre eller inre, retningar och 
dessa skulle kunna bestå av undertryckta önskningar. System för behovsidentifiering 
och belöning är aktiva när vi sover vilket talar för att inga behov behöver störa sömnen 
eftersom de blir tillfredsställda. Att fortsätta sova är det viktiga för organismen och 
sömnen vaktas således. Dröminnehållet upplevs verkligt men personer i drömmen kan 
ändra karaktär vilket kan förklaras genom Freuds idé om förtätning. Innehållet påverkas 
av att vi återberättar drömmen vare sig det handlar om att anpassa drömmen till egna 
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(eller omvärldens) krav eller har med sekundär bearbetning att göra. Berättelserna är 
oftast koherenta men drömmaren kan ibland ha upplevt sin dröm som bisarr men med 
en sorts inre logik. Känslor vi förnimmer i drömmar är oftare negativa än positiva vilket 
överensstämmer med Freuds uttalanden. Många gånger är emotioner till drömmar 
avmätta vilket korrelerar med att Freud menade att starka känslor undertrycks av 
censuren och därför inte är kongruenta med det manifesta dröminnehållet. Oavsett om 
det beror på Freuds censur eller signalsubstanspåverkan så glöms drömmar ofta bort. 
Ytterligare en aspekt av drömmandet som uppvisar likheter är den om barns drömmar. 
Deras drömmar är färre och drömmarnas karaktär skiljer sig från vuxnas då de har 
mindre komplext innehåll. 
 
Det som hittills presenterats till förmån för Freuds drömteori medför att användandet av 
drömmar i terapeutisk verksamhet kan förordas. Det tycks som om drömmarna ger oss 
tillgång till nivåer av vårt inre omedvetna liv och därmed skulle kunna öka 
självkännedom och bidra till ökad insikt om sådant som styr våra handlingar och 
beteenden.  
 
Att studera psykologiska fenomen ur mer än ett perspektiv, det vill säga att triangulera, 
har många fördelar. Fyndens validitet ökar och resultat framstår som trovärdigare och 
lättare att begripa. Tvärvetenskapligheten kan också driva vetenskapspersoner att ta del 
av områden de annars inte kommer i kontakt med. Självklart är det nödvändigt att 
forskare besitter specialistkunskaper men kanske kan nya synvinklar stimulera till 
oväntade tankegångar ”utanför lådan”, kreativitet och inspiration. Neuropsykoanalys är 
ett gott exempel på hur forskare valt att gemensamt fördjupa sig i de psykoanalytiska 
begreppen. Det som dock inte ska glömmas är att alla forskare ger sig i kast med sin 
verksamhet utifrån en given bakgrund, givna erfarenheter och intressen. De neurologer 
och neuropsykologer som väljer att studera psykoanalytiskt formulerade fenomen har 
antagligen som mål att antingen bekräfta eller dementera teorin. När forskningsresultat 
har framtagits ska tolkning och teoribildning av dessa göras och vi hamnar återigen vid 
att den som tolkar gör det utifrån förförståelse och förhoppningar. Precis på samma sätt 
som författaren till detta arbete har haft en förhoppning om att kunna finna klarhet i 
några delar av Freuds drömteori. De resultat som funnits här visar att många aspekter av 
Freuds drömteori överlappas av neurovetenskapliga fynd och att de en dag eventuellt 
skulle kunna bli bekräftade. 
 
Något som blivit tydligt vid sammanfattningen av neurovetenskaplig forskning är att 
resultat ofta tycks motsäga varandra. Denna motsägelse framkommer även i denna text. 
Ett exempel är då man trott sig ha fått besked om att en viss signalsubstans är den som 
har störst effekt på REM för att i nästa avsnitt läsa att det är en annan signalsubstans 
som dominerar. Detta är en konsekvens av flera faktorer men en förklaring kan vara att 
forskarna ofta studerar ett enskilt fenomen åt gången. Som läsare blir man tvungen att 
inse att båda signalsubstanser har effekt på REM och att det ena resultatet inte 
nödvändigtvis utesluter det andra. Likadant är det med studier av drömmars bisarra 
innehåll som redan omtalats i uppsatsen. Resultat från drömrapportering kommer 
onekligen att skilja sig åt beroende på val av definitioner. Vidare kan en forskare 
presentera de anatomiska, fysiologiska och kemiska strukturer som är aktiva under de 
olika sömnfaserna vilket inte innebär att även andra strukturer kan vara verksamma 
samtidigt. Storleken på dessa strukturers påverkan på tillståndet kan sedan vara större 
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eller mindre relativt sett. Det kan också vara så att forskare funnit att en struktur är aktiv 
just under REM men inte studerat hur aktiviteten ser ut under NREM vilket självklart 
får betydelse när resultat senare tolkas.  
 
Det som återstår att beforska är framför allt det latenta materialet. Om detta kan ”hittas” 
närmar vi oss svaret på om drömmar har med uppfyllelser av omedvetna önskningar att 
göra. Svårigheterna ligger i att nå kunskap om varför vi drömmer och vilken funktion 
drömmarna har. För närvarande får det konstateras att forskning om drömmar och deras 
funktion fortfarande saknas och att stor vikt bör läggas på forskning som studerar vad 
som sker i de olika sömnfaserna. Det skulle hypotetiskt kunna vara så att det Freud 
menar är önskeuppfyllelser sker i en av faserna medan en annan fas av sömnen 
uppfyller en annan funktion. Framtida forskning författaren till denna uppsats 
efterfrågar, förutom sökandet efter det latenta, omedvetna materialet, är ett noggrannare 
studium av de olika drömfasernas distinkta karaktär. Något som borde studeras är hur 
informationsprocesser (i till exempel den hierarkiskt uppbyggda synbarken) genom 
feed-forward och feed-backward hänger ihop med Freuds idé om regressionen. Freuds 
beskrivning av hur drömtankar hindras av censuren och måste vända åter för att 
ombildas liknar det som beskrivs om informationsprocesser. Informationen progredierar 
mot hjärnans exekutiva pannlob men regredierar för att först kunna identifieras och 
bearbetas för att slutligen progrediera mot slutstationen igen. Detta mönster kan liknas 
vid en vågrörelse, upp och ner, eller fram och tillbaka. Vågrörelsemönstret känner vi 
även igen från REM- och NREM-sömnens elektriska EEG-frekvenser. Kanske finns 
anledning att studera om dessa fenomen med sina pendelrörelser har ett samband.  
 
Att sammanställa forskningsresultat innebär att göra ett urval av data. I en 
litteraturöversikt som denna kan brister uppstå som följd av det urvalet. Även om de 
främsta neurovetenskapliga forskningsresultaten är beskrivna har information på 
detaljnivå inte fått utrymme i texten. Denna översikt ger sig dock inte ut för att vara 
heltäckande. Resultat som ansetts relevanta i relation till frågeställningen har fått 
företräde i urvalet och förhoppningsvis ger texten en god översikt av forskningsläget 
angående drömmar. 
 
Drömmars funktion som önskeuppfyllelser av latent material och drömmars förmåga att 
visa oss omedvetet material befinner sig fortfarande på ett stadium av ”tro”. 
Neurovetenskapliga forskningsresultat finns ännu inte tillgängliga för att övertyga icke-
troende om Freuds drömteori. ”Tron” övergår däremot till att bli övertygad vetskap när 
psykoanalytiker tillfrågas. Psykoanalytiker med lång klinisk erfarenhet som har använt 
sig av Freuds drömteori uttalar sig med visshet om att drömmar kan hjälpa oss att nå 
bortträngt material. Dessa psykoanalytiker hyser tro. Även om slutsatsen från denna 
examensuppsats är att Freuds drömteori varken har kunnat bekräftas eller dementeras 
utifrån neurovetenskaplig forskning så får det sägas att neurovetenskapen har goda 
möjligheter att forska kring psykoanalytiska begrepp. Av de resultat som denna uppsats 
funnit tycks det som om neurovetenskapen i stor utsträckning skulle kunna användas för 
att bekräfta Freuds postulat. Redan har flera fynd visat att det finns överensstämmelser 
som talar för Freuds drömteori. Neurovetenskapen integrerad med psykoanalysen skulle 
därmed kunna omvandla tron på drömteorin till att bli vetskap. 
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