
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I was angry at myself and sat at the sidewalk as a 

herd of elephants with riders passed by  
Hur ilska och irritation visar sig och bearbetas i drömmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas Falkman 

 

 

 

 

 

Handledare: Stephan Hau 

 

PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP 2018 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 



2 
 

I was angry at myself and sat at the sidewalk as a herd of elephants with riders 

passed by  

Hur ilska och irritation visar sig och bearbetas i drömmar 

 

Drömforskning indikerar att emotionsbearbetning är en central 

drömfunktion. Forskningen på hur denna bearbetning skulle kunna gå till är 

dock begränsad, särskilt med fokus på emotionen ilska. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur ilska och irritation visar sig och bearbetas i 

drömmar. Totalt har 70 drömberättelser analyserats med tre separata 

metoder, innehållsanalys, gradering av känslomässig intensitet och 

processanalys. Drömberättelserna har samlats in från databasen 

www.dreambank.net utifrån sökorden “angry” och “irritated”. Inomgrupps- 

och mellangruppjämförelser för innehållsanalys och processanalys har gjorts 

med icke-parametrisk testning. Drömmar med tydligare, mer levande och 

mer dramatiska uttryck av ilska tenderade att placera ilskan hos subjektet 

snarare än ett objekt. De hade även färre karaktärer, interaktioner mellan 

objekt/subjekt, rörelse mot interaktion och avbrott i form av kognitiva 

processer innan ilskan eller irritationen explicit benämndes, jämfört med 

drömmar utan särskilt tydligt, levande och dramatiskt uttryck av ilska. 

Denna studie bör dock ses som en pilotstudie med en deskriptiv ansats, 

dessutom finns det vissa metodologiska begränsningar att ta hänsyn till som 

kan ha påverkat resultaten. 

 

Inledning 

 

Människans intresse för drömmar går långt tillbaka i tiden, och har varit en viktig ingrediens i 

såväl folkmyter som religiösa texter (Kramer, 2007). Det finns otaliga exempel på olika 

människors och kulturers syn på drömmars betydelse och egenskaper, vilket exempelvis 

inkluderar helande krafter eller möjligheten att se in i framtiden. Ett av de mer 

uppmärksammade tidiga försöken att undersöka drömmar på ett systematiskt och 

vetenskapligt sätt i vår tid är Freuds ”The interpretation of dreams” (1913), som främst 

undersöker drömmar utifrån psykoanalytisk teori och praktik, samt hur drömmar kan vara en 

länk till att utforska det omedvetna. Detta verk följdes upp av andra kliniskt baserade teorier 

om drömmar, ofta direkt kopplade till hur man kan använda sig av drömmar i psykoterapi 

(Moorcroft, 2005). 

 

Under 1950-talet började även kvasi-experimentella ansatser till drömforskning växa fram. 

Dessa kunde exempelvis bedrivas i sömnlaboratorier där man kan väcka personer i olika 

sömnstadier och på så sätt få information om hur drömmar eller drömliknande tillstånd skiljer 

sig åt i dessa olika stadier. Man får också direkt information från drömmaren så nära inpå 

själva drömmen som möjligt. En annan metod är att samla in nedskrivna drömmar, fördelen 

här är att laboratoriet i sig inte kan ha haft någon inverkan på dröminnehållet, men en nackdel 

är att det är svårare att koppla informationen till specifika sömnstadier samt att det går längre 

tid från uppvaknande till att drömmen skrivs ned jämfört med direktrapportering efter 

uppvaknande i laboratorium. Ökad kunskap om t.ex. sömnstadier och hur de kan relateras till 

drömmande utifrån denna forskning har revolutionerat vår kunskap om drömmar (Moorcroft, 

2005). 

 

En av de stora ansatserna inom drömforskning har varit att försöka kartlägga vilka funktioner 

drömmar har. Man har exempelvis tänkt sig att drömmar saknar funktion och bara är en 

http://www.dreambank.net/
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slumpmässig produkt som genereras av hjärnan (McCarley & Hobson, 1970), på så sätt att 

slumpmässiga signaler inom hjärnan tolkas, precis som intryck i vaket tillstånd, för att 

presenteras som drömmaterial. I kontrast till detta finns det många som tror, och 

forskningsresultat som tycks visa på, att drömmar går att relatera till vad som sker i en 

persons vakna tillstånd, samt att emotionellt viktigt material i personens vakna tillstånd oftare 

tycks reflekteras i dennes drömmar (Moorcroft, 2005). 

 

Emotioner 

 

Av de funktioner som drömmar har tänkts kunna ha är bearbetning och reglering av emotioner 

bland de mer centrala. (Hartmann, 2010, Kramer, 1991) Emotioner har historiskt sett 

beskrivits huvudsakligen utifrån två hypoteser, s.k. “discrete emotion”-hypotesen och 

“psychological construct”-hypotesen. “Discrete emotion”-hypotesen syftar på att emotioner är 

naturliga fenomen som är evolutionärt formade för att orsaka förändringar hos människor för 

att bättre anpassa dem till förändringar i deras omgivning. Detta perspektiv fick exempelvis 

stöd av en meta-analys (Lench, Flores & Bench, 2011) som fann att emotioner orsakar 

förändringar i kognition, omdöme, medveten upplevelse, beteende och fysiologi.  

 

Denna ståndpunkt kritiseras dock i en kommentar till meta-analysen (Lindquist, Siegel,  

Quigley, Barrett, 2013), där författarna istället hävdar att resultaten pekar mot att emotioner 

bör ses utifrån “psychological construct”-hypotesen. Denna hypotes beskrivs syfta på att 

emotioner inte kan anses ha specifika konsekvenser i t.ex. kategorier som beteende, fysiologi 

etc., utan istället måste ses som ord, exempelvis “ilska”, som är kopplade till en bred och 

heterogen grupp av upplevelser, beteenden, fysiologiska uttryck etc. Emotioner hävdas alltså 

inte kunna ses som separata mentala skeenden som tydligt kan skiljas från perception och 

kognition, eller beskrivas ha mönster av orsaker och konsekvenser unika för olika typer av 

emotioner.  

 

Lisa Feldman Barrett skriver i sin bok “How Emotions are Made” (2017) att de flesta 

forskningsresultat kring emotioner inte stämmer överens med vår allmänna, intuitiva syn på 

emotioner. Denna allmänna syn menar hon är att våra känslor är medfödda och när de triggas 

påverkar de vårt omdöme och skapar vissa fysiska beteenden/sensationer som tårögdhet, knut 

i magen, muskelspändhet, ökad puls osv. Barrett menar att detta perspektiv inte har tillräcklig 

uppbackning i forskningsresultat och att ett mer sannolikt alternativ skulle vara att vi skapar 

emotioner utifrån hur vår kontext förhåller sig till vår inlärningshistoria kring emotioner. De 

fysiska reaktionerna är sedan inte distinkta uttryck för separata emotioner utan kan vara 

samma för flera emotioner eller olika för samma emotion vid olika tillfällen. Vilken emotion 

det rör sig om kan bättre förstås baserat på kontexten snarare än på de beteendemässiga och 

biologiska konsekvenserna av och uttrycken för emotionen.  

 

Russel & Barrett (1999) menar att begreppet emotion behöver brytas ner i fler underkategorier 

för att kunna studeras systematiskt. De föreslår begreppet “prototypical emotional episode”, 

som skulle kunna exemplifieras med “att fly från ett farligt djur” eller “att kyssa någon man 

älskar”. En “prototypical emotional episode” är alltså en emotion kopplad till ett specifikt 

objekt, och består i sin tur i flera delar:  

 

 “Core affect”, grundläggande affekt som inte behöver ha en riktning (ex. 

njutning/missnöje, nedstämdhet/eufori) 

 Beteende som föranleds av emotionen riktad mot objektet den relaterar till  

 Uppmärksamhet mot, utvärdering av och attribut kopplade till objektet 
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 Upplevelsen av att känna en viss emotion inom sig själv 

 Neurologiska, kemiska och fysiska reaktioner och sensationer som förknippas med 

emotion 

 

Med denna uppdelning visar Russel & Barrett att det under ordet emotion finns flera olika 

kategorier som inte rimligtvis kan eller bör mätas med samma instrument och heller därför 

inte bedömas som en enhet.  

 

Emotioner kan också delas upp i två grupper, positiva (som glädje, självsäkerhet och lugn) 

och negativa (som rädsla, ilska och sorg). Dessa grupper är dock inte helt självklara i sin 

motsats till varandra i alla kulturer, till exempel finns det vissa kulturella skillnader mellan 

nordamerikanska och asiatiska populationer (Leu & Koo, 2011). Inom gruppen ”negativa 

emotioner” finns det skillnader i hur barn resonerar, där ilska bemöts av eller ”skapar” mer 

ilska, medan rädsla och ledsamhet bemöts av prosociala interaktioner (Jenkins & Ball, 2000). 

 

Ilska 

 

Ilska kan inte sägas existera hos det lilla barnet förrän i slutet av det första levnadsåret. Det är 

först då som det kan förstå skillnaden mellan avsikt och resultat av en handling och därför 

också kan se när en planerad handling blir blockerad av yttre faktorer. Detta skeende är en 

förutsättning för att trigga ilska. Ilskan utvecklas sedan vidare för att kunna riktas mot andra 

objekt eller självet i syfte att upphäva blockeringen som orsakar otillfredsställelsen. Med ökad 

kulturell och social anpassning skapas mer nyanserade och komplexa uttryck som hat, förakt, 

avundsjuka, sadism osv (Williams, 2017). 

 

Ilskan står för ett viktigt bidrag i en individs personliga utveckling, exempelvis inom områden 

som att göra skillnad på egna och andras motiv och perspektiv, etablera kontroll över sina 

egna handlingar samt att försvara sin personliga integritet. I rätt kombination med empati 

samt sociala och kognitiva färdigheter, som håller tillbaka individen från att agera överdrivet 

utifrån ilskan, bidrar ilskan till att utveckla dessa delar av personligheten på ett hälsosamt sätt 

(Williams, 2017). 

 

Ilska och aggression har kunnat kopplas tydligt till hälsoproblem som kardiovaskulära 

sjukdomar, men hur länken mellan dessa fenomen ser ut är inte helt tydligt. Det finns, delvis 

utifrån dessa kopplingar, en diskussion och oenighet kring hur ilska bäst bör hanteras och 

bearbetas. En initial tanke om att ilska som uttrycks är hälsosammare än ilska som “hålls 

inne” har mött kritik från en s.k. “social conflict model”. Denna modell hävdar istället att det 

mest adaptiva förhållningssättet till ilska är i mitten av ett kontinuum mellan aggressivitet och 

passivitet (Linden, Hogan, Rutledge, Chawla, Lenz, & Leung, 2003). 

 

Drömfunktioner 

 

Det finns flera sätt som man tänker sig att drömmar kan hjälpa oss att reglera och hantera våra 

känslor på. Ett av dessa är att vi bevarar och bekräftar vår identitet genom att drömma, då vi 

återberättar för oss själva vilka vi är. Drömmar kan också vara en säker plats att återuppleva 

starkt emotionellt tryck, ett tryck som vi kanske inte skulle klara av i verkliga livet och i vaket 

tillstånd (Moorcroft, 2005).  

 

Perlis & Nielsen (1993) sammanfattar två andra övergripande perspektiv på känslomässig 

bearbetning i drömmar. Det kognitiva perspektivet beskrivs utgå från att drömmen hjälper till 
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att integrera affektivt laddat material i långtidsminnet. Detta baseras på kopplingar som gjorts 

mellan REM-sömn och bearbetning av sensorisk information samt konsolidering av 

långtidsminnet. Det behavioristiska perspektivet beskrivs istället tänka sig att drömmen 

kombinerar stimuli som triggar ångest med det fysiskt avslappnade tillståndet som sömn 

innebär och på så sätt dämpar mått av ångest i vaket tillstånd.  

 

Milton Kramer tänker sig att en av drömmens funktioner är att “hålla ihop” det känslotryck 

som skapas under REM-sömnen, med andra ord kan man tänka sig att drömmen skapar ett 

sammanhang för känslan att uttryckas och bearbetas i, för att sedan på morgonen kunna 

upplevas i mildare och klarare form. Dock uppmärksammar Kramer att detta tankesätt 

utmanas av fenomenet mardrömmar. Mardrömmar definierar Milton Kramer som  

“a disturbing awakening with dream recall primarily out of REM sleep” (Kramer, 1991). 

 

För att förklara förekomsten av mardrömmar menar Kramer att det finns två huvudsakliga 

mönster som drömmar utvecklas i, dessa benämner han det “progressivt-sekventiella” och det 

“repetitivt-traumatiska”. I det progressivt-sekventiella mönstret identifierar drömmen ett 

problem som sedan bemöts och hanteras för att nå fram till en lösning, men i det repetitivt-

traumatiska mönstret identifieras och bekräftas problemet enbart, ofta i olika 

uttryckssätt/iscensättningar, utan att någon bearbetning eller lösning är möjlig. De flesta 

mardrömmar som inte innehåller någon form av bearbetning skulle alltså placeras i den 

“repetitivt-traumatiska” kategorin (Kramer, 1991). 

 

McNamara et. al. (2015) har undersökt sambandet mellan återkommande mardrömmar och 

ångestnivå samt aggression. De fann att grad av fysisk aggression och ångestnivå var högre i 

mardrömmar hos personer som har återkommande mardrömmar än hos de som inte har det. 

Fysisk aggression och ångestnivå var dessutom högre i mardrömmar (även icke-

återkommande) jämfört med s.k. “unpleasant dreams” (kategoriseringen var huvudsakligen 

baserad på drömmarens egna beskrivning av drömmen som mardröm eller “unpleasant”). 

Vidare fann studien att personliga pronomen, verb och sociala termer var mindre vanliga i 

mardrömmar än i “unpleasant dreams” och mardrömmar som kopplas till uppvaknande har 

starkare koppling till aggression än mardrömmar som inte kopplas tydligt till uppvaknande. 

Nivåer av fysisk aggression i drömmen samt att aggressionen är riktad mot drömmaren 

(subjektet) är indikatorer på huruvida det rör sig om en person med återkommande 

mardrömmar eller icke återkommande mardrömmar/”unpleasant dreams” (McNamara,  

Minsky, Pae, Harris, Pace-Schott & Auerbach, 2015).  

 

Ernest Hartmann (2012), tänker sig att drömmen är ett sätt att kunna bearbeta trauman genom 

att gradvis göra kopplingar mellan den traumatiska upplevelsen och andra erfarenheter. 

Hartmann kallar detta att “väva in” det nya traumatiska materialet med gamla erfarenheter. 

Tanken är att detta sker hela tiden men är tydligast i drömberättelser efter traumatiska 

upplevelser då de triggar starka emotionella responser. Genom att göra kopplingar till andra 

erfarenheter kan drömmaren gradvis övergå från att betrakta traumat som något fullständigt 

unikt och svårt eller till och med omöjligt att hantera till en upplevelse som visserligen är 

mycket negativ men ändå har likheter med andra mildare upplevelser som i sig hanterats på 

olika sätt. Detta förbereder även drömmaren för att hantera svåra upplevelser i framtiden, då 

det finns ett etablerat “nätverk” av kopplingar mellan olika äldre och nyare erfarenheter.  

 

Hartmann menar att precis som en terapeut skulle kunna tänkas låta sin patient utgå från en 

säker plats (terapin), och återberätta sitt trauma ur flera olika vinklar för att försöka integrera 

det med andra delar av patientens liv, så används drömmen för att göra något liknande. Vidare 
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tänker Hartmann att denna bearbetande och integrerande funktion kan finnas oavsett om 

drömmaren minns drömmen i vaket tillstånd, men att ett minne av drömmen kan ha ytterligare 

funktioner som att medvetet kunna hantera nya situationer på ett mer balanserat sätt.  

 

Ett annat exempel på emotionsbearbetning i drömmar är en studie av Owczarski (2014), som 

fann att drömmar hos personer på äldreboenden kunde tänkas fylla en kvasi-terapeutisk 

funktion. Drömmarna innehöll flera positiva aspekter såsom möten med personer som haft en 

positiv påverkan på personens liv eller minnen av verkliga händelser som upplevts som 

positiva. Dessa drömmar tycktes bidra till en större tillfredställelse med vad personerna annars 

uppfattade som en mindre positiv situation, att bo på äldreboende.  

 

Som ännu ett exempel fann Cartwright et. al. i en studie från 1998 att personer med 

depression, som vid en uppföljning visade sig ha blivit av med den, hade mer negativt 

dröminnehåll tidigare under natten jämfört med de utan depression, men att det negativa 

dröminnehållet gradvis avtog under natten. (Cartwright, Young, Mercer & Bears, 1998b).. 

Man såg även resultat från en liknande studie med icke-deprimerade deltagare, där deltagare 

som rapporterade mer negativa känslor på kvällen också hade mer negativt dröminnehåll 

tidigt under natten, som sedan övergick i mer positivt innehåll senare under natten. Detta 

mönster kunde enbart observeras om deltagaren rapporterade ett negativt känslotillstånd på 

kvällen (Cartwright, Luten, Young,  Mercer & Bears, 1998a). 

 

I en studie från 2009 fann Lara-Carrasco et. al att personer vars REM-sömn störts under 

natten reagerade mindre starkt på negativa emotionella stimuli under morgonen, det vill säga 

den motsatta förväntade effekten. Resultaten tyder dock ändå på att REM-sömn (och sannolikt 

drömmarna i dem) påverkar vårt känsloliv. 

 

Nedan kommer teorier av Moser & von Zeppelin samt Ernest Hartmann presenteras. Dessa 

teorier är särskilt relevanta för detta arbete då de ligger till grund för en analysmetod 

respektive utvärderingsmetod som används i studien. Dessa analysmetoder har valts ut då de 

är specifikt framtagna för att appliceras på drömmar och anses kunna komplettera varandra 

väl. 

 

Dream Generation Model 

 

Moser och von Zeppelin har utvecklat en modell för hur drömmar organiseras och styrs, 

kallad “dream generation model”. De menar att drömmar tar upp och bearbetar aktuella 

konflikter inom individen, att de konflikter som utspelas i drömmarna alltså kan ha relevans 

för de konflikter som personen upplever medvetet och/eller påverkas av omedvetet i vaket 

tillstånd. Bearbetningen tänker de till stor del styrs av och organiseras utifrån två principer, 

"security principle" (säkerhetsprincipen) och "involvement principle" (involveringsprincipen). 

Dessa står alltså i kontrast till varandra, säkerhetsprincipen dominerar i drömmar med få 

objekt och lite rörelse eller interaktioner. Man kan säga att det varken händer så mycket eller 

finns möjligheter för att så mycket ska kunna ske.  Involveringsprincipen dominerar istället i 

drömmar då det finns många objekt samt även rörelse och interaktioner objekten emellan. 

Tanken är att drömmaren styrs mot involveringsprincipen för att lösa problem och göra 

kopplingar i drömvärlden, medan säkerhetsprincipen dominerar om interaktioner upplevs som 

alltför skrämmande eller svårhanterliga. På detta sätt kontrolleras drömmens organisation av 

kognitiva och affektiva processer vilket man tänker sig är det som möjliggör bearbetning av 

konflikter som är blockerade i vaket tillstånd (Fonagy et. al., 2012).  
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Moser & von Zeppelin tänker sig drömmen utifrån ett processperspektiv snarare än som en 

enskild helhet, vilket skiljer sig från många andra teorier. Detta speglas även i deras 

analysmetod, “Zürich Dream Process Coding System”. Detta är en processanalys speciellt 

framtagen för att analysera drömmar utifrån Moser & von Zeppelins teori om drömmens 

organisation (Fonagy et. al., 2012). Denna analysmetod används i simplifierad form i denna 

studie och kommer därför beskrivas i metodavsnittet.  

 

The Concept of Central Image 

 

Ernest Hartmann menar att en viktig aspekt av en dröm är vad han kallar för Central Image, 

den centrala bilden (oftast, men inte alltid, visuell) som representerar den emotionella kärnan i 

drömmen. Central Image är den del av drömmen som man främst kommer ihåg i vaket 

tillstånd och som förblir i princip oförändrad i minnet över tid och efter flera återberättelser, 

medan andra delar kan variera. Hartmann tänker sig att det är förekomsten av denna central 

image, och dess intensitet, som avgör huruvida en dröm upplevs som viktig och minnesvärd 

av drömmaren samt om drömmen har en god chans att influera drömmarens vakna liv i någon 

utsträckning (Hartmann, 2008). 

 

Det typexempel för en central image som Hartmann tar upp är den s.k. “Tidal Wave Dream”. 

Denna dröm består av en central image i form av en enorm våg som väller upp på stranden 

där jaget i drömmen står, för att sedan svepa bort jaget ut i havet varefter man vaknar. Denna 

mycket dramatiska och omvälvande känsloupplevelse är det man menar med ett central image 

(Hartmann, 2008). Varje dröm i denna studie kommer att skattas utifrån huruvida det har ett 

Central Image och om detta i så fall är kopplat till emotionen ilska, detta kommer beskrivas i 

metodavsnittet.  

 

Hartmann har utöver konceptet Central Image formulerat vad han kallar "The contemporary 

theory of dreaming", i vilken han listar sex påståenden kring drömmars utformning och 

funktion: 

 

1. Drömmar är ena änden av ett kontinuum som går från klarvaken tankeverksamhet via 

dagdrömmande och slutligen till drömmande. De är inte helt skilda processer utan bara olika 

varianter av vår mentala aktivitet. 

2. Drömmar är "hyperkonnektiva", vilket innebär att kopplingar mellan material görs på en 

bredare och lösare grund än i vaket tillstånd, då kategorisering och logik styr våra mentala 

funktioner. 

3. Dessa kopplingar är, om än lösare än i vaket tillstånd, inte orsakade av någon slump. De är 

styrda av drömmarens emotioner. 

4. Drömmen, och särskilt drömmens Central Image, är ett uttryck för drömmarens emotioner. 

Starkare emotioner ger starkare Central Image. 

5. Dessa breda kopplingar i drömmaterialet som vägleds av drömmarens emotioner har 

antagligen en adaptiv funktion. Denna tänks vara att ta in nya erfarenheter kring traumatiska, 

stressfyllda eller emotionella teman, för att kunna bearbeta dessa i drömmen och så 

småningom implementera detta i drömmarens minne. 

6. Precis som drömmande i sig har en adaptiv funktion så gäller även detta för hela 

kontinuumet från vaken tankeverksamhet till drömmande. Det är användbart att kunna variera 

mellan vaket tänkande med dess logik och tydlighet samt drömmandet med dess lösare 

kopplingar och breda associationer. (Hartmann, 2010) 

 



8 
 

Forskning på Ernest Hartmanns begrepp har funnit att Central Image Intensity (CII) är högre i 

vanliga drömmar än i dagdrömmar, samt högre i drömmar från REM-sömn än från andra 

sömnstadier. CII är även högre bland “drömmar som står ut” och drömmar som drömmaren 

själv anser är av stor vikt. (Hartmann, 2010) 

  

Inför denna studie har mycket få tidigare studier hittats som utifrån ett processperspektiv 

studerat hur emotioner eller affekter bearbetas i drömmar. Sökningar efter “anger”, “angry”, 

“angry dreams”, “anger dreams”, “dreams affect”, “affect regulation”, “mood regulation” i 

databaserna PsycInfo, PsycArticles, Google Scholar samt tidsskriften “Dreaming” har inte 

gett några resultat på studier med ett systematiskt undersökande av processen i bearbetning av 

affekt eller användande av Zürich Dream Process Coding System. Zürich Dream Process 

Coding System har uppenbarligen applicerats i studier innan denna, men få sådana tycks vara 

gjorda på eller översatta till engelska. Vissa forskningsunderlag alternativt anekdotiskt 

underlag finns för teorier kring drömmars emotionsbearbetande funktion av Ernest Hartmann 

(2012) och Milton Kramer (1991). Dessa studier har inte heller specifikt fokuserat på ilska 

utan snarare på rädsla och generella effekter av trauma (ej specifika emotioner). Att förstå hur 

drömmar eventuellt används för att reglera ilska skulle vara ett bidrag till den allmänna 

förståelsen av drömmars terapeutiska funktion.  

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att studera affekter i drömmar utifrån ett processperspektiv såväl 

som innehållsmässigt perspektiv. Dessutom kommer resultaten jämföras utifrån emotionens 

intensitet och tydlighet i syfte att hitta eventuella skillnader i process och innehåll som går att 

koppla till emotionell intensitet. Detta är ett område som saknar empirisk forskning vilket 

föranleder att denna studie enbart har en deskriptiv ansats och bör ses som en pilotstudie. Av 

avgränsningsskäl har studien  begränsats till att studera drömmar där ilska och/eller irritation 

benämns explicit i drömberättelsen.  

 

Frågeställningarna som undersöks är:  

1. Hur visar sig ilska och irritation i drömmar där de benämns explicit i 

drömberättelsen? 

2. Hur bearbetas ilska och irritation i drömmar där ilska eller irritation benämns 

explicit i drömberättelsen? 

 

Metod 

 

70 drömmar har samlats in från databasen www.dreambank.net och analyserats utifrån tre 

metoder: innehållsanalys, bedömning av Central Image och gradering av Central Image 

Intensity samt processanalys enligt Zürich Dream Process Coding System. Analyserna har 

skett parallellt dröm för dröm. Kategoriseringen av Central Image har sedan legat till grund 

för de grupper som använts för att jämföra resultat i innehållsanalys och processanalys. Då 

denna studie utförts av enbart en författare har samtliga steg i datainsamling, bearbetning och 

redovisning gjorts av samma person.  

 

Datainsamling 

Data har samlats in från hemsidan www.dreambank.net. Detta är en databas med ett stort antal 

drömmar som samlats in i syfte att kunna bedriva forskning på dem, öppet för allmänheten. 

Alternativet till denna metod hade varit att rekrytera egna deltagare och samla in data från 

dem. Detta alternativ kan dock anses mindre lämpligt i förhållande till frågeställningen, då 

http://www.dreambank.net/
http://www.dreambank.net/
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fokuset på just affekten ilska sannolikt hade exkluderat alltför många drömmar. En egen 

datainsamling hade varit bättre lämpad för exempelvis en studie som inkluderade intervjuer 

av deltagarna och/eller bredare inkluderingskriterier.  

 

Drömmarna på www.dreambank.net är indelade i drömserier som ibland inkluderar många 

eller få drömmar från samma person, men även kan vara samlade drömmar från en större 

population. I dessa sistnämnda fall är drömmarna kodade för att ange vilka drömmar som hör 

till samma person, vilket gör det möjligt att garantera att materialet i denna studie inte 

innehåller fler än en dröm från samma person.  

 

Varje drömserie som explicit innehållit drömmar på annat språk än engelska eller en ålder på 

drömmaren under 15 år exkluderades. Exkludering baserat på ålder motiveras med att 

forskning visar att barns drömmar utvecklas åtminstone upp kring 13 års ålder. (Domhoff, 

1999) Drömserierna som ej exkluderats söktes sedan för sökorden “angry” eller “irritated” 

och med begränsningen minst 50 samt max 500 ord. Mer än 50 ord motiveras med att 

drömmen bör ha möjlighet att hinna få tid att bearbeta en eventuell affekt, inte bara konstatera 

den. Över 500 ord i enskilda drömmar kan komma att påverka de resultat som rör t.ex. antal 

interaktioner i processanalysen i alltför stor grad jämfört med kortare drömberättelser. I de fall 

där fler än en dröm från samma person mötte kriterierna ovan användes 

randomiseringsfunktionen på dreambank.net för att generera den dröm som skulle inkluderas i 

materialet. Begränsningen till enbart två sökord motiveras med att ilska och irritation, i 

adjektivform ”arg” och ”irriterad” anses vara emotionernas huvudsakliga benämning, i likhet 

med ”rädd” eller ”glad”. Det finns självklart en rad synonymer som hade kunnat användas, 

men för att undvika en diskussion kring vilka synonymer som bör uteslutas togs beslutet att 

välja så konservativt som möjligt.  

 

Under analysstadiet av studien har vissa korrigeringar av datainsamlingen behövt göras. Detta 

rör fyra drömmar som exkluderats då det saknats ett tydligt affektuttryck i drömmen. 

Anledningen till exkludering har varit att sökordet “angry” uppkommit i slutet av en dröm för 

att sammanfatta en beskrivning av en person, att subjektet i efterhand beskriver sig själv som 

“inte längre arg” utan att ilskan explicit uttryckts, samt två drömmar där subjektet tänker sig 

att en annan person är/kommer bli arg utan att den personen är närvarande. Dessa drömmar 

har alltså exkluderats även om affekten explicit benämns i drömberättelsen går det inte att 

konstatera en punkt i drömmens kronologiska berättelse då ilskan explicit uttrycks/benämns. 

Ilskan placeras antingen i dåtid eller i framtid. Dessa fyra drömmar är alltså inte inkluderade i 

ovan nämnda 70 drömmar. Anledningen till att antalet drömmar som valdes ut till studien är 

just 70 beror på att det var det maximala antalet drömmar som gick att samla in utifrån dessa 

exkluderingskriterier från www.dreambank.net, samt att det inte ansågs vara för många för 

studiens omfattning.  

 

Databearbetning 

 

Tre analysmetoder har använts i denna studie. Bedömning av Central Image och gradering av 

Central Image Intensity har använts i syfte att kunna säga något om förekomsten och 

intensiteten av ilska och/eller irritation utöver det faktum att affekten/erna benämns explicit. 

Innehållsanalys har använts i syfte att utan koppling till teori kunna se vilka mönster som går 

att finna i urvalet kring hur ilska och irritation visar sig och eventuellt bearbetas. Zürich 

Dream Process Coding System har använts för att få ett processperspektiv på 

drömupplevelsen, samt för att se dem i ljuset av Moser & von Zeppelins teorier kring 

drömorganisation. Drömberättelserna har analyserats parallellt med dessa tre metoder, dröm 

http://www.dreambank.net/
http://www.dreambank.net/
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för dröm, snarare än en analys i taget. Anledningen till detta är att ingen analysmetod ska 

påverka de andra mer än nödvändigt.  

 

Central Image 

 

Bedömningen av huruvida en dröm kan sägas ha ett Central Image utgår från Ernest 

Hartmanns instruktioner som de beskrivs i boken “The Nature and Functions of Dreaming” 

(Hartmann, 2010). Dessa går att finna i appendix II. En Central Image beskrivs som en 

dramatisk, levande och eventuellt bisarr del i drömmen som står ut som drömmens 

emotionella kärna. Om drömmen kan sägas ha en sådan tydlig bild noteras detta varefter 

bilden skall kopplas till en emotion eller en grupp emotioner. I denna studie har intresset 

främst varit för att dela in drömmarna i de som har en Central Image med koppling till 

emotionen ilska, samt de som saknar en tydlig Central Image trots explicit benämning av ilska 

i drömberättelsen.  

 

De drömmar som bedömts ha en Central Image har kategoriserats utifrån vilken eller vilka 

emotioner som går att koppla till denna Central Image samt graderats i Central Image 

Intensity på en skala från 0-3 (skalsteg i 0,5). Denna analys har gjorts i syfte att få kvantitativa 

data på drömmens emotionella intensitet och kvalitet. Dessa data har använts för att kunna 

kontrastera övriga resultat för hela urvalet, enbart den del av urvalet som bedömts ha ett 

Central Image med ilska som emotion samt enbart den del av urvalet som bedömts sakna ett 

tydligt Central Image. Dessa jämförelser ger en bild av eventuella signifikanta skillnader 

mellan drömmar som kan anses visa en tydligare och mer dramatisk bild av ilska jämfört med 

de som inte gör det, trots explicit benämning av ilska eller irritation i drömmen. 

 

Innehållsanalys 

 

Innehållsanalysen var den friaste formen av analys som gjordes i denna studie. Ingen teori har 

applicerats i denna analys, bortsett den oundvikliga medvetenheten om att affekter i allmänhet 

och den explicita benämningen av ilska och/eller irritation är av särskild vikt i denna studie 

har innehållsanalysen strävat efter att enbart lyfta fram de mönster som finns i 

drömberättelserna utan att ge mer eller mindre utrymme till vissa aspekter. Upplägget har 

varit liknande en blandning av vad Hsieh och Shannon (2005) kallar för ”Conventional 

Content Analysis” och ”Summative Content Analysis”. Materialet har lästs igenom och 

kategoriserats i flera led allteftersom mönster har uppkommit. Skeenden i eller aspekter av 

drömmen har noterats i generaliserad form, exempelvis ”suddenly we were at the beach” 

kunde noterats som ”onaturligt byte av plats”, medan inkluderingen av t.ex. en familjemedlem 

i drömberättelsen kunde noteras som ”kända personer förekommer”. Dessa noteringar har i 

vissa fall varit enklare än andra att formulera, vilket har lett till att vissa formulerats mer eller 

mindre specifikt för att sedan generaliseras alltmer när fler drömmar visat sig ha liknande 

skeenden eller aspekter.  

 

Det innehåll som visat sig i materialet har sedan kvantifierats i antal drömmar som uppvisar 

detta innehåll och redovisas i rangordning, fokus har landat på de aspekter som delas av 

många drömmar, exempelvis huruvida hela drömmen utspelar sig på samma plats eller om det 

sker byten av plats på naturlig eller onaturlig väg. Flera aspekter som senare visat sig enbart 

förekomma i enstaka drömmar har initialt varit med i analysen men redovisas inte då de inte 

anses representera mönster hos denna typ av drömmar.  
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Innehållsanalysen har redovisats separat för tre grupper det totala urvalet, de drömmar med 

ilska som Central Image samt de drömmar som saknade Central Image. Utöver rangordning 

har icke-parametrisk testning gjorts i syfte att finna signifikanta skillnader i materialet mellan 

drömmarna med ilska som Central Image och de som saknat Central Image.  

 

Zürich Dream Process Coding System 

 

Slutligen har materialet kodats utifrån en förenklad version av “Zürich Dream Process Coding 

System”, en drömanalysmetod framtagen av Moser och Von Zeppelin, i syfte att rekonstruera 

drömmen som den drömdes. Förenklingen av metoden som den används i denna studie rör 

främst att antalet koder begränsats för att lättare kunna tillämpa metoden, samt att metoden 

används huvudsakligen utifrån beskrivningar i sekundärkällan ”The Significance of Dreams”. 

Det första steget i denna analys är att omvandla drömtexten till presens, då många (men inte 

alla) drömtexter i studiens material först skrevs i imperfekt. Denna omvandling är tänkt att 

göra det lättare att urskilja avbrott i form av kognitiva processer från faktiska händelser i 

drömmen, ett begrepp som kommer definieras nedan. Nästa steg är att dela in drömmen i 

sekvenser, där varje sekvens representerar en kort “scen” ur drömmen.  

 

Varje sekvens kan ges koder i tre olika kolumner, benämnda Positioning Field (PF), Loco-

Time Motion (LTM) och Interaction Field (IAF). I kolumnen PF kodas de karaktärer som 

deltar, där subjektet i drömmen kodas “SP” för “subject processor”, övriga karaktärer kodas 

“OP” för “object processor” och föremål såsom stolar, bilar etc. kodas “CE” för “cognitive 

element”. Platser som “stranden” eller “hemma hos X” kodas “PLACE”. Samtliga av dessa 

koder har tillägget “ATTR” ifall de beskrivs med attribut, t.ex. en blå skjorta, en trevlig 

person etc. I kolumnen “LTM” används främst koden “LTM” för att markera olika typer av 

rörelse i drömmen som man tänker sig kan leda till interaktion, exempelvis “vi går längs 

vägen” eller “en man kommer springande mot mig”. I kolumnen IAF kodas slutligen de 

interaktioner som sker i drömmen, exempelvis V.R. för verbal kommunikation eller IR.C. för 

interaktion mellan två objekt, objekt/subjekt eller objekt/subjekt/kognitivt element. En utförlig 

lista av de koder som används i denna studie, med förklaringar, går att finna i appendix.  

 

Ingen sekvens kan ha mer än en kod i kolumnerna LTM eller IAF, då det i så fall skulle bli en 

kronologisk ordning att reda ut inom själva sekvensen. Om drömtexten t.ex. skildrar “jag 

skrek åt honom och han sprang iväg” så är detta två separata sekvenser, en med en verbal 

interaktion (V.R.) riktat från subjektet (SP) mot ett objekt (OP), en annan med en 

interaktion/förändring inom objektet (IR.S.) (i detta fall i form av fysisk förflyttning).  

 

Utöver dessa tre kolumner kodas även s.k. “interrupts” i form av kognitiva processer (C.P.) 

eller kommentarer till drömmen (C.C.). Dessa kodas inte i någon specifik kolumn utan står 

som ensam kod för en hel sekvens. Med C.P. menas att en tanke beskrivs i drömmen, 

exempelvis “jag förstår inte vad han gör här, men…”. Detta är alltså subjektet i 

drömberättelsen som tänker vilket avbryter drömberättelsen. Med C.C. menas istället att 

drömmaren kommenterar drömmen, exempelvis “Jag har inte varit där på åtta år” som 

kommentar på platsen där drömmen utspelar sig. Det är alltså drömmaren som medan denne 

återberättar skjuter in en kommentar som avbryter drömberättelsen.  

 

I Moser och von Zeppelins ursprungliga metod finns mängder av koder främst för olika typer 

av interaktioner, av vilka enbart de som ansetts relevanta för denna studie har använts här, det 

vill säga de mest generiska koderna samt de som är kopplade till affekt. För en lista på de 

koder som använts i denna studie samt förklaringar av dessa se appendix.   
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Denna processanalys har sammanställts i syfte att försöka hitta eventuella skillnader i 

materialet innan och efter vad som bedöms vara det huvudsakliga affektutbrottet (där affekten 

explicit benämns). Två olika sammanställningar har gjorts, en som enbart visar hur sekvensen 

innan respektive efter affektutbrottet har kodats, samt en som slår samman alla koder av 

samma typ för hela drömmen innan respektive efter affektutbrottet. Syftet med detta är att, 

utan att gå igenom processanalyserna sekvens för sekvens, få en överblick över hur 

drömberättelsen ser ut precis kring affektutbrottet samt hur de längre processerna som leder 

fram till och från affektutbrottet kan sammanfattas.  

 

Kodningen i sekvenserna precis innan och efter affektutbrottet delades upp utifrån huruvida 

det objekt som visade den explicit benämnda affekten, s.k. “affektbäraren” (eget begrepp), var 

delaktig i den eventuella interaktionen eller rörelse mot interaktion som kodats, alternativt om 

enbart information i PF kodats om affektbäraren är ett av de objekt som kodats i denna 

sekvens. Syftet med denna uppdelning är inte att jämföra interaktioner där affektbäraren deltar 

eller inte då det blir mycket små antal för respektive kod. Istället är syftet att kunna säga något 

om den grupp drömmar där affektbäraren deltar eller inte deltar i en interaktion eller rörelse 

mot interaktion innan/efter affektutbrottet, oavsett vilken specifik kod som använts.  

 

Koderna i hela drömberättelserna innan respektive efter affektutbrottet redovisades de även i 

rangordning i de tre grupperna “hela urvalet”, “ilska som central image” och “ingen central 

image”. Icke-parametrisk testning gjordes sedan för att bedöma om signifikanta skillnader för 

antalet koder fanns inom samma grupp innan affektutbrottet jämfört med efter samt mellan 

grupperna “ilska som central image” och “ingen central image” både innan och efter 

affektutbrottet.  

 

Allmän redovisning och koppling till frågeställning 

 

Då frågeställningarna båda är deskriptiva står resultaten från innehållsanalys och 

processanalys till viss del för sig själva, kvantifiering och rangordning av dem har visat vilket 

innehåll som är vanligast i drömmar med explicit uttryckt ilska, samt vilka koder i 

processanalysen som är vanligast förekommande, innan och efter affekten har benämnts. I en 

uppdelning och jämförelse mellan grupper med ilska som Central Image respektive utan 

Central Image är tanken att eventuella signifikanta resultat kan visa på aspekter av drömmar 

som korrelerar med starkare, mer bisarra och mer levande uttryck av ilska/irritation.  

 

Skillnader innan och efter affektutbrott är tänkta att ses som skillnader i hur drömmen leder 

fram till respektive bearbetar ilskan. Det är här möjligt att tolka resultaten på en rad olika sätt 

t.ex. beroende på om sekvenserna som leder fram till att ilskan benämns är viktiga i att 

bearbeta ilskan då de lägger en grund för hur ilskan skall komma att uttryckas, eller om 

sekvenserna efter ilskan är viktigast, det vill säga i hur ilskan explicit uttrycks, bemöts och hur 

den påverkar drömberättelsen från att den benämnts till drömmens slut. Dessa olika möjliga 

tolkningar och perspektiv återkommer i mer detaljerad form i diskussionsavsnittet av denna 

studie.  

 

Etiska överväganden 

 

Databasen www.dreambank.net är en öppen databas till för forskning (Domhoff & Schneider, 

2008), vilket leder till slutsatsen att det inte ska finnas några särskilt stora etiska 

http://www.dreambank.net/
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överväganden kvar att göra. Det material som ligger ute i databasen har redan deltagarens 

godkännande att användas i syften som t.ex. denna uppsats har.  

 

Resultat 

 

Deskriptiva data  

 

Av de 70 drömmar som analyserades var genomsnittslängden 207 ord, den kortaste drömmen 

var på 66 ord och den längsta på 500 ord. Standardavvikelsen var 110 ord. 27 drömmar var 

rapporterade av män och 43 av kvinnor.  

 

Central Image 

 

Av de 70 drömmar som analyserades bedömdes 48 ha ett central image varav 40 av dessa 

hade ilska som dominerande affekt. Eftersom denna studie fokuserar på bearbetning av ilska 

kommer inte några analyser presenteras av hur de drömmar med ett annat Central Image 

bearbetar de andra affekter som dominerar dessa 8 drömmar, utan fokusera på ilskan även om 

det finns en annan dominerande affekt. Medelvärdet på Central Image Intensity för samtliga 

drömmar var (0,94), jämfört med (1,36) för enbart de drömmar med central image med ilska 

som affekt.  

 

Bedömningen av Central Image har använts för att avgöra vilka grupper som resultaten i 

innehållsanalysen och processanalyser delas upp i för att göra rangordningar och 

signifikansanalyser. De tre grupper som kommer jämföras är hela urvalet (N=70), drömmar 

med ilska som CI (N=40) samt drömmar utan CI (N=22).  

 

En dröm som har ilska som Central Image skulle exempelvis kunna motiveras med  

“Ilskan upplevs som stark då den beskrivs med fysisk aggression och konsekvenser samt 

prediceras av rädsla hos subjektet.” (Central Image Intensity för denna dröm var 2.0) 

 

En dröm som saknar Central Image kan istället exempelvis motiveras med: 

“Ilskan har en liten plats i en annars rörig och varierande berättelse utan tydligt tema” 

 

Innehållsanalys 

 

De övergripande områden som uppkommit ur innehållsanalysen är affektutbrott, personer, 

plats och stämning. Ett femte område, interaktioner, togs bort då det inte ansågs ge någon 

information som inte bättre kunde redovisas i processanalysen. Interaktioner kunde till 

exempel innefatta påståenden som att ”verbal kommunikation sker, innan/efter affektutbrott” 

eller ”subjektet interagerar med objekt, innan/efter affektutbrott”. Dessa påståenden 

sammanfattas bättre utifrån Zürich Dream Process Coding System där olika interaktioner 

kodats och senare kvantifierats och jämförts.  

 

Affektutbrott syftar till det stycke där ilskan explicit benämns och delar av drömmen direkt 

relaterade till detta. Personer syftar på de objekt, eller karaktärer, som drömmen befolkas av. 

Plats syftar på den fysiska platsen drömmen utspelar sig i. Stämning syftar till förekomsten av 

händelser eller beskrivningar av stämning/känslotillstånd som kan beskrivas som negativa, 

som inte är en del av affektutbrottet. Dessa huvudområden innehåller underkategorier som 

kan sammanfattas i form av frågor som ställs till materialet. Dessa frågor har formulerats i 
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efterhand utifrån det innehåll som framkommit i analysen. I nedanstående tabell redovisas 

vilket specifikt innehåll som ryms inom varje kategori: 

 
Tabell 1. Uppställning av huvudområden och underkategorier för innehållsanalys 

Affektutbrott Personer Plats Stämning 

Ägs affektutbrottet av 
subjekt eller objekt? 
Riktas affektutbrottet 
mot subjekt eller 
objekt? 

Vilka typer av 
karaktärer 
förekommer? Är de 
kända för drömmaren, 
bekanta till denne, 
eller helt okända 
personer? 

Utspelar sig hela 
drömmen på samma 
plats eller byter 
karaktärerna plats 
under drömmens 
gång? 

Förekommer 
beskrivningar av 
positiv eller negativ 
stämning innan/efter 
affektutbrottet? (Som 
inte är en del av 
affektutbrottet) 

Hur uttrycks 
affektutbrottet? 
Verbalt? Fysiskt våld? 
Inte alls? Annat? 

Vilka typer av 
karaktärer äger 
affektutbrottet (om 
det inte ägs av 
subjektet)? 

Sker eventuella byten 
av plats genom 
naturlig förflyttning 
eller onaturligt t.ex. 
genom att "scenen 
skiftar"? 

 

Hur bemöts 
affektutbrottet? 
Verbalt? Fysiskt våld? 
Inte alls? Annat? 

Mot vilka typer av 
karaktärer riktas 
affektutbrottet? (Om 
det inte riktas mot 
subjektet) 

Sker eventuella byten 
av plats innan eller 
efter affektutbrottet? 

 

 Förekomst av 
män/kvinnor/barn? 

  

 Affektutbrott ägs 
av/riktas mot 
män/kvinnor/barn (om 
de inte ägs/riktas mot 
subjektet)? 

  

 

Affektutbrott 
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Diagram 1. Fördelning av drömmar för innehållsanalysens kategori ”affektutbrottets ägande 

och riktning”, för hela urvalet 

 

För hela urvalet ägdes oftast affektutbrottet av subjekt och riktades mot objekt (N=37), följt 

av “ägs av objekt och riktas mot subjekt” (N=13) och “ägs av objekt och riktas mot (annat) 

objekt” (N=6).  

 

För att testa om det finns signifikanta skillnader uteslöts de kategorier med färre än fem 

drömmar och ett chi-2 test för ”goodness of fit” gjordes i jämförelse med en jämn fördelning 

för varje kategori. Chi-2 testet visade signifikant resultat (χ
2 

= 26,873, df = 2, p < 0,000).  

 

Ett ytterligare chi-2 test för ”goodness of fit” gjordes mellan de sammanslagna grupperna 

”affektutbrottet ägs av subjekt” (N=44) och ”affektutbrottet ägs av objekt” (N=26). Skillnaden 

var signifikant även i detta test (χ
2 

= 4,629, df = 1, p = 0,031) 

 

 
Diagram 2. Fördelning av drömmar för innehållsanalysens kategori ”uttryck av 

affektutbrott”, hela urvalet 

 

Affektutbrotten uttrycktes på en rad olika sätt där vissa uttrycksformer, exempelvis ”uttrycks 

genom att lämna plats” (N=2) ansågs innefatta för lågt antal drömmar för att redovisas. De 

fyra påståenden som stämde för fem eller fler drömmar var ”affektutbrott uttrycks verbalt” 

(N=26), ”affektutbrottet uttrycks varken fysiskt eller verbalt” (N=24), ”affektutbrottet 

uttrycks med fysiskt våld mot person” (N=12) och ”affektutbrottet uttrycks fysiskt mot 

föremål” (N=5).  

 

 
Diagram 3. Fördelning av drömmar för innehållsanalysens kategori ”bemötande av 

affektutbrott”, hela urvalet 
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Affektutbrotten bemöttes på en rad olika sätt, återigen redovisas enbart de påståenden som 

stämmer för fem eller fler drömmar. Dessa var att affektutbrottet inte bemöts (N=14), att 

affektutbrottet bemöts med neutral affekt (N=10) eller negativ affekt (N=8). Ilskan i 

affektutbrottet vändes till neutral affekt i tolv drömmar. Det bör noteras att drömmar med 

affektutbrott som inte uttrycks inte heller kan bemötas och därför inte finns representerade i 

denna kategori.  

 

Ett exempel på affektutbrott som inte bemöts alls: 

 

“At last spied it on its side with the youngest boy sitting on it. I felt angry and shook 

him and gave him two light spanks and scolded him, and told him people would like 

him better if he didn't get into so much mischief. Then she asked me if I was going to 

some fete. I said I was planning to.” 

 

Även om affekten uttrycks tydligt både verbalt och fysiskt så beskrivs inte objektets 

bemötande alls, istället fortsätter berättelsen med en verbal interaktion mellan subjektet och 

ett annat objekt, till synes med neutral affekt, oberörda av den tidigare ilskan.  

 

Ett exempel på affektutbrott som bemöts med neutral affekt: 

 

“When I got to my girlfriend's house, she was very angry and asked me to explain. I 

talked a great deal and was able to convince her that I hadn't done it in any but a normal 

manner, which cost me a great deal of effort.” 

 

I detta fall uttrycks affekten verbalt och bemöts verbalt med en logisk och neutral ton.  

 

Ett exempel på affektutbrott som bemöts med negativ affekt:“This made me angry and I 

shoved the boy lightly so that he would go away, to which he reacted by attacking me.”  

 

Affekten uttrycks med lätt fysiskt våld och besvaras med allvarligare fysiskt våld. Pojken 

beskrivs inte explicit som arg men hans reaktion tolkas som negativ eftersom den uttrycker 

aggression.  
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Diagram 4. Fördelning av drömmar för innehållsanalysens kategori ”affektutbrottets ägande 

och riktning”, för gruppen med ilska som Central Image 

 

För enbart urvalet med ilska som Central Image ägdes affektutbrottet av subjekt och riktades 

mot objekt i 27 drömmar, det enda alternativet som förekom fem eller fler gånger var att 

affekten ägdes av ett objekt och riktades mot subjektet, vilket förekom i åtta drömmar. 

 

Då denna grupp enbart har två variabler med över fem antal drömmar görs enbart ett chi-2 test 

för ”goodness of fit” för de sammanslagna kategorierna ”affektutbrottet ägs av subjekt” 

(N=30) och ”affektutbrottet ägs av objekt” (N=12). Skillnaden mellan dessa grupper var 

signifikant (χ
2 

= 7,714, df = 1, p = 0,005).  

 

 
Diagram 5. Fördelning av drömmar för innehållsanalysens kategori ”uttryck av 

affektutbrott”, för gruppen med ilska som Central Image 

 

Affektutbrotten uttryckes verbalt i 17 drömmar, varken verbalt eller fysiskt i 14 drömmar och 

med fysiskt våld mot person i tio drömmar.  
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Affektutbrotten bemöttes inte alls i nio drömmar, med neutral affekt i sju drömmar och 

negativ affekt i fem drömmar. Ilskan i affektutbrotten vändes till neutral affekt i 8 drömmar.  

 

För den grupp drömmar som saknade Central Image gällde att affektutbrottet ägdes av subjekt 

och riktades mot objekt i åtta drömmar, ägdes av objekt och riktades mot subjekt i fyra 

drömmar, ägdes av objekt och riktades mot objekt i tre drömmar samt ägdes av objekt och 

riktades mot subjekt och objekt i tre drömmar. Antalen är mycket få i denna grupp men slår 

man samman i kategorierna ”affektutbrottet ägs av subjekt” (N=10) och ”affektutbrottet ägs 

av objekt” (N=12) så går det att konstatera att samma trend, med signifikant fler affektutbrott 

ägda av subjektet, som finns i hela urvalet och i gruppen ”Central Image = Ilska” inte finns i 

denna grupp. 

 

Affektutbrotten uttrycktes verbalt i sju drömmar och inte alls i sju drömmar. Affektutbrotten 

bemöttes inte alls i fyra drömmar, med neutral affekt i tre drömmar och med negativ affekt i 

två drömmar. 

 

Jämförelse utifrån Central Image för kategorin "affektutbrott". 

 

Enligt ett chi-två test fanns det en signifikant skillnad mellan gruppen drömmar med ilska 

som Central Image och de utan Central Image för påståendet “Affektutbrottet ägs av subjektet 

och riktas mot ett objekt” (χ
2 

= 5,927, df = 1, p = 0,015). Inga andra resultat under kategorin 

“affektutbrott” hade signifikanta skillnader mellan dessa två grupper.  

 

Personer 

 

 
Diagram 6. Fördelning av drömmar för innehållsanalysens kategori ”förekomst av 

persontyper”, hela urvalet 

 

Bortsett från de drömmar som helt saknade andra karaktärer än subjektet (N=3 innan 

affektutbrott, N=2 efter) förekom olika blandningar av kända personer, bekanta personer och 

okända personer. En känd person beskrivs som en person drömmaren känner till i vaket 

tillstånd, exempelvis en vän, kollega eller familjemedlem. En okänd person är en för 

drömmaren främmande person som t.ex. kan benämnas som “en man”, “en kypare” eller 

“någon”. 

 

Kända personer förekom innan affektutbrottet i 60 drömmar och efter affektutbrottet i 48 

drömmar. Okända personer förekom innan affektutbrottet i 28 drömmar och efter 
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affektutbrottet i 26 drömmar. Individuella chi-2 test för ”goodness of fit” måste göras för 

dessa då kända och okända personer självklart kan förekomma i samma dröm. För kända 

personer innan affektutbrott var resultatet signifikant jämfört med 50/50 fördelning (χ
2 

= 

35,714, df = 1, p < 0,000). För kända personer efter affektutbrott var resultatet också 

signifikant (χ
2 

= 9,657, df = 1, p = 0,002). För okända personer innan var resultatet ej 

signifikant (χ
2 

= 2,800, df = 1, p = 0,094). För okända personer efter affektutbrott var 

resultatet signifikant (χ
2 

= 4,629, df = 1, p = 0,031). Kända personer var alltså signifikant fler 

än den förväntade 50/50 fördelningen både innan och efter affektutbrott, medan okända 

personer var signifikant färre efter affektutbrott.  

 

Kvinnor förekom innan affektutbrott i 47 drömmar och efter affektutbrott i 37 drömmar. Män 

förekom innan affektutbrott i 41 drömmar och efter affektutbrott i 40 drömmar. Barn förekom 

innan affektutbrott i 16 drömmar och efter affektutbrott i 11 drömmar. En karaktär räknas som 

barn enbart om den benämns som barn eller spädbarn, inte baserat på ålder där detta angetts 

(en ung drömmares karaktärer i tonåren skulle alltså inte räknas till denna kategori). Ingen av 

drömmarna beskriver personer med icke-binär könstillhörighet.  

 

Chi-2 test visar att skillnader i förekomst av män eller kvinnor baserat på drömmarens 

könstillhörighet inte är signifikanta, dock finns en ej signifikant tendens att kvinnor 

förekommer mer sällan i mäns drömmar än vice versa. (Män innan affektutbrott: χ
2 

= 0,429, p 

= 0,512; Män efter affektutbrott: χ
2 

= 0,001, p = 0,972, Kvinnor innan affektutbrott: χ
2 

= 

1,346, p = 0,246; Kvinnor efter affektutbrott: χ
2 

= 1,858, p = 0,173) 

 

I de drömmar där affektutbrottet ägs av ett objekt (N=26) gällde följande uppdelning: 

 

Affektutbrottet ägdes av en för drömmaren känd person i 17 drömmar, av en okänd person i 

fem drömmar, av flera kända personer i tre drömmar och av flera okända personer i en dröm. 

Affektutbrottet ägdes av en man i 13 drömmar, av en kvinna i tio drömmar, men aldrig av ett 

barn.  

 

I de drömmar där affektutbrottet riktas mot ett objekt (N=44) gällde följande uppdelning: 

 

Affektutbrottet riktades mot en för drömmaren känd person i 29 drömmar, mot en okänd 

person i elva drömmar, mot flera kända personer i sex drömmar och mot flera okända 

personer i tre drömmar. Affektutbrottet riktades mot en man i 15 drömmar, mot en kvinna i 24 

drömmar och mot barn i sju drömmar.  
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Diagram 7. Fördelning av drömmar för innehållsanalysens kategori ”förekomst av 

persontyper”, för gruppen med ilska som Central Image 

 

Enbart en dröm i gruppen med ilska som Central Image saknade karaktärer innan respektive 

efter affektutbrott. För övriga drömmar förekom kända personer i 35 fall innan affektutbrottet 

och i 30 fall efter. Okända personer förekom i tolv fall innan affektutbrottet och i elva fall 

efter.  

 

Kvinnor förekom i 27 drömmar innan affektutbrottet och i 20 drömmar efter. Män förekom i 

23 drömmar innan affektutbrottet och i 21 drömmar efter. Barn förekom i åtta drömmar innan 

affektutbrottet och i sex drömmar efter. 

  

Om affektutbrottet ägdes av ett objekt (N=12) var dessa i åtta fall en för drömmaren känd 

person, i två fall en okänd person och i två fall flera för drömmaren kända personer. I åtta fall 

ägdes affektutbrottet av en man och i fyra fall av en kvinna. 

 

Om affektutbrottet riktades mot ett objekt (N=31) var dessa i 19 fall en för drömmaren känd 

person, i fem fall en okänd person, i fem fall flera kända personer och i två fall flera okända 

personer. Affektutbrottet riktades mot en man i tio drömmar, mot en kvinna i 14 drömmar och 

mot ett barn i sex drömmar. 

  

Enbart en dröm i gruppen utan Central Image saknade karaktärer innan respektive efter 

affektutbrott. För övriga drömmar förekom kända personer i 19 drömmar innan affektutbrott 

och i 13 efter. Okända personer förekom i elva drömmar innan affektutbrott och i elva efter. 

Kvinnor förekom i 17 drömmar innan affektutbrott och i 14 drömmar efter, män i 13 drömmar 

innan affektutbrott och i 14 efter. Barn förekom i fem drömmar innan affektutbrott och i fyra 

efter. 

 

Om affektutbrottet ägdes av ett objekt (N=12) så var denna i åtta fall en för drömmaren känd 

person, i tre fall en okänd person och i ett fall flera okända personer. I fyra fall ägdes 

affektutbrottet av en man och i sex fall av en kvinna. 

 

Om affektutbrottet riktades mot ett objekt (N=14) så var denna i åtta fall en för drömmaren 

känd person, i fyra fall en okänd person, i ett fall flera kända personer och i ett fall flera 

okända personer. Affektutbrottet riktades mot en man i tre fall, kvinna i åtta fall och ett barn i 

ett fall. 

 

Jämförelser utifrån Central Image för katgorin "personer". 

 

När det kommer till förekomst av kända eller okända personer måste separata chi-2 test göras 

för dessa kategorier för att undvika att drömmar representeras mer än en gång var (flera 

drömmar har en blandning av kända och okända personer).  

För kända personer fanns inga signifikanta skillnader varken innan affektutbrottet (Innan: χ
2 

= 

0,000, df = 1, p = 1) eller efter (Efter: χ
2 

= 1,527, df = 1, p = 0,217). 

För okända personer fanns inga signifikanta skillnader varken innan affektutbrottet (Innan: χ
2 

= 1,651, df = 1, p = 0,199) eller efter (Efter: χ
2 

= 2,233, df = 1, p = 0,135).  

 

Inga signifikanta skillnader fanns heller för andelen drömmar med män respektive kvinnor, 

varken innan eller efter affektutbrott. (Män innan: χ
2 

= 0,000, df = 1, p = 1, Män efter: χ
2 

= 



21 
 

0,335, df = 1, p = 0,563) (Kvinnor innan: χ
2 

= 0,269, df = 1, p = 0,604, Kvinnor efter: χ
2 

= 

0,586, df = 1, p = 0,444) 

Inga signifikanta skillnader fanns heller angående om kvinnor eller män ägde affektutbrottet. 

(Män: χ
2 

= 1,500, df = 1, p = 0,221) (Kvinnor: χ
2 

= 0,171, df = 1, p = 0,679) 

 

Skillnaden mellan andelen drömmar där affektutbrottet ägdes av ett objekt var ej signifikant 

enligt ett chi-2 test (χ
2 

= 2,644, df = 1, p = 0,104). Skillnaden mellan andelen drömmar där 

affektutbrottet riktades mot ett objekt var inte heller signifikant (χ
2 

= 1,527, df = 1, p = 0,217). 

En icke-signifikant tendens bör dock noteras främst i testet av om affektutbrottet ägdes av ett 

objekt.  

 

Plats 

 

 
Diagram 8. Fördelning av drömmar under innehållsanalysens kategori ”plats”, hela urvalet 

 

Påståendet ”hela drömmen utspelar sig på samma plats”, stämde för 35 drömmar i hela 

urvalet, följt av ”onaturligt byte av plats” efter affektutbrott i 13 fall och innan affektutbrott i 

11 fall. Onaturliga byten av plats skedde i åtta fall innan affektutbrott och i fem fall efter 

affektutbrott. Ett t-test fann en signifikant skillnad i antal ord mellan drömmar som höll sig till 

samma plats genom hela drömmen (M=170, SD=100) och de som inte gjorde det (M=243, 

SD=108; t = 2,931, p = 0,005).  

 

Ett exempel på ett naturligt byte av plats är: 

“I was on a bus and they were in the back and I saw my little nephew sleeping and we had 

packages with us. We got off and didn't say goodbye to them. I got home and…” 

 

Platsbytet behöver alltså inte vara utförligt förklarat, utan enbart trovärdigt och rimligt på så 

sätt att man i detta exempel kan anta att subjektet gick hem och att det inte var särskilt långt 

från busshållplatsen till subjektets hem. Hade beskrivningen istället lytt “suddenly I was 

home” så hade den klassats som “onaturligt byte av plats” 

 

Ett exempel på onaturligt byte av plats från materialet: 

“When I returned my partner picked up on my awkwardness and became suspicious and 

angry. Next I'm in a large underground leisure complex with interesting organic spaces that 

flow into each other organically.” 

 

Även om det inte uttrycks explicit som ett plötsligt eller förvånande byte av scen så är det 

uppenbart av sammanhanget. I scenen tidigare med subjektets partner befinner sig 
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karaktärerna på en bar, medan den senare scenen tar plats på en helt annan typ av plats utan 

någon koppling till den förra scenen och med alla karaktärer utom subjektet utbytta.  

 

 
Diagram 9. Fördelning av drömmar under innehållsanalysens kategori ”plats”, för gruppen 

med ilska som Central Image 

 

Om man enbart ser till de drömmar som bedömts ha ett Central Image med ilska som emotion 

(N=40) så var rangordningen bland kategorierna ungefär likadant fördelade som i hela urvalet. 

“Drömmen utspelar sig på en och samma plats” stämde för 23 drömmar, följt av onaturligt 

byte av plats efter (N=7) och innan (N=5) affektutbrottet.  

 

Av de drömmar som bedömdes sakna ett central image (N=22) utspelade sig åtta drömmar på 

samma plats, följt av onaturligt byte innan affektutbrott i fem drömmar samt även efter 

affektutbrott i fem drömmar.   

 

Jämförelser utifrån Central Image för kategorin "plats". 

 

Påståendet “Drömmen utspelar sig på en och samma plats” stämmer för 23 av 40 drömmar 

med ilska som Central Image, samt för 8 drömmar av 22 för drömmar som saknar ett central 

image. Andelen är alltså lägre för drömmar utan ilska som Central Image, men ett chi-2 test 

visar att skillnaden inte är signifikant (χ
 
= 1,761, df = 1, p = 0,184).  
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Diagram 10. Fördelning av drömmar för innehållsanalysens kategori ”stämning”, hela 

urvalet 
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Stämningen i drömmen (antingen i interaktioner eller beskrivningar) bedömdes negativ i de 

flesta fall som gick att bedöma (N=29 innan affektutbrott, N=14 efter), jämfört med positiv 

affekt efter affektutbrott (N=19 innan affektutbrott, N=12 efter). Skillnaden ser ut att vara 

mindre efter affektutbrott, men tar man hänsyn till de drömmar som avslutas med 

affektutbrottets uttryck eller beskrivning (N=16), som ju per definition innehar en negativ 

stämning, så ser skillnaden tvärtom större ut.  

 

Det tydligaste exemplet på negativ stämning skulle antagligen vara en karaktär som uttrycker 

t.ex. rädsla, ilska eller sorg eller beskrivs som elak, dålig etc. Men det syftar också på i 

allmänhet negativa beskrivningar och interaktioner som exempelvis: 

“We were in a row and my little brother (aged 10) appeared and made my slacks (which were 

light blue) dirty with a rag.” 

 

Ett exempel på en positiv stämning skulle istället kunna vara: 

“They had brand new children's tricycles and were very happily riding them about. As soon as 

they saw me, they started to show off by standing up while riding.” 

 

 
Diagram 11. Fördelning av drömmar för innehållsanalysens kategori ”stämning”, för 

gruppen med ilska som Central Image 

 

Ser man enbart till drömmarna med ilska som Central Image förekom negativ stämning i 15 

drömmar innan affektutbrott och i tio efter, medan positiv stämning förekom i tio drömmar 

innan affektutbrott och i sex efter.  

 

För drömmarna utan Central Image förekom negativ stämning i tio drömmar innan 

affektutbrott och i tre drömmar efter medan positiv stämning förekom i åtta drömmar innan 

affektutbrott och i sex drömmar efter. 

  

Jämförelser utifrån Central Image för kategorin "stämning". 

 

Inga signifikanta skillnader fanns inom denna kategori, det kan noteras att negativ stämning 

var vanligare i båda grupperna innan affektutbrottet, men att den negativa stämningen 

fortsatte vara vanligast efter affektutbrottet enbart för gruppen med ilska som central image, 

för gruppen utan central image var positiv stämning vanligare efter affektutbrott. De små 

antalen drömmar som kodats in i denna kategori gör det dock svårt att lägga särskilt stor vikt 

vid dessa resultat.  

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

Positiv stämning 
beskrivs innan 
affektutbrottet 

Positiv stämning 
beskrivs efter 

affektutbrottet 

Negativ stämning 
beskrivs innan 
affektutbrottet 

Negativ stämning 
beskrivs efter 

affektutbrottet 

Stämning - Central Image = Ilska 

Antal drömmar 



24 
 

 

 

Zürich Dream Process Coding System 

 

För att undersöka drömmarna ur ett processperspektiv har de kodats med ”Zürich Dream 

Process Coding System”. Dessa analyser har sedan kvantifierats för att enklare kunna 

redovisas, dels utifrån hela drömmen från början till affektutbrott respektive från affektutbrott 

till slutet, men även utifrån enbart sekvensen direkt innan respektive efter affektutbrottet. 

 

Sammanlagda koder innan och efter affekten benämns 

 

Drömmarnas sammanlagda koder i hela sektionerna innan och efter affektutbrottet (från 

drömmens början till affekten benämns, och från affekten benämnts till drömmens slut) 

sammanställdes också och jämfördes mellan hela urvalet, enbart de 40 drömmar som har ilska 

som Central image samt enbart de drömmar som saknade Central Image. Även medelvärdet 

för antalet OP (deltagande objekt, samtliga karaktärer bortsett subjektet självt), sammanlagda 

antalet koder i interaktionsfältet (IAF) samt för en rad olika koder (LTM, IR.C, IR.D, V.R., 

IR.S, IR.S-AFF, EX-AFF-R) och slutligen antalet avbrott i form av kognitiva processer, 

antingen att subjektet ägnar sig åt en kognitiv process (C.P.) eller att drömmaren kommenterar 

drömmen (C.C.) presenteras. En utförlig lista med förklaring av de koder som använts finns i 

appendix.  

 

 
Diagram 12. Sammanlagda antal för koder i ZPDCS innan affektutbrottet, för hela urvalet 

 

 
Diagram 13. Sammanlagda antal för koder i ZPDCS innan affektutbrottet, för gruppen med 

ilska som Central Image 
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Diagram 14. Sammanlagda antal för koder i ZPDCS innan affektutbrottet, för gruppen utan 

Central Image 

 

Tabell 2. Totala antal och medelvärden för koder i ZPDCS innan affektutbrott 

Innan 

affektutbrott OP IAF LTM IR.C IR.D V.R. IR.S 

IR.S-

AFF 

EX-

AFF-R C.P./C.C 

Total (hela 

urvalet) 213,00 322,00 87,00 106,00 4,00 102,00 80,00 6,00 23,00 90,00 

           Medelvärde (hela 

urvalet) 3,04 4,60 1,24 1,51 0,06 1,46 1,14 0,09 0,33 1,29 

           
Total (CI = ilska) 104,00 149,00 40,00 49,00 1,00 54,00 32,00 3,00 10,00 37,00 

           Medelvärde 

(CI=ilska) 2,60 3,73 1,00 1,23 0,03 1,35 0,80 0,08 0,25 0,93 

           
Total (CII=0) 90,00 113,00 37,00 45,00 1,00 35,00 25,00 1,00 6,00 39,00 

           Medelvärde 

(CII=0) 4,09 5,14 1,68 2,05 0,05 1,59 1,14 0,05 0,27 1,77 

 

Diagram 15. Sammanlagda antal koder för ZPDCS efter affektutbrottet, för hela urvalet 
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Diagram 16. Sammanlagda antal koder för ZPDCS efter affektutbrottet, för gruppen med 

ilska som Central Image 

Diagram 17. Sammanlagda antal koder för ZPDCS efter affektutbrottet, för gruppen utan 

Central Image 

Tabell 3. Totala antal och medelvärden för koder i ZPDCS efter affektutbrott 

Efter affektutbrott OP IAF LTM IR.C IR.D V.R. IR.S 

IR.S-

AFF 

EX-

AFF-R C.P./C.C 

Total (hela urvalet) 133,00 270,00 56,00 75,00 7,00 89,00 63,00 4,00 32,00 82,00 

           Medelvärde (hela 

urvalet) 1,90 3,86 0,80 1,07 0,10 1,27 0,90 0,06 0,46 1,17 

           
Total (CI = ilska) 74,00 178,00 40,00 55,00 5,00 51,00 41,00 4,00 22,00 45,00 

           Medelvärde 

(CI=ilska) 1,85 4,45 1,00 1,38 0,13 1,28 1,03 0,10 0,55 1,13 

           
Total (CII=0) 49,00 82,00 12,00 17,00 1,00 35,00 20,00 0,00 9,00 29,00 

           
Medelvärde CII=0) 2,23 3,73 0,55 0,77 0,05 1,59 0,91 0,00 0,41 1,32 
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För att bedöma signifikanta skillnader mellan grupperna “CI = ilska” och “CI = inget” gjordes 

en icke-parametrisk testning enligt Mann-Whitney U Test. Denna fann signifikanta skillnader 

för följande kategorier: 

N(OP innan) (antalet “object processors”, eller karaktärer som deltar i drömmen innan 

affektutbrottet) (p = 0,029) 

N(LTM innan), dvs antalet koder i fältet “Loco Time Motion” innan affektutbrott, som 

innebär beskrivning av rörelse mot interaktion (p = 0,036) 

N(IR.C. innan), dvs antalet interaktioner mellan objekt/subjekt/kognitiva element (föremål) 

innan affektutbrottet (p = 0,034) 

N(C.P./C.C. innan), dvs antalet kognitiva processer (C.P.) som beskrivs i drömmen och/eller 

kommentarer på drömmen (C.C.) som avbryter drömberättelsen innan affektutbrottet (p = 

0,009) 

 

Samtliga av dessa skillnader bestod i att kategorin var vanligare i drömmar utan tydligt 

Central Image jämfört med de med ilska som Central Image (se medelvärden i tabellen ovan). 

Sammanfattningsvis kan man alltså se att drömmar utan tydligt Central Image innehöll fler 

karaktärer, fler exempel på rörelse framåt/mot interaktion, fler interaktioner mellan objekt 

samt fler avbrott i form av kognitiva processer i drömmen och/eller tankar och kommentarer 

kring drömmen, innan affekten ilska benämns i drömberättelsen.  

 

För att bedöma signifikanta skillnader innan/efter affektutbrottet användes det icke-

parametriska testet Wilcoxon Signed Rank Test. Två separata analyser gjordes för grupperna 

CI = Ilska och CI = Inget. 

 

För de drömmar med ilska som Central Image fanns en signifikant sänkning i kategorin 

N(OP), dvs antalet deltagande “object processors”, eller karaktärer. (p = 0,021). 

 

För de drömmar som saknade tydligt Central Image fanns en signifikant sänkning för följande 

kategorier: 

N(OP), dvs antalet deltagande “object processors”, eller karaktärer (p = 0,007). 

N(LTM), dvs antalet exempel på rörelse mot interaktion (p = 0,003). 

N(IR.C.), dvs antalet exempel på interaktioner mellan objekt/subjekt/kognitiva element 

(föremål) (p = 0,001). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att antalet “object processors” var större innan 

affektutbrottet jämfört med efter oavsett om drömmen hade ilska som central image eller 

otydligt/inget central image, samt att de kategorier som blev färre efter affektbrott för de 

drömmar som saknade tydligt central image var samma kategorier som hade signifikanta 

skillnader mellan grupperna innan affektutbrottet, med kategorin N(C.P./C.C.) som enda 

undantag.  
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Sekvensen innan/efter affekten benämnts 

 

 
Diagram 18. Fördelning av drömmar för koder i ZDPCS (Zürich Dream Process Coding 

System) i sekvensen precis innan affektutbrottet, för hela urvalet. Med ”ÄA” och ”Ej ÄA” 

menas om ägaren av affektutbrottet (ÄA) är delaktig i den kodade interaktionen/rörelse mot 

interaktion, alternativt är en av karaktärerna närvarande i PF om ingen interaktion eller 

rörelse mot interaktion kodats. Lista av koder med beskrivning finns i appendix.  

 

 
Diagram 19. Fördelning av drömmar för koder i ZDPCS i sekvensen precis efter 

affektutbrottet, för hela urvalet 

 

Enligt Zürich Dream Process Coding System bedömdes att de vanligaste kodningarna för 

sekvensen precis innan affektutbrottet var IR. C. (interaktion mellan objekt) (N=18), V.R. 

(verbal interaktion) (N=17) och enbart information i PF (Positioning Field) (N=12), alltså 

ingen rörelse mot interaktion eller interaktion sker, ilskan kan t.ex. tänkas triggas av något 

som skett innan denna sekvens eller av något objekt eller attribut som tillkommit/försvunnit i 

PF.  
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Ett exempel på sekvenser som kodats med “IR. C”: 

“One of them is holding Matthew's hand (S18) and they drop him over the balcony. (S19) I 

catch him. (S20)” 

 

Dessa tre sekvenser, S18, S19 och S20, har alla interaktioner mellan objekt som kodats IR. C. 

Det rör sig om fysiska interaktioner, först en i två delar, hålla hand och släppa över balkong. 

Sedan en ny interaktion med ett nytt objekt, att fånga/bli fångad.  

 

Verbala interaktioner är mer uppenbara, men det kan vara värt att nämna att även dessa kodas 

separat för varje ny replik i en dialog mellan t.ex. två objekt. Det är heller inte bara verbala 

uttryck där det som sägs är explicit beskrivet i drömberättelsen som räknas, utan även 

beskrivningar som “we talked for a while” kodas som V.R.  

 

Om karaktären som reagerade med ilska (oavsett om det var subjekt eller objekt, i 

diagrammen benämnd “ÄA” för “ägare av affekt”) inte var delaktig i sekvensen innan ilskan 

förekom koden C.P. eller C.C. i nio drömmar och IR.C. i fem drömmar. Samtliga verbala 

interaktioner (V.R.) innan affektutbrott inkluderade ägaren av affekten.  

 

I sekvensen precis efter att affekten benämnts förekom koden V.R. i 20 drömmar, IR.C. i 13 

drömmar och enbart information i PF i nio drömmar. Om ägaren av affekten inte var delaktig 

i sekvensen förekom koden C.P. eller C.C. i sju drömmar och IR. S i tre drömmar. Fem 

drömmar avslutades med benämning av affekten.  

 

Slår man samman ovanstående resultat i om ägaren av affekten (ÄA) deltar i eller rör sig mot 

interaktion i sekvensen innan affekten benämnts så visar det sig vara sant för 38 drömmar och 

falskt för resterande 32. För sekvensen efter affekten benämnts är resultatet snarlikt, 42 

drömmar där bäraren av affekten deltar i eller rör sig mot interaktion, 38 drömmar där hen 

inte gör det.  

 

För de drömmar som har ilska som Central Image förekom koden IR.C i nio drömmar, enbart 

information i PF i åtta drömmar och koden V.R i sju drömmar, i sekvensen innan 

affektutbrottet. I sekvensen efter affektutbrottet förekom koden V.R i tio drömmar, IR.C i åtta 

drömmar, LTM i sju drömmar och enbart information i PF i sex drömmar.  

 

Ägaren av affektutbrottet (ÄA) var delaktig i interaktion eller rörelse mot interaktion oftare 

efter affektutbrott än innan (N(ja, innan) = 20, N(nej, innan) = 20, N(ja, efter) = 25, N(nej, 

efter) = 15). Icke-parametrisk testning med Mcnemar’s test visade dock att denna skillnad inte 

var signifikant (p = 0,063), även om en icke-signifikant tendens kan noteras.  

 

För den grupp drömmar som bedömdes sakna Central Image förekom koderna V.R. och IR.C. 

i sju drömmar var. Efter affektutbrottet förekom V.R. i åtta drömmar följd av IR.C i fyra 

drömmar och IR.S samt C.P. i tre drömmar var.  

 

Slår man ihop resultaten för samtliga koder där ägaren av affektutbrottet är delaktig i 

interaktion eller rörelse mot interaktion lika ofta innan affektutbrottet (N(ja, innan)=14, N(nej, 

innan)=8) jämfört med efter (N(ja, efter)=14, N(nej, efter)=8). 
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Diskussion 

 

Denna studie bör ses som en pilotstudie med syfte att undersöka hur bearbetning av ilska kan 

tänkas se ut i drömmar. Det finns visst stöd för att emotionsbearbetning pågår under natten 

men ännu få studier på engelska som studerar hur denna bearbetning går till. Denna studie 

saknar därför hypoteser utan syftar enbart till att deskriptivt försöka redogöra för vad som 

skulle kunna utforskas mer djupgående i framtida forskning. Studien har använt sig av tre 

analysmetoder för att försöka bedöma och gradera den emotionella intensiteten i drömmarna, 

studera och kvantifiera mönster i innehållet samt undersöka bearbetningsprocesserna 

kopplade till ilskan som explicit benämns.  

 

I diskussionen kommer inledningsvis resultaten diskuteras utifrån vad de kan tänkas innebära 

för drömmens emotionsreglerande funktion, sedan kommer studiens upplägg diskuteras där 

aspekter som att en ensam författare genomfört alla studiens steg, vad det inneburit att ha tre 

separata analyser och försöka kombinera information från dessa samt eventuella brister i 

insamling av data och i de olika analysmetoderna. Slutligen kommer studien sammanfattas i 

en slutsats och rekommendationer ges för framtida forskning.  

 

Resultat 

 

Denna studie har bland annat funnit att affekt som placeras hos subjektet snarare än hos ett 

objekt skulle kunna vara kopplat till emotionens intensitet, med starkare känslor 

internaliserade i subjektet och svagare eller otydligare känslouttryck placerade hos objekt. 

Drömmar med lägre och otydligare emotionell intensitet tenderade också att presentera fler 

objekt med fler instanser av rörelse mot interaktion och fler interaktiva interaktioner samt fler 

avbrott i form av kognitiva processer än drömmar med högre emotionell intensitet, innan 

affekten benämns. Efter affekten benämns är denna tendens inte längre tydlig. Drömmar med 

låg emotionell intensitet tycks ha färre exempel på rörelse mot interaktion och interaktiva 

interaktioner efter affektutbrottet jämfört med innan. Båda grupper tycks ha färre objekt med i 

drömberättelsen efter affektutbrottet jämfört med innan.  

 

Central Image 

 

Antalet drömmar som bedömdes ha ett Central Image med ilska som huvudsaklig emotion var 

40. Bland övriga 30 drömmar fanns 8 med ett Central Image som inte hade ilska som 

huvudsaklig emotion samt 22 som saknade Central Image. Dessa resultat var ungefär i linje 

med de förväntade resultaten utifrån Ernest Hartmanns forskning som visar att ca 50-60% av 

drömmar generellt har ett Central Image. Möjligtvis kan man tänka sig att drömmar som 

explicit benämner ilska eller irritation borde ha en något högre andel med ett tydligt Central 

Image, men det finns ingen forskning kring detta ännu.  

 

Innehållsanalys 

 

Det fanns en icke-signifikant tendens att drömmar med ilska som central image tenderade att 

utspela sig på en och samma plats i större utsträckning än drömmar utan tydligt central image. 

Ett sätt att tänka kring detta är utifrån Moser & von Zeppelins teori kring drömorganisation, 

där att vara kvar på samma plats är ett tecken på att drömmen styrs utifrån ”security principle”  

medan att byta plats indikerar ett skifte till “involvement principle”. Ett byte av plats 

möjliggör exponering för nya upplevelser, möten, konflikter etc. I denna studie verkar 

platsbyte dock inte vara kopplat till huruvida ilskan visar sig tydligt och dramatiskt i ett 
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Central Image. Det har dock förekommit platsbyten som tydligt sänkt den emotionella 

intensiteten i drömmen, genom att t.ex. subjektet avlägsnar sig från objektet som äger 

affekten. Huruvida detta är ett vanligt sätt att bearbeta affekt är dock omöjligt att säga då 

antalet drömmar med platsbyten är för litet för att kunna användas till statistiska analyser.  

 

För drömmaren kända personer var vanligt förekommande i drömmarna, medan okända 

personer inte var lika vanliga. Det fanns vissa icke-signifikanta tendenser att kända personer 

var lite vanligare i drömmar med ilska som tydligt Central Image jämfört med de utan, men 

inte tillräckligt för att kunna spekulera särskilt mycket i detta. Detsamma gäller 

könsskillnader, inga signifikanta skillnader fanns men en eventuell trend att kvinnor 

förekommer mindre i mäns drömmar än vice versa. Det bör dock noteras att flertalet drömmar 

i denna studie är från kvinnliga drömmare.   

 

Inga skillnader i denna kategori var signifikanta. Det tycks alltså inte finnas någon större 

skillnad i hur t.ex. positiva interaktioner används för att avleda från en explicit benämnd ilska, 

eller hur vanligt det är att en tydligt negativ trigger föregår affektutbrottet baserat på hur 

starkt, tydligt och dominerande detta affektutbrott är.  

 

Inom hela urvalet och gruppen med ilska som Central Image så var det vanligare att affekten 

placerades hos subjektet än hos ett objekt i drömmen. Denna tendens fanns inte i gruppen 

drömmar som saknade tydligt Central Image. Utifrån detta skulle det kunna tänkas att 

emotioner som projiceras ut på objekt i drömmen istället för att integreras i subjektet i större 

utsträckning kan avdramatiseras, ignoreras, avfärdas och hanteras, med andra ord inte behöver 

bli lika dominerande i drömberättelsen och som ett “tema” för drömmen.  

 

Huruvida detta beror på att ointressanta/svaga emotioner förläggs på objekt eller att själva 

projiceringen är ett sätt att bearbeta emotionen går inte att svara på utifrån denna studies 

upplägg. Men utifrån premissen att drömmen har en emotionsreglerande funktion så kan det 

tänkas att sambandet mellan projicering av emotioner och svagare emotionellt innehåll är 

kopplat till hur denna emotionsreglering går till. 

 

Zürich Dream Process Coding System 

 

Icke-parametrisk testning med Wilcoxon Signed Rank test visade att det för gruppen drömmar 

med ilska som Central Image fanns en signifikant sänkning i antalet karaktärer som deltog i 

drömmen efter affektutbrottet jämfört med innan. En något större signifikant sänkning fanns 

för de drömmar som saknade Central Image, men för denna grupp fanns även signifikanta 

sänkningar av rörelse framåt/mot interaktion (LTM) och interaktion mellan objekt/föremål 

(IR.C.).  

 

Ett generellt mönster verkar alltså vara att i drömmar där ilskan ses som ett tydligt tema för 

drömmen minskar antalet karaktärer efter att ilskan uttryckts, men detta minskar inte antalet 

interaktioner eller rörelser mot interaktioner, aspekter som minskar i de drömmar där ilskan 

inte bedömts vara lika dominerande. Man skulle kunna tänka sig att dessa aspekter, IR.C och 

LTM, i vissa fall kan vara konsekvenser av ilskan. En starkare ilska uttrycks oftare på ett sätt 

som kodas i rörelse mot interaktion och interaktion, medan en svagare ilska kanske oftare inte 

uttrycks alls eller inte lika utförligt. Det är här viktigt att inte omedelbart jämföra med hur 

affekten uttrycks enligt innehållsanalysen, då denna processanalys säger något om antalet 

instanser av rörelse mot interaktion eller interaktion som förekommer. Innehållsanalysen 
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konstaterar att t.ex. fysiskt våld förekommit eller inte, utan att säga något om hur utdragen 

och detaljerad denna process är, med andra ord hur mycket den dominerar drömberättelsen.  

 

Med detta sagt kan dock även en kort beskrivning vara av dramatisk och stark natur. 

Samtidigt kan man argumentera för att en dröm som lyckas med att “gå vidare” snabbt efter 

affekten uttrycks genom att minska information i LTM och IAF “drar sig tillbaka” och styrs 

av vad Moser & von Zeppelin skulle kalla för “security principle”, medan de som har längre 

uttryck av affekt och lika mycket information i LTM och IAF som tidigare snarare håller sig 

kvar vid att styras av “involvement principle” och därav fortsätter bearbeta affekten.  

 

I sekvensen precis innan affektutbrottet kan man tänka sig att det finns en specifik trigger för 

affekten. Exempelvis att ett objekt säger eller gör något mot det objekt som äger affekten, 

eller att objektet som äger affekten uttrycker den verbalt eller fysiskt för att affekten sedan 

konstateras explicit i drömberättelsen. Detta behöver inte vara fallet, i vissa drömmar verkar 

det inte finnas någon tydlig trigger och i andra är triggern mer komplex och/eller utdragen 

över flera sekvenser.  

 

De enskilda koderna är inte särskilt enkla att resonera kring då det finns flera, chi-två testning 

är inte aktuell på grund av det låga antalet drömmar fördelat på högt antal variabler, men de 

vanligaste koderna tenderar generellt att vara V.R. (verbal kommunikation), IR.C. (interaktion 

mellan objekt/subjekt) och PF (ingen interaktion eller rörelse mot interaktion, enbart 

information i Positioning Field). Detta säger dock inte heller särskilt mycket, då interaktioner 

som kan kopplas till “involvement principle” och avsaknad av dessa som kan kopplas till 

“security principle” båda tycks vara tydligt representerade i materialet. Två slutsatser kan dras 

från detta, att bearbetning av emotion kan se olika ut beroende på person och/eller styrka/typ 

av emotion, samt att denna metod, att enbart se till sekvensen precis innan och efter 

affektutbrottet och sedan rangordna dessa, inte är särskilt effektiv. Mer djupgående analyser 

utifrån kodningarna hade kunnat ge bättre information, men hade varit utanför denna studies 

ramar.  

 

Ett försök att jämföra hur sekvenserna relaterade till Moser & von Zeppelins koncept 

“involvement principle” kontra “security principle” gjordes ändå genom att slå ihop alla koder 

där affektbäraren rörde sig mot eller deltog i interaktion innan/efter affekten benämnts, för att 

kontrastera dem mot de tillfällen hen inte gjorde det, dvs där information enbart fanns i PF 

eller där en interaktion eller rörelse mot interaktion fanns som inte inkluderade affektbäraren. 

En viss skillnad fanns då för gruppen drömmar med ilska som Central Image, där 

affektbäraren tycktes involverad i interaktion eller rörelse mot interaktion i större grad efter 

affekten benämnts. Denna skillnad var visserligen inte signifikant, samt går relativt enkelt att 

avfärda som att affektbärarens deltagande i interaktion är en faktor som påverkat författarens 

uppfattning av emotionens dominans, dvs huruvida ilska kan anses vara drömmens Central 

Image. Vad som skulle kunna tänkas vara en mer värdefull slutsats utifrån detta resultat är att 

emotionen uttrycks i högre grad efter att den explicit benämnts i drömberättelsen, snarare än 

innan, vilket inte verkar lika självklart.  

 

Jämförelser utifrån Central Image 

 

En icke-parametrisk testning med Mann-Whitney U test fann att drömmar som saknade 

Central Image hade signifikant fler karaktärer (OP), fler exempel på rörelse framåt/mot 

interaktion (LTM), fler interaktiva interaktioner mellan objekt/föremål (IR.C.) samt fler 

avbrott i form av kognitiva processer och/eller kognitiva kommentarer (C.P./C.C.) innan 
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affektutbrottet jämfört med de drömmar som hade ilska som Central Image. Utifrån detta kan 

man tänka sig att drömmar som inte har en så tydligt/dramatiskt uppvisad emotion tycks 

innehålla mer av flera aspekter men inte till bekostnad av något annat (ingen kod var 

vanligare i drömmarna med ilska som Central Image). Denna högre grad av 

variation/komplexitet i drömberättelsen innan affekten benämns verkar alltså gå att koppla till 

ett svagare uttryck av affekt.  

 

Huruvida detta innebär att affekten regleras för att kunna uttryckas i svagare form är dock 

svårt att säga. Istället kan det till exempel handla om att drömmar som inte har ett starkt 

uttryck av ilska inte heller bearbetar emotionen, utan innehåller högre komplexitet kanske just 

för att det inte finns lika mycket starka emotioner att bearbeta inom drömmaren.  

 

Hur kan det då förstås att det finns dessa skillnader mellan grupperna innan affektutbrottet 

men inga signifikanta skillnader efter? En aspekt är att drömmar som avslutas med den 

explicita benämningen av affektutbrottet kan vara svåra att bedöma. Ibland avslutas drömmen 

med ett dramatiskt affektutbrott men i andra kanske affekten var omöjlig att hantera/bearbeta 

utan att det framkommer i drömberättelsen. Exempelvis kan det tänkas att själva benämningen 

av att någon är arg räcker för att avsluta drömmen för att drömmen inte kan porträttera ilskan 

på ett sätt som drömmaren är mottaglig för, vilket skulle indikera en låg tolerans för ilska. 

Precis som denna grupp är heterogen så gäller även det för den grupp drömmar som fortsätter 

efter affektutbrottet. Koderna IR.C, V.R., LTM osv. säger ingenting om intensiteten i 

affekten, huruvida affekten ignoreras, bearbetas eller fortsätter uttryckas.  

 

Metodologisk diskussion 

 

Syftet med denna studie är att vara en pilotstudie för att få en inblick i vissa aspekter av hur 

emotionsbearbetning i drömmar kan tänkas gå till. Denna studie använder sig av data 

inhämtat från databasen www.dreambank.net vilket innebär vissa begränsningar. Flera av 

drömserierna från dreambank har många drömmar från samma person, vilket betyder att 

antalet som kan hämtas in enligt principen “en dröm per person” är begränsad, kanske är 

databasen desto mer lämpad för studier av enskilda personer? Fler drömmar i urvalet hade 

kanske lett till fler signifikanta resultat, samt visat mönster i vissa underkategorier som inte 

går att uttala sig om i denna studie då det enbart rört sig om några enstaka drömmar för varje 

variabel. Att söka i en databas innebar också en urvalsmetod baserad på sökorden “angry” och 

“irritated”. Det är rimligt att anta att många drömmar där ilska eller irritation uttrycks och 

bearbetas inte benämner dessa ord explicit utan t.ex. använder synonymer eller att emotionen 

är tydlig i berättelsen utan att explicit benämnas.  

 

Då data till denna studie är insamlad från flera olika drömserier på hemsidan leder det till 

bristande kontroll över att samtliga drömmar skrivs utifrån liknande instruktioner, vilket kan 

påverka analyserna, exempelvis i graden av kommentarer till drömmen (C.C.) som dyker upp. 

Bristande kontroll över vilka demografiska grupper som blir dominerande är också en faktor, 

två stora drömserier som blev dominerande i denna studie pga deras stora antal deltagare var 

“College women” och “Peruvian men/women”, något som sannolikt påverkat resultatet.  

 

Varför tre analyser? 

 

Syftet med denna studie, att försöka beskriva hur affekterna ilska och irritation bearbetas i 

drömmar, visar kanske inte ett glasklart behov av tre separata analyser. Denna utgångspunkt 

har valts för att analyserna åstadkommer olika saker och kompletterar varandra. 

http://www.dreambank.net/
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Processanalysen var nödvändig av den uppenbara anledningen att ett processperspektiv är 

rimligt om frågeställningen rör en process, som t.ex. processen “bearbetande”. Att försöka 

besvara frågan “hur går detta till?” utan att se till processen skulle sannolikt vara betydligt 

svårare. Då en processanalysmetod specifikt framtagen för drömmar fanns tillgänglig 

bedömdes den lämplig för denna studie. Dock är denna analysmetod, “Zürich Dream Process 

Coding System”, inte välanvänd i engelska studier eller särskilt utförligt förklarad i de 

engelska studier där den använts, varför analysmetoden har begränsats i sin komplexitet 

genom att utesluta olika koder utöver de mest centrala samt de som berör emotioner. 

 

För att komplettera en ganska begränsad version av denna analys, och för att få information 

som inte lät sig färgas av Moser och von Zeppelins teorier kring drömorganisation, tillkom 

alltså innehållsanalysen. Denna hade i syfte att fånga upp andra aspekter, dock visserligen inte 

ur ett processperspektiv, som inte rymdes i den teoretiska inramning som processanalysen 

utgick från. Innehållsanalysen gavs också en viss processkaraktär genom att delas upp i 

“innan/efter affektutbrottet”.  

 

Slutligen fungerade Hartmanns kategorisering utifrån begreppet “Central Image” som ett mått 

på om det faktiskt var ilska som kunde tänkas vara centralt, och i så fall bearbetas, i drömmen. 

Detta möjliggjorde även jämförelser mellan två grupper, även om dessa jämförelser inte är 

helt lätta att använda sig av då det kan vara svårt att slå fast i vilka drömmar bearbetningen 

faktiskt sker, de med tydlig ilska eller de som nämner ilskan men inte låter sig domineras av 

den.  

 

Alternativa analysmetoder hade t.ex. kunnat vara grounded theory eller diskursanalys. 

Grounded theory är en metod som kortfattat går ut på att bygga nya teorier utifrån kvalitativ 

data som genererats i materialet och successivt jämförs med och placeras in i kategorier 

(Urquhart, Lehmann & Myers, 2010). Denna metod hade dock varit svårare att anpassa till 

idén om tre kompletterande analyser med tanke på dess mer avancerade och tidskrävande 

upplägg jämfört med innehållsanalys. Studien hade antagligen i så fall med fördel övergett 

processanalysen och fokuserat på två analyser. Diskursanalys var ett alternativ som möjligen 

hade varit enklare att anpassa till tre analyser än grounded theory, men som eventuellt kan 

vara svårt att applicera på drömfunktioner. Diskursanalys intresserar sig för hur språket 

används i sociala kontexter och dess sociala funktioner (Traynor, 2006), vilket lätt kan bli ett 

förvirrande resonemang i en drömberättelse då de sociala kontexterna är konstruerade av en 

och samma individ och möjligen kan tänkas skiljas i varierande grad från de ”verkliga” 

sociala kontexter som individer befinner sig i. 

 

Uppdelning efter Central Image 

 

Ernest Hartmanns begrepp “Central Image” är en mycket viktig grundpelare i denna studie, 

dels för att kategoriseringen av drömmarna in i denna grupp är intressant i sig, såväl som 

medelvärdet av CII, men framförallt då Central Image används för att bestämma de grupper 

som jämförs i de övriga två analyserna. Därför är det viktigt att reflektera kring de 

instruktioner som finns för bedömning av CI och CII samt hur de eventuellt kan ha påverkat 

de signifikanta resultat som finns i bedömningen.  

 

Det ges flera exempel på Central Image i Hartmanns “The Nature and Function of Dreaming”, 

det främsta av dessa den s.k. “Tidal Wave Dream”, i vilken en enorm våg som sköljer över 

det drömmande subjektet påstås symbolisera drömmarens ångest. Även de andra exempel 

som ges är ofta metaforiska, ett fallet träd över ett hus indikerar sorg som Central Image etc. I 
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denna studie har materialet ofta bedömts betydligt mer sparsamt på metaforer, i bedömningen 

av Central Image har fokus istället legat på den explicit uttryckta emotionen, ilska eller 

irritation, samt huruvida detta affektutbrott är tydligt och i fokus, samt kan anses utgöra ett 

slags “tema” för drömmen. I vissa fall har en annan emotion tolkats vara dominerande och 

ilskan visat sig vara mer en distraktion eller inneha en biroll i drömmen, dessa drömmar var 

dock mycket få till antalet. Desto vanligare var det att varken ilska eller någon annan emotion 

var i fokus utan istället har den explicit benämnda ilskan en biroll i en i övrigt neutral eller 

förvirrad berättelse. Denna beskrivning skulle vara typisk för de 20 drömmar som hamnade i 

kategorin ”Inget Central Image”. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att mer fokus har hamnat på möten och interaktioner 

mellan objekt, eftersom det tycks ha varit där emotionerna oftast uppstått. Det har funnits 

exempel på symboliska skeenden, fallande hus, oförklarliga stämningar som alla i drömmen 

känner av, plötsliga bisarra inslag av dramatisk karaktär osv. Dessa har dock sällan tolkats 

som lika tydligt kopplade till emotion som den sektion där ilskan eller irritationen explicit 

benämnts, vilket har gett bilden av att de varit t.ex. en distraktion från emotionen snarare än 

det centrala uttrycket för den.  

 

När det kommer till vad som är “en tydlig bild” av ett emotionellt uttryck i t.ex. en interaktion 

mellan två personer så är inte Ernest Hartmann särskilt specifik. Sunt förnuft leder lätt till 

slutsatsen att grovt fysiskt våld är ett starkare uttryck för ilska än exempelvis en verbal 

tillsägelse. Detta har potential att påverka resultatet i innehållsanalysen (kategorin 

“affektutbrottet uttrycks med fysiskt våld” borde lätt kopplas till gruppen “CI=ilska”) samt 

processanalysen (antal V.R. kontra IR.C som hamnar i gruppen “CI=ilska” respektive 

“CI=inget”). Ett mer dramatiskt och utdraget uttryck och bemötande av ilskan är även något 

som lätt för tankarna till ett tydligare Central Image, etc. Det finns inga tydliga definitioner att 

arbeta utifrån utan enbart lösare exempel som inte alltid varit enkla att “översätta” till 

materialet i denna studie. Denna otydlighet i instruktionen av bedömning av CI/CII och den 

uppfattade skillnaden mellan denna studies material och Hartmanns bör understrykas som en 

svaghet i studien.  

 

Innehållsanalys 

 

Innehållsanalysen karakteriseras av en teorilös grund där materialet fritt får diktera vilka 

mönster som dyker upp. Detta kan vara en fördel på så sätt att det har potential att ge ny 

information om mönster och tendenser i materialet som annars inte lyfts fram för att de inte 

förväntats utifrån teori. Samtidigt kan det vara en nackdel då författaren sällan, åtminstone 

inte i denna studie, kan anses vara blind för vilka aspekter av materialet som är intressant för 

frågeställningen. En selektiv process kan alltså tänkas ske ändå, dock inte utifrån en tydlig 

teori utan utifrån författarens implicita förväntningar som kan vara svårare att formulera och 

tänka kritiskt kring. 

 

Zürich Dream Process Coding System 

 

Processanalysen framtagen av Moser & von Zeppelin är en viktig del av denna studies försök 

att finna information om hur ilska kan tänkas bearbetas i drömmar, då den till skillnad från 

Central Image och innehållsanalys kan säga något om processen, den kronologiska 

utvecklingen i drömberättelsen. Ett stort problem med denna analysmetod är den något 

bristfälliga informationen som finns tillgänglig på engelska, samt det lilla antalet studier på 

engelska som använt sig av den. Detta, i kombination med studiens omfattning och det faktum 
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att tre analyser använts, har lett till att processanalysen varit mer begränsad än Moser & von 

Zeppelins fullständiga metod kanske hade krävt. Det är sannolikt att mer djupgående resultat 

kunnat utforskas om denna metod fått mer utrymme. 

 

Går svaret att finna i drömmen? 

 

Denna studie utgår från flera antaganden, ett av dessa är att emotionsbearbetningen som kan 

tänkas pågå under natten är kopplad inte bara till drömmandet som aktivitet utan även 

formuleras i drömberättelsen, dvs. det drömmaren minns i vaket tillstånd. Detta behöver inte 

vara fallet, drömaktivitet pågår under hela natten och behöver inte vara kopplad till t.ex. 

REM-sömn. Att de drömmar som en individ minns i vaket tillstånd innefattar all 

drömaktivitet som pågått under natten är alltså kanske inte helt sannolikt. Ernest Hartmanns 

teori om Central Image och forskning kring detta begrepp tyder dock på att ett tydligare 

Central Image är vanligare i drömmar som anses minnesvärda och viktiga. Detta indikerar att 

drömmar som tar upp starka emotioner och bearbetar dessa borde kunna studeras som 

drömberättelser nedskrivna i vaket tillstånd. Ett behavioristiskt perspektiv skulle däremot vara 

att kombinationen fysisk avslappning och stark affekt är de drivande komponenterna i 

emotionsbearbetningen som sker under natten. Utifrån detta perspektiv är det betydligt mer 

tveksamt om den bearbetande processen verkligen går att utläsa i de drömberättelser som 

rapporteras i vaket tillstånd, då själva handlingen i drömmen inte anses vara av vikt.  

 

Utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv är det istället osäkert hur mycket av drömmens funktion 

som går att utläsa i den manifesta drömtexten. Drömmen kan anses enbart visa sitt värde i 

analys där terapeut och patient tillsammans kan utforska vad drömmen innebär för patienten, 

vilka affekter som i själva verket är styrande osv. Den manifesta drömtexten kan tänkas dölja 

latent material som ligger närmre patientens kärnproblematik och/eller djupaste emotioner.  

 

Ensam författare 

 

Då denna uppsats skrivits av enbart en författare är det av än större vikt att diskutera eventuell 

påverkan mellan olika steg av analysen samt grad av blindhet för diverse faktorer. I 

metodbeskrivningen nämns att analyserna skedde parallellt, dröm för dröm, i ett försök att 

minimera graden av påverkan mellan analyserna. Dock är det kanske mer korrekt att beskriva 

det som att analyserna påverkar varandra lika mycket, istället för att en analys skulle ha 

betydligt större inflytande på de övriga. En studie där tre författare arbetat enskilt med varsin 

analys hade sannolikt varit att föredra, alternativt ännu fler författare för att kunna få mått på 

interbedömarreliabilitet för analyserna.  

 

Angående blindhet kan det ses som problematiskt att författaren som skött urvalsprocessen 

också analyserar drömmarna. Detta beror till viss del på upplägget på www.dreambank.net 

där, för att kunna bedriva urvalsprocessen, författaren tar del av vilken drömserie som är 

kopplad till drömmarna. Namnen på drömserierna är ofta inte av en anonym eller identitetslös 

karaktär, vissa har visserligen bara namnet på personen drömmarna kommer från, men andra 

kan t.ex. ge information om härkomst (t.ex. “Peruvian men”), personlighetsdrag (t.ex. “Tom, 

an outgoing man”), handikapp (t.ex. “Blind Dreamers”) osv. Även om seriens namn senare 

anonymiserats i analysstadiet är det fortfarande fullt möjligt för författaren att komma ihåg 

vilka drömserier flera av drömmarna kommer ifrån vilket skulle kunna färga analyserna på 

olika sätt. Exempelvis kan fördomar om härkomst eller personlighetsdrag få författaren att 

leta efter vissa aspekter av drömberättelsen som bekräftar dessa.  

 

http://www.dreambank.net/
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Slutsats 

 

Denna uppsats har syftat till att försöka beskriva hur affekterna ilska och irritation kan tänkas 

bearbetas i drömmar. De tydligaste mönster som observerats hos drömmarna i studiens urval 

med starkast koppling till ilska är att det drömmande subjektet oftare uttrycker ilskan och 

riktar den mot ett objekt i drömmen, en tendens som inte finns i drömmarna med lägre 

emotionell intensitet. Drömmar med starkare uttryck av affekt visar också på ett lägre antal 

objekt, lägre antal rörelser mot interaktion och interaktioner mellan objekt samt lägre antal av 

avbrott i form av kognitiva processer innan affekten uttrycks, jämfört med drömmar med 

svagare affekt. Studien har dock lidit av alltför lågt antal drömmar för att kunna säga något 

om mer specifika mönster i innehållet. Framtida forskning på området skulle med fördel ha ett 

större antal drömmar för att kunna se mer specifika mönster i t.ex. uttrycket och bemötandet 

av affekt. Även jämförelser med andra typer av drömmar som inte nödvändigtvis benämner 

ilska skulle vara viktigt, då dessa kan tänkas skilja sig i emotionell intensitet även från 

drömmarna i denna studie som bedömts sakna Central Image.  
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Appendix 

 

I 

 

Förklaring av Zürich Dream Process Coding System 

 

PF = Positioning field 
Här kan det finnas SP (subject perception), OP (objekt perception), CE (Cognitive Element) 

SP= Subjektet, kodas när detta benämns (placeras) i drömmen och/eller deltar i interaktion 

OP= Objekt, andra personer, kodas när dessa benämns (placeras) i drömmen och/eller deltar i 

interaktion. Kodas även med nummer för att skilja mellan varandra samt speciell kod för en 

grupp av personer som inte skiljs åt (flera) 

CE= Döda ting som beskrivs (placeras) i drömmen 

Samtliga av dessa personer/ting kan ha attribut (kod ATTR), som är koder för vilka 

egenskaper som beskrivs hos dem. Exempelvis OP1 ATTR (brown coat) 

PLACE= En plats där ovan beskrivna ting placeras ut. Exempelvis en park, där träden i 

parken är CE medan själva parken är PLACE. 

  

LTM = Loco Time Motion = denna kod används när objekt från PF är i rörelse och kan ses 

som en "förberedelse" för interaktion, eller ett möjliggörande av dessa. Exempelvis, om jag 

går genom en stad så är det större möjlighet för mig att det sker interaktioner längre fram än 

om alla objekt är stillastående och jag observerar min omgivning/väntar på att objekt ska 

interagera med mig. 

  

IAF=Interaction field 
Här beskrivs interaktioner mellan objekt från PF när dessa sker. De interaktioner som jag är 

särskilt intresserad av rör affekt, därför har jag valt att begränsa mig till följande koder: 

EX AFF-R = explicita affektiva reaktioner, exempelvis "I got really angry at him" 

IR.S = "Self change relation", interaktion inom objekt som åstadkommer förändring hos det 

objektet 

IR.S aff = interaktion inom objekt som åstadkommer en affektiv förändring hos ett objekt 

IR.C = Interaktiv interaktion, dvs interaktion mellan två eller fler objekt, alternativt ett objekt 

och ett kognitivt element 

IR.D = Interaktion som avbryts och försätter subjektet i en passiv observerande roll  

V.R. = Verbal kommunikation 

  

Kognitiva processer, C.P. och C.C. 
Dessa är koder för två typer av kognitiva processer 

C.P. = Cognitive process, kodas när en kognitiv process beskrivs upplevas i drömmen, 

exempelvis "I remember thinking that was a strange thing to say" 

C.C. = Cognitive commentary, kodas när en kognitiv process snarare kommenterar drömmen, 

exempelvis "I would never have done something like that in real life." 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

II 
  

SCORING DREAMS FOR  THE CENTRAL  IMAGE 
  

Definition: A Central Image (contextualizing image) is a striking, arresting, or compelling 

image — not simply a story — but an image which stands out by virtue of being especially 

powerful, vivid, bizarre, or detailed. 

 

                                                List of Emotions 

  

1. fear, terror           

2. helplessness, vulnerability, being trapped, being immobilized     

3. anxiety, vigilance          

4. despair, hopelessness (giving up)         

5. anger, frustration        

6. disturbing — cognitive dissonance, disorientation, weirdness     

7. guilt           

8. grief, loss, sadness, abandonment, disappointment                          

9. shame, inadequacy                                                                                  

10. disgust, repulsion   

11. power, mastery supremacy       

12. awe, wonder, mystery  

13. happiness, joy, excitement  

14. hope  

15. peace, restfulness           

16. longing  

17. relief, safety                                        

18. love (relationship) 

  

 

 

If there is a second contextualizing image in a dream, score on a separate line. 

  

Dream  ID#     

1.  CI? (Y/N)     

2. What is it?     

3. Intensity (rate 0 – 3)    

4. What emotion? 

5. Second emotion? 

  

       

  

  

      

  

  

     


