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Sammanfattning/abstract 
Inledning: Forskning om sorg handlar idag om att erövra en annan relation till 
den döde och kunna hantera separationen. Forskning om drömmar visar på 
drömmens funktion som stressreducering, lösandet av konflikter och 
minneskonsolidering. Men också som ett fönster för representativa processer och 
inre modeller av relationer, för att skapa ett sammanhang. Kan psykoterapeuten få 
ytterligare verktyg i förståelsen av klientens sorgeprocess om drömmen lyfts in i 
sorgeterapin? 
Frågeställningar:	  Hur använder psykoterapeuter drömmar i förståelsen av 
klientens sorgeprocess? Vad upplever psykoterapeuten är verksamt när de 
använder sig av klienternas drömmar vid sorgeterapi? 
Metod: En kvalitativ studie gjordes då fyra legitimerade psykodynamiska 
psykoterapeuter och en legitimerad sjuksköterska intervjuades. 
Resultat: Det framkommer att när psykoterapeuten identifierar olika teman i 
drömmarna, fångar de hur drömmen gestaltar sorgeprocessen. Det som blir 
verksamt i terapierna, är att klienten får hjälp att sätta ord på sorgen, får tillgång 
till omedvetet material och kan identifiera inre konflikter. Det hjälper även 
klienten att integrera och normalisera sin sorg och att känna tryggheten då 
drömmaterialet bekräftar att sorgeprocessen går framåt. 
Diskussion: Studien visar att tidigare forskning om sorg och drömmar bekräftas 
av de intervjuades kliniska erfarenheter. 
 
Nyckelord: Drömmar, drömtolkning, sorg, sorgeprocess, sorgearbete, 
psykoterapi, samtalsterapi. 
 
Summary: Contemporary research about grief focuses on achieving a different 
relationship to the deceased and managing the separation. The purposes 
of dreams are to reduce stress, solve conflicts, and consolidate memories. But it’s 
also a window into representative processes and inner models of relationships, to 
create a context. Can psychotherapists enhance their understanding of the clients 
mourning, by using dreams in grief therapy? 
Questions: How do psychotherapists use dreams in their understanding of the 
clients mourning? What do the psychotherapist feel is working when using the 
clients dreams in therapy?  
Method: A qualitative studie by interviewing four licensed psychodynamic 
psychotherapists and one licensed nurse. 
Result: When psychotherapists identify different themes in the dreams, they 
capture how the dreams frame the clients mourning. What works well when using 
the dreams in the therapy, is when is it aiding the client in putting words to their 
grief, getting access to subconscious material and identifying internal conflict. It 



  
 
 

 

also helps the client to integrate and normalise the grief, and feeling the comfort 
of progress, because the dreams confirm it. 
Discussion: The study shows that existing research about grief and dreams is 
confirmed by the clinical experiences of the interviewees. 
 
Keywords: Dreams, dream interpretation, grief, mourning, processing grief, 
working with grief, psychotherapy, conversational therapy. 
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1  Inledning 
Forskning om sorg har lett till ett förändrat synsätt från att sörjandet definieras i 
stadier till att den beskrivs som en sorgeprocess med målet att kunna erövra en 
annan relation till den döde och kunna leva med separationen (Hall, 2014). 
Denna process kan se olika ut utifrån vilka förutsättningar den enskilde individen 
har. Alla klarar inte denna process själv utan söker hjälp. När man söker hjälp hos 
en psykoterapeut har denne i sitt kliniska arbete tillgång till ett teoretiskt tänkande 
kring vad sorg är och det material som klienten kommer med. Klientens material 
är de tankar och känslor som verbaliseras. Det är också det som terapeuten kan 
fånga i rummet i form av överföring, motöverföring och motstånd. Men kan det 
finnas ytterligare vägar till hjälp för terapeuten i förståelse av klientens 
sorgeprocess och kan en väg vara drömmar?  
 
Vår förmåga att drömma har alltid fascinerat människan. För Freud var 
drömtolkningen kungsvägen till det omedvetna (Freud, 1958). Idag talar man om 
drömmens olika funktioner som stressreducering, lösandet av konflikter, 
konsolidera minnet och att reglera sinnesstämningar (Varvin, Jovic, Rosenbaum, 
Fischmann & Hau, 2012). Drömmen kan vara ett fönster för representativa 
processer och inre modeller av relationer, där drömmens funktion är att hjälpa till 
att skapa ett sammanhang (Hartman, 2011). Detta skulle terapeuten kunna ta hjälp 
av i förståelsen av klientens sorgeprocess. I en studie av Crook & Hill (2003) av 
129 psykoterapeuter, använde 92% av dem klienternas drömmar i sitt arbete. 
 
Författaren till denna uppsats är student vid S:t Lukas utbildningsinstitut, Ersta 
Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Hon har vid uppsatsens tillkomst arbetat 
som präst i Svenska kyrkan i över 25 år och mött många sörjande. Eftersom 
arbetet med sörjande alltid legat författaren varmt om hjärtat, så väcktes vid 
kursen ”Det omedvetna” (termin 4) tankarna och nyfikenheten på om drömmar 
skulle kunna användas mer strukturerat vid terapier med sörjande. Författaren har 
haft ambitionen att lägga sin egen förförståelse för ämnet åt sidan så långt det är 
möjligt under studien (se metoddiskussion). 
 
Syftet med uppsatsen är därför att vidga kunskapen om drömmens plats i 
sorgeterapin och fördjupa förståelsen för hur man kan använda drömmar i dessa 
terapier. Det har gjorts genom att undersöka hur psykodynamiska psykoterapeuter 
använder drömmar i förståelse av klientens sorgeprocess och vad de upplever är 
verksamt när de använder sig av klienternas drömmar vid sorgeterapier. 
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2  Bakgrund  
2.1       Teori  
 
2.1 .1   Sorgeprocessen 
Det är Freud (Gyllenswärd, 2002) som myntar begreppet sorgearbete som ett 
aktivt arbete för att nå en förändring. Det sker genom att libidon som är knutet till 
det förlorade kärleksobjektet (som inte behöver vara en person) dras tillbaka från 
objektet då realitetstestningen visar att objektet inte längre finns kvar. Det kan ta 
tid och när sorgearbetet är fullbordat har jaget lösgjorts från objektet och blivit 
fritt och ohämmat igen (Gyllenswärd, 2002). Rando (1993) uppfattar det som att 
Freud i senare skrivningar reviderar sin syn på att helt kunna lösgöra sig från 
kärleksobjektet till att kärleksobjektet inte riktigt helt kan överges.  
 
Efter Freud har synen på sorgearbete varit ett arbete där den sörjande måste ta sig 
igenom olika stadier, faser eller uppgifter (Hall, 2014). Kübler-Ross skapade en av 
de mest kända modellerna (Kübler –Ross, 1969). Hon baserar sina tankar på 
kliniska erfarenheter i mötet med döende patienter och tog fram en modell som 
består av fem stadier av sorg. Om man misslyckas att ta sig igenom de olika 
stadierna, innebär det komplikationer för den sörjande.  
Cullbergs modell med fyra faser i kris/sorg (Cullberg, 1980) har stor betydelse i 
Sverige för hur man betraktat sorgeprocessen. Cullbergs fyra faser är chock-, 
reaktions-, bearbetnings- och nyorienteringsfasen. Han skriver själv att trots att en 
fas i praktiken kan saknas och att indelningen blir konstlad, så ser han fördelen 
med indelningen som ett hjälpmedel att orientera sig i krisens förlopp.  
Bowlby (1980) utvecklad en sorg- och separations modell i fyra faser vars syfte är 
att den sörjande ska kunna acceptera dödsfallet och ha en bibehållen inre, mental 
representation av relationen och den avlidne som man sörjer.  
 
Genom åren har synsättet att se sorgeprocessen som olika stadier ifrågasatts och 
nya modeller har tagits fram som mer handlar om att identifiera mönster och 
relationer i den komplexa sorgeprocessen. Tre av dessa nya modeller som fått 
stort genomslag är ”The Dual-Process Model of Coping with Bereavement” 
(Pendlingsmodellen) av Stroebe & Shut (1999), ”The Task-Based Modul” av 
Worden (2008) och ”Two-Track-Model” av Rubin (1981). 
Ytterligare ett framväxande synsätt representeras av Richard Neimeyer. Här kan 
sorgeprocessen ses som en modell av att rekonstruera världen som meningsfull 
efter att ha blivit skakad av förlusten. Det görs genom att bibehålla konstruktiva 
kontinuerliga band till den döde (Neimeyer, 2002, Neimeyer & Currier, 2008). 
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2.1 .2  Drömmar och sorg 
Freud beskrev drömtydningen som kungsvägen (via regin) till kännedom om det 
omedvetna i det psykiska livet (men senare menade han att överföring också var 
minst lika viktig för att förstå en människa) (Freud, 1958). För Freud var 
drömmar något som hade en mening som kräver ett tolkningsarbete. Hans 
uppfattning var att drömmar är främst bildliga gestaltningar av omedvetna tankar 
och önskningar, de så kallade latenta drömtankarna, och drömmen som vi minns 
den, kallar han den manifesta drömmen. Skälet till att vi inte är medvetna om det 
latenta materialet beror på att vi censurerar oss själva eftersom det finns tankar 
och känslor som är smärtsamma för oss. Drömarbetets bidrag till vår förmåga att 
drömma, är att kunna drömma om det smärtsamma utan att vi överväldigas av 
outhärdlig smärta. I drömarbetets gestaltning och förvanskning sker en 
bearbetning och ett möjligt tolkningsbart meningssammanhang skapas 
(Silfverskiöld, 2005). Silfverskiöld drar själv slutsatsen utifrån Freuds tankar, att 
förmågan att drömma ska ses som en form för vårt tänkande och som ett uttryck 
för människans inneboende begär att skapa ett meningssammanhang ur det som 
är obegripligt och outhärdligt (Silfverskiöld, 2005). 
 
Hartmann (2011) sammanfattar drömmarnas funktion efter flera år av studier och 
kliniskt arbete. Han menar att drömmen har en mental funktion och är en del av 
en sammanhängande helhet, ett continuums. Detta continuums börjar i vakna 
fokuserade tankar i den ena ändan och drömmar i den andra. Däremellan finns 
mer ofokuserade vakna tankar och fantasier, dagdrömmar och luftslott. I 
drömmarna görs kopplingar lättare än i vaket tillstånd och de innehåller alltid nya 
kopplingar, för drömmar är kreationer och inte repriser av våra liv. Dessa 
kopplingar görs inte slumpmässigt utan guidas av känslor eller känslomässiga 
bekymmer. Drömmens form eller ”språk” är i huvudsakligen en bild-metafor, allt 
guidat av vilka känslor eller bekymmer som är närvarande. Drömmen har en 
adaptiv funktion att ”väva in” nytt material in i ett redan existerande system och 
skapa kopplingar mellan nytt och gammalt men också skapa ett sammanhang 
mellan vaket tillstånd och drömmen. I hela continuums funktion är drömmen en del 
och ska ses som ett komplement till det fokuserade vakna tänkandet. 
 
2.2  Forskning  
För att kunna finna tidigare forskning om sorg och drömmar har sökning gjorts 
på grief, mourning, bereavement och dreams. Ett urval av det som jag använt är: 
databaser som PEP- Psychoanalytic Electronic Publishing, DIVA, NCBI , 
PsycINFO och APA PsycNET,  tidsskrifter som Divan, Death Studies, The 
Australian Journal of Grief and Grief Matters, The International Journal of 
Psycho-Analysis och hemsidor som www.dreamresearch.net och 
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www.asdreams.org. Urvalet har gjorts via Ersta Sköndals högskolas databaser och 
via referenser i vetenskapliga artiklar och böcker av författare jag valt att hänvisa 
till.  
 
2.2.1   Sorgeprocessen 
 
2.2.1 .1   Empiriskt vetenskapliga studier 
Bowlbys sorg-och separations modell i fyra faser (Bowlby, 1980) har fått kritik för 
att forskningen inte har kunnat verifiera sorgestadierna i tillräckligt hög grad och 
att det finns forskningsresultat som visar på att det finns personer som inte sörjer 
alls eller under mycket kort tid (bl a Stroebe & Schut, 1999 och Bonanno & 
Kaltman, 1999). Dock har hans modell fått upprättelse genom en studie av 
Maciejewski, Zhang, Block & Prigerson (2007).  
 
I en studie om faktorer som påverkar sorgeprocessen studerades 183 nära 
anhöriga till patienter som dött i cancer. Ett år efter förlusten visade studien att 
kvinnor visade starkare sorgereaktioner än män och sorgereaktionerna ökade med 
ålder hos den sörjande. Dessutom att sorg efter yngre familjemedlemmar gav 
starkare reaktioner än efter äldre familjemedlemmar (Ringdal, Jordhöy, Ringdal & 
Kaasas, 2001). 
 
En studie av Stroebe & Shuts (1999) teori om ”The Dual-Process Model of 
Coping with Bereavement” av Caserta & Lund (2005) gjordes på 163 sörjande 
änkor. Den visade att kvinnorna pendlade mellan de två pågående 
coopingprocesserna: förlustorienterande processen och den återuppbyggande 
processen. Rubin (1981) har beskrivit dessa som en rationell process och en 
funktionell process i sorgen. Studien visar att ju närmare förlusten kvinnorna var 
dess då mer pendlade de mellan processerna medan det var en större betoning på 
den återuppbyggande processen hos de kvinnor som sörjt längre.  
 
2.2.2  Drömmar och sorg 
 
2.2.2.1   Empiriskt vetenskapliga studier 
Studier i nutida forskning om drömmars funktion visar på olika skäl till att vi 
drömmer. Allt ifrån konsolidering av minnen, lösningar på problem, reducera 
stress, kreativitet till att lösa konflikter och reglera sinnesstämningar (Varvin, 
Jovic, Rosenbaum, Fischmann & Hau, 2012).  
Studier har visat att många inneboende och yttre parametrar kan influera 
materialet i drömmar (Ruby, 2011). Ruby har gjort en stor genomgång av 
drömstudier. Hon hänvisar i sin artikel till studier om hur aktuella 



  
5(25) 

  

 

bekymmer/problem hos individen kan återfinnas som material i drömmen, 
studier som gjorts av Schwartz (1999) och Domhoff & Schneider (2008). Ruby 
skriver att baserat på många genomförda studier likt Schwartz och Domhoff & 
Schneiders studier, har två hypoteser formulerats. 1) The continuity hypothesis 
(kontinuitetshypotesen) (Schredl & Hoffman, 2003) och 2) The discontinuity 
hypothesis (diskontinuitetshypotesen) (Rechtschaffen, 1978, Kahn et al, 1997, och 
Stickgold et al, 2001). Den första hypotesen bygger på resultat som visar att det 
finns en likhet mellan individens tankar under vaken tid och i drömmarna och den 
andra hypotesen fokuserar mer på fundamentalt olika strukturer av tankar hos 
individen under vaken tid och i drömmarna. Voss et al (2010) förordar i sin studie 
en sammanslagning av de båda hypoteserna (Ruby, 2011). 
 
I en studie om drömmar hos sörjande (Silverman & Worden, 1993) drömde mer 
än hälften av en grupp barn regelbundet om sin döde förälder och 42 procent i en 
grupp av vuxna drömde regelbundet om sin döde partner under ett halvt år efter 
dödsfallet. Det visade sig att många sörjande hade likartade drömmar efter ett 
dödsfall, där drömmen ofta uttryckte en upplevelse av att förlora fotfästet. 
Germain el al (2013) genomförde en studie med 77 vuxna som fått diagnosen 
komplicerad sorg. Målet med studien var att undersöka om drömmens innehåll i 
den undersökta gruppen skilde sig från en normativ grupp. Den undersökta 
gruppens drömmar präglades mer av familjen och välbekanta tecken inklusive den 
döde och färre sociala interaktioner och känslor jämfört med jämförelsegruppen. 
Den ökade närvaron av välkända objekt i den undersökta gruppens drömmar kan 
återspegla försök att kompensera för förlusten genom att omorganisera kognitiva 
scheman. 
 
2.2.2.2 Erfarenhetsbaserade studier 
Lenneér Axelson (2010) menar att hennes kliniska erfarenhet är att drömmar som 
sörjande minns som särskilt tydliga brukar komma ett tag efter förlusten. När 
sedan sorgeprocessen pågått ett tag blir också den inre gestalten av den döda 
lugnare, så ock sorgeprocessen. Hon uppfattar det som att det tyder på att den 
döde internaliserats som död hos den sörjande, det har skett en reorganisation och 
det går att leva med att det hänt. 
 
3  Syfte och frågeställningar 
Utifrån tidigare nämnda syfte har två frågeställningar formulerats: 

1. Hur använder psykoterapeuter drömmar i förståelsen av klientens 
sorgeprocess? 

2. Vad upplever psykoterapeuten är verksamt när de använder sig av 
klienternas drömmar vid sorgeterapier? 
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4  Metod 
4.1  Undersökningsdeltagare 
Studien har genomförts med fem deltagare; fyra stycken legitimerade 
psykodynamiska psykoterapeuter och en legitimerad sjuksköterska, samtliga 
arbetar på mottagningar som möter sörjande i Stockholm. Tre av de intervjuade är 
kvinnor och två är män. Deras gemensamma erfarenhet av att arbeta specifikt 
med sörjande sträcker sig från 9 år till 23 år och yrkeserfarenheten ligger mellan 
17 år till 40 år. 
 
Urvalet gjordes genom att under hösten 2016 skickades en förfrågan ut till tre 
privata mottagningar dit sörjande söker sig för professionellt stöd. Alla 
mottagningar är belägna i Stockholmsområdet (bilaga 1). Utskicket med en 
förfrågan kompletterades senare med samma fråga per telefon. Förfrågan 
resulterade i att fem personer tackade ja till att delta i studien.  Urvalet är ett 
tillgänglighetsurval men som samtidigt kan antas representera populationen av 
psykoterapeuter som arbetar med sorg (Fejes & Thornberg, 2015, s 270). 
 
4.2  Datainsamlingsmetoder 
En kvalitativ metod med halvstrukturerade forskningsintervjuer valdes eftersom 
studien undersöker den intervjuades upplevelse av drömmar i sorgeterapi.  
Kvalitativ metod anses lämpligast när man undersöker upplevelser, berättelser och 
relationer. Metoden är deskriptiv, specifik och fokuserad och har med sina öppna 
frågor förutsättningar att ge en nyanserad beskrivning på hur de intervjuade 
upplever och agerar utifrån de sörjandes drömmar. I den kvalitativa metoden kan 
man fånga detta i jämförelse med en kvantitativ metod (Kvale & Brinkman, 2014). 
Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes. En semistrukturerad 
intervjumetodik innebär att ett antal teman identifierats som utforskas tillsammans 
med varje intervjuperson. Vissa områden bedöms vara relevanta men intervjun 
kan tämligen fritt röra sig mellan olika frågeområden på det sätt som faller sig 
naturligt med varje intervjuperson. En intervjuguide gjordes som en grund för 
intervjuerna och för att säkerställa att alla områdena täcktes in. Men också för att 
författarens förförståelse av ämnet inte skulle komma att styra och påverka 
resultatet. 
 

4.3  Bearbetningsmetoder 
Data i studien är de fem intervjuerna. Tematisk analys valdes för att kunna 
fördjupa materialet och lyfta fram viktiga teman som framkommit. Intervjuerna 
transkriberades först och därefter började en bearbetning med tematisk analys 
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(Braun & Clarke, 2006). Utifrån frågeställningarna och de intervjuades svar, 
bearbetades först varje intervju var och en för sig. Då identifierades olika teman 
som fick olika färgmarkeringar och som sedan sammanfördes till olika 
huvudtemagrupper. Initialt identifierades 5 huvudteman som de intervjuades svar 
kunde grupperas i. Detta blev för splittrat och för omfattande att redovisa i en C-
uppsats, så utifrån studiens frågeställningar begränsades materialet ytterligare 
genom att pröva värdet av informationen i relation till frågeställningarna. Bland 
annat togs ett tema om de intervjuades syn på drömmens funktion bort i 
samrådan med handledaren. Efter reduceringen skapades 4 nya 
huvudtemagrupper utifrån frågeställningarna. Varje huvudtemagrupp gicks 
igenom för att kunna delas upp i undertemagrupper. Dessa kodades i olika färger 
för att underlätta sammanställningen. Initialt identifierades sammanlagt 19 
underteman men genom att eliminera upprepningar och pröva dem mot 
frågeställningarna reducerades de till 14 stycken. En sammanfattning av varje 
grupp gjordes och belysande citat och representativa exempel lyftes fram för 
respektive grupp. Om det fanns flera bra belysande citat, valdes en eller ett par ut 
som representativa. Allt detta för att kunna skapa en struktur i innehållet som 
hjälper läsaren att få en överskådlig bild av resultatet från intervjuerna (Fejes & 
Thornberg, 2015).  

 
4.4 Genomförande 
Under hösten 2016 skickades ett introduktionsbrev ut till personal på tre privata 
mottagningar dit sörjande söker sig för professionellt stöd. Alla mottagningar är 
belägna i Stockholmsområdet (bilaga 1). Utskicket med en förfrågan 
kompletterades med samma fråga per telefon. Förfrågan resulterade i att fem 
personer tackade ja till att delta i studien. Därefter bokades intervjutiderna med 
dessa fem. Intervjuerna genomfördes alla i Stockholmsområdet på respektive 
deltagares arbetsplats. Alla intervjuerna spelades in digitalt och var mellan 45- 60 
minuter långa. Under själva intervjuerna fördes det samtidigt anteckningar i 
intervjuguiden för att kunna säkerställa att ingen fråga glömdes bort. 
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5  Forskningsetiska frågeställningar 
Lagrummet (Regeringskansliet, 2003:460) och forskningsetiska principer om god 
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) syftar till att skydda 
undersökningsdeltagare från fysisk, psykisk och identitetsrelaterad kränkning. Det 
grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav 
på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

I denna studie har ambitionen varit att tillvarata dessa krav genom att informera 
undersökningsdeltagarna om syftet och frågeställningar, påtala frivilligheten och 
rätten att avbryta, skydda information som kan röja deltagarnas identitet samt att 
endast använda det insamlade materialet för angivet syfte. Denna information 
gavs muntligt i samband med intervjuerna. Målsättningen är att beakta det ansvar 
som åligger undersökaren vad gäller att ha en moralisk och ödmjuk inställning till 
arbetet, att återge korrekta citat och verklighetsgrundade tolkningar.  

Drömmarna i det skriva materialet har maskerats. Vid maskering av kliniskt 
material kan det efter publiceringen bli en förtroendekris för terapeuten och 
terapin om klienten känner igen sig själv i materialet trots maskeringen. Det finns 
åsikter om att det inte går att maskera kliniska fall. Dessutom kan en maskering av 
material, tillföra komponenter som gör materialet obegripligt i sin tolkning eller 
ger felaktig information. Blechner (2012) menar då att det är viktig att man 
maskerar en klient genom att utelämna detaljer som kan underlätta identifieringen 
istället för att man tar med påhittade detaljer. Samtidigt är det svårt att verkligen 
veta om det maskerade materialet gömmer klienten eller inte.  
Information gavs muntligt i samband med intervjuerna till deltagarna om att allt 
material kommer att förstöras efter att uppsatsen är klar. 
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6  Resultat  
Studien resulterade i 4 huvudtemagrupper och 14 undertemagrupper vilket 
presenteras i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Studiens huvudtemagrupper och undertemagrupper 
_______________________________________________________________ 
6.1 Varför terapeuter lyfter in drömmarna i psykoterapin  6.1.1 Att utveckla och fördjupa 
 sorgeprocesser 
 6.1.2 Göra sorgeprocessen synbar 
___________________________________________________________________________ 
6.2 Varför klienten berättar om drömmar 6.2.1 Oro och mardrömmar 
 6.2.2 Meddelande från den döde 
__________________________________________________________________________ 
6.3  Att identifiera drömteman i sorgeprocessen 6.3.1 Förtvivlan  
 6.3.2 Skuld - förlåtelse – försoning 
 6.3.3 Längtan – återförening 
 6.3.4 Avsked och att få gå vidare 
 6.3.5 Sitta fast – vara instängd 
__________________________________________________________________________ 
6.4 Drömmen som verksam faktor i terapin. 6.4.1 För att kunna sätta ord på sorgen 

  6.4.1.1 Att nå omedvetet 
material 

  6.4.1.2 Att nå och prata om 
inre konflikter 

 6.4.2 Att få hjälp att integrera och 
normalisera 

 6.4.3 Att få hjälp att se att man är på 
rätt väg 

__________________________________________________________________________ 
 
 
6.1 Varför terapeuten lyfter in drömmarna i  samtalen. 
Samtliga intervjuade berättar att de samtalar med klienterna om deras drömmar. 
På frågan om terapeuten aktivt frågar efter drömmar, finns bland svaren att man 
frågar ofta och att man frågar ibland. Fyra av de intervjuade arbetar på samma 
mottagning och har en handledare som är intresserad av drömmar, vilket de själva 
tror bidrar till att de pratar om drömmar med sina klienter. 
 
6.1.1  Att  utveckla och fördjupa sorgeprocessen 
Ett av skälen till att man frågar efter klientens drömmar är att klienten inte pratar 
så mycket, upplevs som stel i sin känsloupplevelse eller att man upplever att 
samtalet fastnat. Syftet blir då att kunna komma närmare sorgen som många kan 
ha svårt att prata om. En terapeut talar om det som att ”väcka någon medvetenhet om 
att där finns mer”. 
Ett annat skäl är att man upplever att det redan finns ett djup i samtalen som gör 
det naturligt att lyfta in drömmar. Det upplevas då som att det tillför ytterligare en 
dimension i sorgearbetet. ”Jag tror att syftet är att försöka få den här personen ännu mera 
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att kanske reflektera över de olika känslorna som kan finnas när personen bearbetar eller 
analyserar sin relation till den avlidne, så blir det ju en dimension som tillkommer när man 
pratar om drömmar för det kan plötsligt visa sig att det finns aspekter, om man tar något enkelt 
exempel, av bortträngd ilska.” 
 
6.1.2 Göra sorgeprocessen synbar 
De intervjuade använder sig av klientens drömmar i en förståelse av var den 
sörjande är i sin sorgeprocess. En av de intervjuade uttrycker det så här: 
”Det som känns klockrent, det kanske många har sagt till dig förut, det är att drömmarna 
visar vart man är i sorgeprocessen. Det känns faktisk tycker jag. Ibland kan man tänka när 
någon berättar, oj, oj, det är precis och då vet jag var de är i någonstans eller var de själva är 
någonstans i sorgeprocessen.” De intervjuade återkommer till att man kan identifiera 
olika teman i drömmarna beroende på var i sorgeprocessen den sörjande är. Man 
uppfattar inte processen som en linjär utveckling utan den går fram och tillbaka 
när insikten växer fram. ”Sen hoppar den, det går ju inte som en linje, den hoppar fram och 
tillbaka men just då kanske de är på en trygg plats och tar avsked, en järnvägsstation eller så.” 
När drömmarna får nya teman under processens gång, blir det intressant både för 
terapeuten och klienten: ”Det är mest intressant här, om det ändrar sig, innehållet, deras 
tankar om drömmarna”.  
 
6.2 Varför klienten berättar om sina drömmar 
Alla intervjuade berättar att klienter ofta själv nämner sina drömmar. Ofta vid oro 
och mardrömmar men de sörjande kan också uppleva drömmarna som 
meddelande från den döde. 
 
6.2.1  Oro och mardrömmar 
Klienter kan känna en oro som är kopplad till upplevelsen av kontrollförlust. Men 
även bortträngd ilska beskrivs som ett exempel på orsak till oro i vaket tillstånd 
efter drömmar: ”Som inte är manifest som man inte pratar om annars men i drömmen 
plötsligt finns det en situation som avtäcker nästan så att det är alldeles uppenbart att det 
handlar om det.” 
När klienten själv tar upp sin dröm, beror det ofta på att man haft mardrömmar 
och att det stör sömnen. Det kan också bero på att man haft drömmar som gjort 
starkt intryck och stannar kvar i vaket tillstånd. Drömmen kan ha handlat om den 
döde och klienten är nyfiken på sin dröm.  Det återkommer i samtliga intervjuer 
att drömmen inte alltid behöver handla om just den som avlidit, utan mer gestaltar 
hur den sörjande upplever sin situation. ”Så att det behöver inte alls vara kopplat till den 
person som avlidit utan det är därför jag tycker att drömmar är så intressanta, man kan 
använda den på olika sätt.”  
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6.2.2 Meddelande från den döde 
Det finns klienter som uppfattar sina drömmar som något som kommer utifrån, 
som ett meddelande från den döde. Ett exempel kan vara när den döde visar sig i 
drömmen och säger att den har det bra. En sån dröm kan skapa ett lugn hos den 
som sörjer. En av de intervjuade reflekterar så här över fenomenet: 
”Många människor som inte har så mycket kunskap eller psykologi uppfattar inte drömmarna 
som en produkt av de själva utan de tänker att drömmen är något som kommer till dom utifrån 
och de kan berätta i natt drömde jag om min döde man och han sa till mig att jag har det bra 
där jag är och då blir de väldigt lättade och tycker att det är väldigt skönt och det kan jag förstå 
att det som dröm är väldigt skön men samtidigt är det som att de inte riktigt förstår att det är 
deras egen tanke som det handlar om. Som ett tecken eller att de skulle ha sett eller suttit hos ett 
medium och fått kommunicerat med sin döde man.” 
 
6.3  Att  identifiera drömteman i  sorgeprocessen 
De intervjuade kan identifiera olika teman i drömmarna utifrån var den sörjande 
befinner sig i sorgeprocessen. En av de intervjuade uttryckte det som ”döden är 
slutet på livet men inte slutet på en relation.” Hur denna relation påverkas av 
separationen som döden innebär, återspeglas i drömmarnas olika teman. 
 
6.3.1  Förtvivlan  
Initialt i sorgeprocessen kan temat i drömmen vara att man blir bortvald av den 
döde. Eller hur man försöker nå fram till den döde i ett folkvimmel men trots att 
man skriker på den döde och försöker springa efter så får man inte kontakt.  
”… jag drömde att jag såg den här personen i vimlet, jag skrek och försökte få kontakt men vi 
fick ingen kontakt. Det har börjat bildas ett avstånd tänker jag i de här drömsekvenserna och 
då är det också förtvivlan kan det vara då: jag fick inte kontakt när vi är där.” 
 
6.3.2 Skuld -  förlåtelse -  försoning 
Ett annat tema tidigt i sorgeprocessen är skuld som den sörjande upplever att den 
har till den avlidne. Ett exempel på det kan vara om den anhörige skadats eller 
hastigt insjuknat och man har försökt att rädda livet på hen genom att larma 
ambulans. Trots insatser dör personen. ”En typisk dröm i samband med ett trauma, är 
att man är där i situationen där allting hände. När ambulanspersonalen kommer in och typ 
sådant.” Längre fram i sorgeprocessen kan man drömma att man möter förlåtelse 
och försoning. Ett exempel på en dröm är när den avlidne, som den anhörige 
försökte att rädda livet på, visar sig i drömmen och säger till den sörjande: ”Ja, men 
du gjorde vad du kunde.”  
Det kan också vara handlingar av försoning som gestaltar sig i drömmen men som 
inte kom till uttryck under den dödes livstid. ”Den här bakomliggande sorgen som ligger 
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där och pockar på hela tiden, helt obearbetad….Det här tänkte jag var ganska klockrent att i 
drömmen gestaltar hen hur hen har upplevt situationen i verkligheten.” 
 
6.3.3  Längtan -  återförening 
Ett återkommande tema initialt i sorgeprocessen är drömmar om att man får 
träffa den som avlidit. Drömmen blir då en mötesplats. Det finns klienter som 
längtar efter att få sova och drömma för att just kunna träffa den döde igen. 
”Medan andra blir fortfarande kvar i den euforiska känslan, så otroligt skönt att få träffa 
honom i drömmen och få prata med honom, se honom eller patienten som inte drömmer som går 
och tänker ”jag skulle så gärna vilja drömma om min man och bara få träffa honom i 
drömmen.” 
I samtal med terapeuten kan klienten ge uttryck för hur mycket dessa drömmar 
betyder och vilken besvikelse det är när de vaknar och inser att det är bara är en 
dröm. Många kan till och med uttrycka det som en mardröm att behöva vakna 
och inse att man drömt. ”… sen vaknar man och så sen så berättar man för mig att man 
haft en mardröm och då tänker jag vad har hänt, jo jag vaknade och insåg att han inte är här. 
Det är det som blir en mardröm, insikten.”  
 
Ytterligare ett tema är att den döde kommer tillbaka och man återförenas. För 
många är återföreningen något positivt men inte för alla. ”Jag vet en person som 
berättade en dröm där hennes döde son återuppstod, var levande och hon reagerade på detta i 
drömmen genom att säga till honom ”vad gör du här”. När klientens reaktion i drömmen 
är ifrågasättande, ser de intervjuade att det ofta är knutet till att klienten har 
kommit en bit i sin sorgeprocess. ”Det kan man tänka väldigt mycket om men utifrån det 
här med sorgebearbetningen och accepterandet så tänker jag det hade hon inte i börja, det hade 
gott ganska lång tid efter hans död, men då hade hon en sån dröm och det blev för mig så här: 
”aha, bra” tänkte jag att hon faktiskt nu har tagit in detta att han är död och inte kommer 
tillbaka när han nu dyker upp i hennes dröm och så blir hon jätteförvånad, nästan så där 
irriterad, då hon sa själv att hon nästan var irriterad på honom för att han dök upp så där utan 
förvarning.” 
Något som ofta förekommer i drömmar är att den döde kommer tillbaka och den 
sörjande berätta då för den döde i drömmen att det varit jobbigt att bli lämnad. 
Då kan den sörjande få ett löfte om att de ska ses igen.  
 
6.3.4 Avsked och att  få gå vidare 
Drömmar har också teman som handlar om avsked. Till exempel att den avlidne 
ska ut på en resa och platsen kan vara en järnvägsstation, en flygplats eller 
liknande. I ett exempel följer den sörjande med till flygplatsen och ska följa med 
den som avlidit.  ”Men då vänder sig den döde till mig och säger: ”Du måste åka hem för du 
får inte följa med på resan utan jag ska åka på en egen resa.” 
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Ett annat återkommande tema är att få tillåtelse att få gå vidare. I drömmen 
kommer den avlidne till den sörjande och ger sin tillåtelse för hen att få gå vidare. 
”…att hon som drömmer mycket har ju drömt om honom många gånger och att hon känner att 
han har ett vakande öga på henne att han tillåter vissa saker ungefär som att du måste gå 
vidare nu.” 
Drömmar som innehåller material om avsked och tillåtelse förekommer ofta i den 
senare delen av sorgeprocessen enligt de intervjuade. ”Det kan ju vara så att de möter 
dem ansikte mot ansiktet och sen så ”Varför kommer du inte tillbaka?” men sen efter ett tag så 
möter de dom och då visar de inte ansiktet…… att de mer har kommit en bit i sin 
sorgeprocess.”  
 
6.3.5  Sitta fast  – vara instängd  
Många klienter som söker hjälp kan ha fastnat i sin sorg och förmår inte att 
komma vidare eller upplever att de inte får gå vidare.  Drömmarna kan då handla 
om att sitta fast. Klienten kan beskriva hur drömmen handlar om instängdhet, 
ofrihet och hur man är fångade i situationen. ” Det kan det vara drömmar som handlar 
om instängdhet, förmedlas mycket känslor av ofrihet, instängdhet och konsekvens och ilska 
framförallt. ”Jag är fångad i den här situationen” men det går inte att uttrycka direkt men det 
kommer i drömmarna.” 
En av de intervjuade berättar hur det temat kan väcka starka känslor hos klienten: 
”Det här att de är arg på den döde för att den har dött och att i drömmen kan de liksom skälla 
på den döde. ”Varför har du gått ifrån mig? Du vet ju att jag inte klarar mig utan dig?” 
 
6.4 Drömmen som verksam faktor i  terapin.  
Alla intervjuade kan beskriva drömmens verksamma faktorer när de använder sig 
av det i sorgeterapin. Det går också att identifiera i intervjuerna effekter av att 
terapeuterna använder sig av drömmarna. 
 
6.4.1  För att  kunna sätta ord på sorgen 
När de använder sig av klientens drömmar hjälper det klienten att kunna sätta ord 
på sin sorg och på så vis skapa möjlighet att komma vidare i sin sorgeprocess. 
”Dels tillgången till att om man har svårt att prata om den döde, att det är lättare prata om det 
genom drömmen men också att man ibland kommer underfund med saker och ting som gör att 
processen går lite framåt. Det tror jag.” 
För klienter som inte pratar så mycket och som känns stumma och fastnar, är det 
till hjälp för dem att prata om vad de drömmar.  
”När jag tycker ibland att det känns, när det är någon som inte pratar så mycket när det går 
långsamt och det känns som man inte kommer någon vart, då brukar jag fråga om de 
drömmer….kanske närmre sorgen för det finns ju många som kommer som har oerhört svårt att 
prata om sorgen trots att det är därför de kommer hit.” 
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En av de intervjuade såg en fara med användningen av sömntabletter:” Om man tar 
för mycket sömntabletter då stör man det här bearbetningsförloppet och därmed tillgången till att 
komma ihåg vad man drömmer för det blir på ett annat sätt.” 
 
6.4.1 .1  Att  nå omedvetet  material .  
Genom att man använder sig av klientens drömmar i samtalen, kan man nå 
omedvetet material och på så sätt hjälpa klienten att komma i kontakt med sina 
känslor och sätta ord på dem. En av de intervjuade svarade: ”Jag tänker att det ofta 
finns bakomliggande material som man har ett behov av att uttrycka. Om man tänker att 
drömmen är någon form av kontakt med det omedvetna, de bakomliggande känslorna som ligger 
och trycker på, så är det viktigt att få fram dem och ta upp dem.” Även när klienten verbalt 
kan uttrycka sina känslor ger de intervjuade uttryck för att det kan finnas mer som 
behöver komma fram i samtalen. Allt för att kunna bearbeta sorgen. En av de 
intervjuade uttryckte det så här: 
”Jag tror att syftet är att försöka få den här personen ännu mera att kanske reflektera över de 
olika känslorna som kan finnas när personen bearbetar eller analyserar sin relation till den 
avlidne så blir det ju en dimension som tillkommer när man pratar om drömmar för man kan 
plötsligt visa sig att det finns aspekter, om man tar något enkelt exempel: av bortträngd ilska. 
Som inte är manifest som man inte pratar om annars men i drömmen plötsligt finns det en 
situation som avtäcker nästan så att det är alldeles uppenbart att det handlar om det.”  
En av de intervjuade såg kontakten mellan det omedvetna och medvetna som en 
process, som kan börja i att klienten säger att den inte minnas någonting: ”Många 
gånger kommer folk och säger att ”jag minns ingenting”, då börjar man prata om det. Det är 
som en bok, man börjar bläddra i den och sen börjar man minnas mer och mer. Och det luckras 
upp, det är kanske mer förmedvetna som finns där och som är lättåtkomligt bara man sätter sig 
ner tillsammans med någons och pratar om det och börjar nysta i det. Och sen börjar det gestalta 
sig i drömmar och det är då det omedvetna kommer upp. Som dynamiker  så tror vi ändå ofta 
så att det finns något bakom som ligger och trycker på och som inte hittat uttrycksätt mer så att 
säga.  Och där kan drömmarna hjälpa till att få ord på det. Och få liksom väldigt irrationella 
drömmarna att får rätsida på och det innebär att man får rätsida på sig själv. Det är så att det 
luckrar upp, det blir tydligare för en.” 
 
6.4.1 .2 Att  nå och prata om inre konflikter.  
Många klienter söker samtalshjälp för att de har fastnat i sitt sorgearbete. En av 
orsakerna till att man inte kommer vidare kan vara inre konflikter som man inte 
lyckas lösa ut på egen hand. Genom drömmen finns det en möjlighet för 
terapeuten och klienten att komma åt och sätta ord på dessa. En av de intervjuade 
svarade: ”Jag är fångad i den här situationen”(förmedlar drömmen, min anmärkning) 
men det går inte att uttrycka direkt men det kommer i drömmarna.” 
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Återkommande är ilskan och att många klienter inledningsvis har svårt att se sin 
egen ilska. Men det kan även vara annan typ av inre konflikter som fanns redan 
innan dödsfallet. En av de intervjuade berättar: ” Så jag använder det nog dels för att 
kanske prata mer om den här situationen som hänt i drömmen, om det är en situation med den 
som dött eller för att peka på en problematik som klienten jobbar med överhuvudtaget i livet.” 
När konfidenten når de egna inre konflikterna och får hjälp av terapeuten att sätt 
ord på det, kan klienten börja sörja: ”… en önskning som han inte kunde, man pratar ju 
om önskedrömmar, han reparerar någonting som han inte kunna reparerat tidigare. Men 
samtidigt väcker det också en sorg vad han inte, och bara att få uttrycka den sorgen är viktigt 
för honom.” 
 
6.4.2 Att  få hjälp att  integrera och normalisera 
De intervjuade berättar att många klienter tror att de är knäppa eller konstiga när 
de söker hjälp för sin sorg och berättar om sina drömmar. Då kan terapeuten 
normalisera det och sätta in drömmarna i ett sammanhang. På så vis blir sorgen 
mer begriplig för den som sörjer, motståndet minskar och man får mer material in 
i sorgeterapin. 
En av de intervjuade svarade: ”Och en tanke med terapin är att dom får bort känslan att 
det är ganska onaturligt att man kan känna så här, där tror jag att drömmarna, de väldigt 
konstiga drömmarna, ”är jag knäpp eller” där kan man dämpa ångesten vilket gör att man sen 
får möjlighet till mer tillgängligt material.”  
Det material som blir tillgänglig kan terapeuten använda för att förklara hur 
sorgeprocessen ser ur som klienten befinner sig i. ”Jag lägger alltid tillbaka min 
tolkning för det är så ofta som klienten är förvirrad, den förstår inte ”varför drömde jag det här 
för?” ”Nu förstår jag ingenting.” ”Jag är förtvivlad, kommer det här att betyda att vi aldrig mer 
kommer att träffas” eller ”att hon inte ville vara med mig eftersom hon vände mig ryggen?” Då 
sätter jag in det i hur jag tänker mig sorgeprocessen, att det här är ett led i det särskiljande som 
du håller på med nu när nu processen ser ut så här.” 
De intervjuade kan beskriva hur man ser sorgeprocessen som ett sätt för klienten 
att integrera sorgen i sitt liv, så att klienten kan stå ut med och acceptera förlusten. 
En av de intervjuade reflekterade över terapeutens roll i denna process. Hen 
uttrycker det så här: ”Att försöka beskriva för klienterna att det finns en gång i det hela för 
att vi säger också i många sorgesammanhang att vi, eller skrivs att som vi sorgeterapeuter ska 
vara nått vikarierande hopp. Klienten frågar: ”Kommer det alltid att vara så här?” Nej det 
kommer inte alltid att vara så här utan det är processer, sorg ser ut så här, du är inne i en sorg, 
du är inte knäpp, du är inte konstig…..  det här är ganska normalt jag har hört det så många 
gånger i det här rummet tidigare och så här ser processerna ut och det kanske låter jättekonstigt 
nu men det måste inte vara så här i evinnerliga tider. Att jag hela tiden försöker sätta in allt i 
ett begripligt sammanhang.” 
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6.4.3 Att  få hjälp att  se  att  man är på rätt  väg 
När klienten tycker att den sitter fast i sorgen kan terapeuten använda exempel 
från tidigare drömmar för att visa på skillnaden då och nu och koppla det till att 
det händer något i sorgeprocessen. Då visar drömmens innehåll att man är på rätt 
väg även om det känns tungt och det skapar en trygghet hos klienten. En av de 
intervjuade svarade: ”.. så kommer det en annan dröm andra slags drömmar och då att en 
del jämför då och kommer på att ”aha, konstigt nu ser de inte likadana ut” och så undrar man 
lite, vad för de för tankar kring det. Och en del kan ju göra den här kopplingen ”aha, kan det 
var så att jag kommit lite längre” just för att det blir en jämförelse med hur det var då och då är 
vi inne på det här med utveckling igen och att man kommit lite längre.” 
En av de intervjuade tänker sig att terapeuten kan ha en roll som vägledare som 
hjälper den sörjande att komma vidare i sorgeprocessen. Hen säger: 
”Ja för naturligtvis måste syftet vara att jag måste ge tillbaka det till personen annars blir det 
bara envägskommunikation. Så jag försöker göra mitt bästa på så sätt att först frågar jag 
patienten själv för att höra egna associationer och tankar. Och utifrån de så väljer jag att 
kommenterar eller stötta eller stryka under något som jag själv också tycker kan vara 
verkningsfullt… Många gånger tycker jag att när man arbetar som terapeuter här då är man 
lite grann också som en slags vägledare i deras sorg.” 
 
 
7  Diskussion 
7.1  Metoddiskussion 
Val av metod och urvalsförfarande av respondenter kan påverka uppsatsens 
slutsatser. Valet av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, ger de 
intervjuade en viss frihet att påverka inriktningen på intervjun. Det kan medföra 
att materialet till en viss del kan bli spretigt och svårt att bearbeta, vilket i sin tur 
kan påverka resultatet. För att säkerställa en god validitet, gäller det att ”en 
undersökning undersöker vad den försöker att undersöka” (Kvale & Brinkmann, 
2014, s. 296). Här är det att undersöka drömmens plats i sorgeterapin och hur 
man kan använda drömmar i dessa terapier och därför har materialet delats upp i 
huvudtemagrupper som sedan delats upp i undertemagrupper. Detta gjordes 
utifrån hur de intervjuade beskrev arbetet med drömmar kopplat till klientens 
sorg. Genom att identifiera olika teman i drömmarna och koppla dessa teman till 
var i sorgeprocessen de dyker upp enligt de intervjuade, gick det att se samband 
mellan olika intervjuerna och skapa en struktur. För att uppnå en god reliabilitet 
har de olika teman färgkodats och de delar som är relevanta har tagits med. 
Belysande citat och representativa exempel har lyfts fram för respektive grupp. 
Viktigt har varit att se till att alla de intervjuade i undersökningen finns 
representerade. 
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Trots detta kan man inte bortse från risken att de intervjuade kan ha en 
uppfattning av frågan som man svarat på medan den som intervjuar, utifrån 
dennes förkunskap, kan ha uppfattat den på ett annat sätt. Det kan också påverka 
resultatet och ger studien en oönskad snedvridning. 
 
De intervjuade arbetar alla specifikt med inriktning på sorg. Fyra av dem arbetar 
på samma mottagning med samma handledare, en handledaren som har ett uttalat  
intresserad av drömmarnas betydelse i sorgearbetet. Det går därmed inte att 
utesluta att fyra av de intervjuade genom sitt nära samarbete format och påverkat 
varandra och ger mer samstämmiga svar än vad en grupp med ett annat urval 
skulle gett. Därmed finns en viss osäkerhet kring hur representativt urvalet är för 
alla terapeuter som arbetar med sorg, det vill säga att graden på den externa 
validiteten kan diskuteras. Vid urvalet prioriterades att finna en grupp som utifrån 
sitt arbete och sin erfarenhet har möjlighet att dela med sig av sin kunskap och de 
antas representera en population av terapeuter som arbetar med sorg. 
 
Det drömmaterial som de intervjuade använder i studien, är andrahandsmaterial 
som bygger på klienternas drömmar. Den inre validiteten kan därför ha påverkats 
eftersom materialet har processats av terapeuterna, kanske också återberättats flera 
gånger i olika sammanhang som till exempel i handledningssituationer och därmed 
förändrats över tid. Det gör att det är de intervjuades aktuella tolkning, 
sammanhang och minnesbild av drömmen som presenteras i studien. Studien har 
därmed inte någon annan ambition än att fånga upp de intervjuades perspektiv. 
 
Avgränsningen är en annan utmaning i valet av metod. Det är inte möjligt att 
redovisa alla data i uppsatsen utan det bygger på ett urval av generaliserade 
berättelser av drömmar och drömsekvenser återberättade av de intervjuade. 
Läsaren har inte möjlighet att bedöma hur representativ dessa sekvenser är för 
materialet som helhet.   
 
Författarens förförståelse kring bearbetning av sorg och drömmar kan också ha 
spelat in i vad som uppfattas som representativt för urvalet. Författaren har under 
forskningsprocessen vinnlagt sig om att hålla sina personliga intressen och behov 
neutrala men det är dock troligt att anta att viss påverkan finns på hur svaren 
uppfattats, tolkats och analyserats i studien. Metoder för att minska författares 
omedvetna inverkan kan vara att vara i dialog med handledaren och låta de 
intervjuade ta del av resultatet under processens gång för att försäkra sig om att 
det är återgivet och uppfattat utifrån den intervjuades intentioner med sina svar. 
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7.2  Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen är att vidga kunskapen om drömmens plats i sorgeterapin 
och fördjupa förståelsen för hur man kan använda drömmar i dessa terapier. Det 
har gjorts genom att undersöka två frågeställningar: 
Hur använder psykoterapeuter drömmar i förståelsen av klientens sorgeprocess? 
Vad upplever psykoterapeuten är verksamt när de använder sig av klienternas 
drömmar vid sorgeterapier? 
 
I undersökningen framkommer det att de intervjuade använder sig av drömmar 
när de vill fördjupa och förstå var klienten är i sin sorgeprocess(6.1 Varför 
terapeuter lyfter in drömmarna i samtalen). Genom att identifiera olika teman i 
drömmar, anser de intervjuade att de kan tillsammans med övrig kunskap om de 
sörjande, fånga hur drömmen gestaltar en sorgeprocess (6.3 Att identifiera olika 
drömteman i sorgeprocessen). Det som blir verksamt när man använder sig av 
drömmaterialet i terapierna, är att klienten då får hjälp att sätta ord på sorgen, får 
tillgång till omedvetet material och kan identifiera inre konflikter (6.4.1 För att 
kunna sätta ord på sorgen). Men det hjälper även klienten att integrera och 
normalisera sin sorg och att få känna tryggheten att man är på rätt väg då 
drömmaterialet bekräftar det (6.4.2. Att få hjälp att integrera och normalisera, 
6.4.3 Att få hjälp att se att man är på rätt väg). 
 
Det finns stöd i tidigare forskning om att sorgen vid dödsfall kan beskrivas som 
en process. Oavsett om det handlar om stadier som den sörjande behöver ta sig 
igenom (Kübler-Ross, 1969, Cullberg, 1980), uppgifter som ska lösas (Worden, 
2008) eller ett sätt att rekonstruera världen som meningsfull igen (Neimeyer & 
Currier, 2008). Denna process kan enligt de intervjuade identifieras i drömmarna, 
då man ser ett samband mellan olika teman i drömmarna och hur långt i 
processen den som sörjer har kommit. 
Att drömmar kan gestalta den sörjandes pågående inre process får också stöd i 
tidigare forskning. Dels i drömforskning som visar på drömmens olika funktioner 
som bland annat stressreducering, lösandet av konflikter, konsolidera minnet och 
att reglera sinnesstämningar (Varvin, Jovic, Rosenbaum, Fischmann & Hau, 2012) 
Men också i forskning som visar att starka känslor och tankar som upptar vår 
vakna tid återfinns i drömmaterialet (Ruby, 2011). Även i studier vid dödsfall som 
visar att det är vanligt att man drömmer om den som avlidit (Silverman & 
Worden, 1993, Germain et al, 2013). 
 
I Hartmanns teori ( 2011) är drömmen en del av en sammanhängande helhet, ett 
continuums. Det som finns i människans dagliga tankar och fantasier, dagdrömmar 
och luftslott, finns även i våra drömmar. Det stämmer väl in på det som de 
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intervjuade möter i det kliniska arbetet. De klienter som söker samtal för sin sorg, 
har oftast fastnat i sorgeprocessen. Det är vanligt att de vakna tankarna hos 
klienten kretsar kring förlusten och de bär på en intensiv längtan och saknad efter 
den döde. Samma sak konstaterar Maciejewski, Zhang, Block & Prigerson (2007). 
Det blir då naturligt, utifrån Hartmanns teori men även Freud (1958), att även 
deras drömmar handlar om det som de mentalt är sysselsatta med under sin vakna 
tid. I drömmen kan orealistiska och infantila önskningar gestaltas om den dödes 
återkomst men också en längtan efter den komma till uttryck i drömmen. Mycket 
av den frustration och vanmakt som dödsfallet skapat finns i drömteman som 
förtvivlan och att sitta fast. När sorgeprocessen kommer vidare och den sörjande 
börjar få en mer integrerad sorg, ändras teman i drömmen till avsked och 
tillåtelsen att gå vidare. 
Alla känslor som är förknippade med dödsfallet är inte medvetna för klienten av 
olika skäl men i detta contiuums finns det i drömmen en plats där det kan gestaltas. 
Terapeuten har då en viktig roll i detta. I den sammanhängande helheten, 
continuums, hjälper terapeuten klienten att få tillgång till drömmarna i terapin. 
 
Terapeuten benämns av en av de intervjuade i studien som en slags vägledare i 
sorgen. Ofta får de frågan i samtalen av klienterna om de blivit tokiga eller om 
deras drömmar är onaturliga och där terapeuten kan använda drömmaterial för att 
integrera och normalisera. Neimeyer (2002) menar att världen har blivit skakad av 
förlusten och behöver rekonstrueras som meningsfull igen. De tankar och känslor 
som klienterna kommer med, finns i ett sammanhang som förlorat sin 
meningsfullhet. I det kaos som det medför, upplever man sig själv som den som 
blivit tokig och det följer i drömmarna. Freud i Silfverskiölds (2005) tolkning ser 
drömmen som ett uttryck för människans inneboende begär att skapa ett 
meningssammanhang ur det som är obegripligt och outhärdligt. I detta kan 
terapeuten då vägleda genom att hjälpa klienten att se drömmen som ett material 
som går att sättas in i sorgeprocessen. Man kan säga att det är drömmen som 
egentligen vägleder den sörjande och att terapeuten ställer sig till förfogande att 
hjälpa klienten att tolka och förstå. Klienten får då genom att sätta ord på sin sorg 
och komma åt omedvetet material, möjlighet till en meningsfull värld igen. 
 
Freuds teori är att drömmar främst är bildliga gestaltningar av omedvetna tankar 
och önskningar, de så kallade latenta drömtankarna, och drömmen som vi minns 
den, kallar han den manifesta drömmen (Freud, 1958). I studien återberättar de 
intervjuade drömmar från klienter som många gånger handlar om den döde. 
Samtidigt finns det drömmar som till synes inte verkar ha någon koppling till 
dödsfallet men i samtalet med terapeuten kommer man i tolkningen åt material 
som mycket väl hänger ihop med sorgearbetet. Det kan vara omedvetna inre 
konflikter eller undanträngda känslor. 
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Det kan dock uppstå ett problem i terapin när drömmens huvudrollsinnehavare är 
den döde och scenariot i drömmen är hämtat från det verkliga livet med många 
igenkänningar. Eftersom drömmen då inte uppfattas som surrealistisk eller absurd 
i sammanhanget, kan terapeuten och klienten fastna i den manifesta drömmen, 
som om den vore en dokumentärfilm som skildrar livet tillsammans med den 
döde. Man avstår helt enkelt från att undersöka omedvetna tankar och dolda 
känslor som man skulle ha gjort om drömmen hade varit mer surrealistisk och 
oigenkänd i sitt innehåll. Då kommer man inte åt omedvetet material som finns i 
de latenta drömtankarna. 
 
7.3  Förslag ti l l  fortsatt  forskning 
Det kan vara intressant med en studie där man inkluderar både de sörjande 
klienterna och terapeuterna. Initialt i studien delar man in de sörjande i grupper av 
trygg eller otrygg anknytning genom någon form av skattning. I studien skulle 
man sedan låta de sörjande skriva ner sina drömmar. Därefter fördelar man 
slumpvis ut dem bland en grupp terapeuter och låter terapeuterna samtala om de 
nedskrivna drömmarna med klienterna. Efter samtalen får terapeuterna utifrån 
drömmarna skatta klienterna var de är i sin sorgeprocess och om de kan fånga i 
drömmaterialet om klienten har en trygg eller otrygg anknytning. På så vis skulle 
man kunna undersöka om det finns en skillnad på drömmarna i sorgeprocessen 
för sörjande med trygg anknytning och för sörjande med otrygg anknytning. 
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Bilaga 1  
 
 
Hej!   
Jag heter Katarina Tingström och läser på Psykoterapeutprogrammet på S:t Lukas, 
Ersta Sköndal högskola, i Stockholm, den femte terminen av sex. Det ingår som en 
del av utbildningen att genomföra en studie för ett uppsatsarbete och det här är en 
förfrågan om Du kan tänka Dig att delta i en sådan studie.  
Syftet med studien är att undersöka sörjandes sorgeprocess och drömmar utifrån 
terapeutens horisont. Hur använder psykoterapeuter drömmar i förståelse till klientens 
sorgeprocess och vad upplever terapeuten kunna vara verksamt när man använder 
sig av den sörjandes drömmar i samtalen? 
Jag vänder mig till Dig eftersom jag vet att Du har en gedigen erfarenhet av sorg och 
skulle vara tacksam om jag får boka in en intervju med Dig, som inte tar mer än 1 
timma av Din tid. 
Det skulle vara av stort värde om den intervjun äger rum någon gång under oktober i 
år. 
Alla uppgifter som samlas in kommer att redovisas så att det inte går att identifiera 
vilket svar en enskild person har svarat. Däremot ger jag gärna Dig ett tack i 
uppsatsen om Du vill medverka med Ditt namn. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats och handledaren heter 
Björn Elwin. Om du har några frågor är Du välkommen att kontakta mig. 
Om du kan tänka Dig att ställa upp för en intervju kan Du antingen maila mig 
på katarina@bergsgatan.se eller ringa mig på 070-792 99 09. 
  
På förhand tack för Din medverkan!  
Med vänlig hälsning 
Katarina Tingström 
Student vid Psykoterapeutprogrammet (tidigare benämnt steg 2.) 
Polispräst Polismyndigheten Region Stockholm 
Mobil: 070-7929909 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
25(25) 

 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide för studien Drömmars plats i sorgeterapin 

 

Datum och tid för intervju 

Namn? 
Kön? 
Ålder? 
Arbetsplats? 
Hur många år i yrket? 
Hur många år har du arbetat med sorgeterapier? 
 

Intervjufrågor:  

• Vad är sorg för dig som terapeut? 
• Frågar du efter klienternas drömmar i sorgeterapier? 

• Finns det olika teman i drömmarna? 
• Om det finns olika teman, kan du placera dessa i sorgeprocessen? 
• Hur ser du på drömmens funktion?  
• Upplever du att du som terapeut kan få ytterligare information om 

klientens sorgeprocess genom att använda drömmarna? 
• Hur använder du som psykoterapeut drömmar i förståelsen av klientens 

sorgeprocess? Kan du ge något konkret exempel?  
 

• Vad är verksamt när du använder sig av klienternas drömmar vid 
sorgeterapier? 

 
• Ber du dina klienter att föra drömdagbok? 

 


