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Sammanfattning 

Denna studie kommer sig av författarens nyfikenhet på hur drömgrupper med Ullmans metod 

kan vara till användning för psykoterapeuter för personlig del samt hur det kan vara till hjälp 

att använda drömmar i den psykoterapeutiska processen i klientarbetet.  

Det finns mycket skrivet om drömmar och hur drömmar kan tolkas, men hur man kan få en 

praktisk träning och egna erfarenheter till detta har varit svårare att hitta litteratur kring. Det 

har visat sig att det är relativt sällsynt att drömmar används. Många gånger på grund av att 

psykoterapeuterna inte själva har erfarenheter att utforska drömmen.  

 

Syftet med studien var att ta reda på vad drömgruppsarbetet betytt för tre erfarna 

psykoterapeuter på ett personligt och ett professionellt plan. 

Den metod som valdes var kvalitativ metod där författaren intervjuat tre psykoterapeuter om 

deras erfarenheter av drömgruppsarbete och vad de uppfattat att det inneburit för dem. 

Intervjuerna har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. 

 

Av analysen framkommer att alla tre använts sig av drömmar kontinuerligt. De upplevde att 

de genom drömgruppsarbetet fått en metod att på ett strukturerat sätt intressera sig för 

klienters drömmar. De har inte använt metoden fullt ut i det psykoterapeutiska arbetet utan 

använt delar av metoden. Genom att själva ha erfarenhet av att arbeta med drömmar har det 

varit ett enkelt sätt att intressera sig för klienters drömmar. 

Alla tre informanterna betonar metodens förhållningssätt som en viktig del.  

Drömgruppsarbete har även varit av betydelse för den egna utvecklingen. Det har varit ett 

roligt och kreativt sätt att fortsätta sin personliga utveckling och vara i kontakt med sitt eget 

inre på ett djupare plan. Det har med dessa intervjuer även framkommit att de använt 

drömgruppsarbetet som mentalhygien. 

Slutligen föreslår författaren att psykoterapeutstudenter får utbildning i Ullmans metod med 

drömgruppsarbete för att få exempel på hur man kan gå använda drömmar i sitt kommande 

arbete som psykoterapeuter. Författaren ger även förslag på ämnen för vidare studier. 
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Inledning 

När jag var i Zambia för ett antal år sedan blev jag fascinerad av hur universella drömmar är. 

Jag var tillsammans med en grupp kvinnor ute i landsbygden för att mäta och väga barn. 

Under lunchen, då vi åt tillsammans, berättade en kvinna vad hon drömt natten innan. Alla 

blev involverade och intresserade av vad hon ville säga sig själv med drömmen. Tänk att vi 

från så olika uppväxtförhållanden och kulturer kunde hitta gemensamma nämnare och att 

drömmar är så intressanta och förenande. Jag tror vi alla kände en djup gemenskap i vad det 

är att vara människa. 

 

År 2002 kom jag i kontakt med en drömgrupp och har sedan dess haft förmånen att arbeta 

med drömmar i olika drömgrupper. Detta har varit utanför mitt kliniska arbete. I de 

drömgrupper som jag varit delaktig i har någon varit legitimerad psykoterapeut. 

Drömgruppsarbete är inte psykoterapi, men den erfarenhet man får av att metodiskt närma sig 

drömmarna i drömgrupp tror jag är av stor betydelse för hur man som psykoterapeut kan 

hjälpa sig själv att vara nyfiken och engagerad i sitt yrkesverksamma liv. Jag har även en 

hypotes om att den egna erfarenheten av att metodiskt närma sig drömmarna gör att det är 

enklare att intressera sig för patienters drömmar och tillsammans förstå vad drömmen vill 

säga drömmaren. I våra drömmar flödar vår kreativitet spontant och obehindrat, därför är just 

drömmar ett livsbejakande område för både psykoterapeuten och patienten. Under min 

utbildningstid till psykoterapeut har drömmar och hur man kan använda drömmar i 

psykoterapi inte behandlats nämnvärt, som bäst har det förekommit i en bisats någonstans.  

 

Teoretisk bakgrund 

 

Att människor drömmer är inte något nytt. David Fontana (1999) skriver att vi i västerlandet 

har en benägenhet att tro att verkligheten endast kan beskrivas i form av empiriska fakta, men 

i många andra kulturer finns ett mer fördomsfritt synsätt. Trots att man är fullt medveten om 

skillnaden mellan drömmar och det vakna livet, uppfattas båda slagen av erfarenheter som 

lika verkliga och giltiga, och man tror att drömmarna har förmåga att förändra livet. 
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I många kulturer anser man att drömmarna är ett sätt att leda kraft från andevärlden, att lugna 

inre konflikter och få förnyat hopp, självförtroende och vitalitet. De som inte drömmer anses 

vara avskurna från de heligas kraft.  

 

I psykologilitteratur är det vanligt att utgå från vår egen kultur och tid, skriver Paul Jan 

Brudahl (2009). Han påpekar att det är värt att betänka att alla kulturer och samhällen 

utvecklar en världsbild och ramar för förståelse av fenomen som drömmar, visioner, konst och 

så vidare. I vår västliga kultur har drömmarna, i ett historiskt perspektiv, varit centrala i 

förhållandet mellan gudarna och människorna. I dag är vi krampaktigt rationella och 

drömmarna med sin drömlogik och sina känslomässiga sidor har blivit ett perifert fenomen. 

 

Tudor-Sandahl (2004) säger att alla terapeuter tar med sig sina problem hem, som egentligen 

hör hemma i terapirummet. Hon hävdar att det krävs tid och lugn att reflektera över och 

sortera bort de projektiva identifikationer som psykoterapeuter utsätts för. Dlugos och  

Friedlander (2001) har i en studie kommit fram till att psykoterapeuter kan upprätthålla sitt 

engagemang om de har en fritid och ett privatliv som berikar dem. De såg att om de hade 

aktiviteter vid sidan om sitt professionella yrkesliv, så fanns det ett samband hur de förhöll sig 

till sitt yrke. De terapeuter som sökte handledning och egenterapi periodvis hade av andra 

kollegor bedömts vara mer kompetenta och engagerade.  

 

Få psykoterapeuter använder patienters drömmar i den psykoterapeutiska processen. Det finns 

uppfattningar om att det är mycket tidskrävande. Många känner sig osäkra på hur drömmar 

kan användas och några anser att drömmar är ovetenskapligt material. Vissa har uppfattningen 

att drömmar endast kan användas i långa psykoanalyser där psykoanalytiker är den som tolkar 

drömmen (Pesant. Zadra, 2004). Schredel och Bohusch (2000) har i sin undersökning kommit 

fram till att de psykoterapeuter som själv arbetade med sina egna drömmar hade en betydligt 

större benägenhet att arbeta med patienters drömmar. Det framkommer i deras artikel att det 

var främst freudianska och jungianska psykoanalytiker som använde sig av patienternas 

drömmar. Ett fåtal andra psykoterapeuter med andra teoretiska referensramar såg drömmarna 

som ett framkomligt verktyg. Hill (1996) betonar vikten av att handledaren har kunskaper i 

ämnet och kan uppmärksamma sin aspirant på värdet i att lyssna till drömmar och se till 

återkommande teman och känslor. Brudahl och Brudahl (2009) skriver att drömmar sällan 

används i psykoterapier och de hänvisar till att det ofta beror på terapeutens hållning till hur 
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drömmarna ska användas, en motvilja att arbeta med drömmar och/eller att klienten/patienten 

inte minns sina drömmar som är anledningen till detta. 

 

I en drömgrupp arbetar deltagarna enbart med drömmarens associationer kring drömmen i 

syfte att överbrygga klyftan mellan drömmarens syn på sig själv i vaket tillstånd och den bild 

som drömmen presenterar. Psykoterapeuten, å andra sidan arbetar med mycket mer än det 

associativa material som drömmen frambringat. Hon arbetar med klientens manifesta 

beteende så som hon iakttar det, liksom med sin kunskap om klientens förflutna. Hon är 

observant på det rationella och irrationella inslagen i klientens relation till henne och hon 

intresserar sig för det motstånd som klienten eventuellt ger prov på i samband med drömmen 

(Ullman, 1996)  

 

Innan Ullmans teori för drömmar och metod för drömgruppsarbete presenteras lite närmare 

kan det vara intressant att översiktligt redogöra för just Freuds och Jungs teorier om drömmar 

för att synliggöra olika sätt att se på drömmars betydelse och funktion. 

 

Freuds teori om drömmar 

 

Freud ansåg att drömmar är en kompromiss mellan oacceptabla omedvetna önskningar som 

ofta hade en sexuell innebörd daterat från tidig barndom och en önskan att vara kvar i 

sömnen. Drömmens funktion var att beskydda sömnen och att avlasta undertryckta instinktiva 

impulser. Detta för att det är många omoraliska och inte socialt acceptabla inslag i drömmen. 

Freud hade en uppfattning att det var önskeuppfyllelser. Han ansåg att barndomsönskningarna 

kopplades samman med aktuella önskningar i drömmarens liv. Dagens upplevelser utlöser en 

tidigare konflikt, vilket påverkar de drömbilder som skapas. Han har beskrivit drömmen som 

kungsvägen till det omedvetna och att det omedvetna är som en behållare för det bortträngda. 

Drömmens språk är bilden, de omedvetnas språk, det är före ordet och före logiken (Ullman, 

M1998). Fria associationer var det förhållningssätt som Freud använde för att tyda den 

underliggande meningen med drömmen. För att vända ut och in på drömarbetet fick patienten 

ocensurerat beskriva känslor som hon/han associerade till i det manifesta innehållet. Alla 

dessa associationer gjorde att analytikern kunde avslöja det latenta innehållet i patientens 

dröm. Enligt Freuds synsätt fanns det en analytiker som tolkade drömmen. Det fanns någon 

annan än drömmaren som ”förstod bättre”, som har en noggrant utformad teori ( Pesant 

Zadra, 2004). 
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Jungs teori om drömmar 

 

Jungs syn på drömmar är en annan. Enligt honom handlar drömmarna om mer än upphov och 

orsaker. Han talade om att de hade en föregripande och framåtblickande funktion: att hjälpa 

drömmaren att forma framtiden. Medan Freud talade om att drömmen ville dölja, så menade 

Jung att drömmen ville avslöja. Jungs sätt att arbeta med drömmar var att använda sig av 

arketyper, urföreställningar som är gemensamma för oss alla. Arketypen är de nedärvda 

tendenserna. Där finns mycket av gemensanna myter som skapelseberättelsen, Moder jord, 

odjuret. Han försökte också att förstå drömmarnas betydelse genom att använda en metod som 

han kallade ”amplifikation”. Där undersöker man noga det drömda objektets form, funktion 

och struktur och om det har något samband med drömmarens liv. (Hopcke, 1991). Jung 

betonade att man skulle tolka en serie drömmar, för att på ett sådant sätt se hur en uppsättning 

personliga eller arketypiska drömsymboler utvecklas. Han ansåg att drömmarna kunde tolkas 

på två sätt: objektivt, med hänvisning till drömmarens yttre situation, eller subjektivt, som en 

framställning av drömmarens inre situation. Drömmens funktion är att orientera drömmaren 

mot obeaktade aspekter av det egna jaget och bevara psykisk balans ( Hopcke, 1991). 

 

Ullmans teori om drömmar 

 

Ullman (1996) framhåller att drömmen är en läkande upplevelse på grund av dess förmåga att 

konfrontera och genom denna konfrontation avslöja viktigare sidor av oss själva, som vi inte 

uppmärksammar då vi är vakna. Han ansåg att drömmens funktion är att utforska och 

fastställa den emotionella betydelsen av aktuella erfarenheter och att väcka drömmaren, om de 

känslor som drömmen framkallar överskrider en viss intensitetsnivå. Han ansåg även att 

drömmen erbjuder möjlighet till naturlig läkning via känslorna. Ullman (1998) lade även 

större vikt vid det metaforiska innehållet i bilderna som drömmaren skapat i drömmen än vid 

de fria associationerna. Detta sätts alltid i relation till den livssituation som förorsakade 

drömmen. Han hade även uppfattningar att ingen teori bör sättas före drömmarens egna 

reaktioner inför drömbilderna.   

 

Ullman och Limmer (1996) har i ett antal grundantaganden beskrivit drömarbetsteknik som 

att drömmar utgör intrapsykiska meddelanden som i metaforisk form uttrycker vissa 

sanningar om drömmarens liv.  Det som upplevs i drömmen är vanligen inte avsett som 
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offentlig kommunikation. Under åren 1974-1976 var Ullman i Göteborg för att undervisa 

blivande psykoterapeuter. Här utformade han drömgruppsarbetet. Han menade att drömmaren 

behöver hjälp av andra för att förstå sin dröm, men att dessa inte behöver vara professionella 

psykoterapeuter, professionell auktoritet är inte någon väsentlig ingrediens i drömförståelsens 

konst. Det som är utmärkande med Ullmans metod är framförallt varsamhet, trygghet och 

följsamhet. Han har beskrivit drömgruppen som en advokat för drömmen och drömmens 

rättighet till sin ägare. 

 

Teoretiska system för drömtolkning som koncentrerar sig på det latenta innehållet har en 

tendens att kväva det fria flödet av nya insikter och spontana infallsvinklar. Ullman var av den 

uppfattningen att utbildning och avancerade teoretiska kunskaper kunde ha en hämmande 

inverkan och göra folk försiktiga. Sanningen och den kreativa fantasin kan falla offer. Det här 

gäller i särskilt hög grad för mycket teoretiserande kring våra drömmar. Ullman (1994) 

beskriver att drömgruppsarbete kan vara ett bra sätt att avmystifiera drömmarna och bli 

säkrare på att följa dem. Processen i drömgruppsarbete erbjuder ett strukturerat sätt att närma 

sig drömmen. Det händer inte sällan att gruppen kommer på något verkligt centralt. Att de 

känslor och tankar som medlemmarna låter gruppen ta del av har en specifik innebörd också 

för den som drömmer. Om man tänker efter, så är detta inte så märkligt, skriver Ullman 

(1994). I drömmen dras medvetandet mot teman som hör till den allmänmänskliga 

erfarenheten. Det kan till exempel gälla frågor kring makt och auktoritet, om man i första 

hand ska tänka på sig själv eller andra, självständighet kontra beroende, aktivitet kontra 

passivitet, tankar kring den egna identitetskänslan etc. Det bildspråk som letar sig in i 

drömmen är med andra ord socialt till sitt ursprung. Vi kan kombinera, förvrida och förändra 

dessa bilder på vårt eget alldeles privata vis. Det är våra levnadsbetingelser som samhälliga 

varelser som i sista hand har format de bilder som står oss till buds. Ullman (1994) tar som 

exempel att man inte finner några flygplan i drömmarna hos en infödingsstam.  

   

Ullman har blivit kritiserad för sin metod från andra psykoanalytiker. I en psykoanalys är det 

psykoanalytikern som har tolkningsföreträde, medan i en drömgrupp så är det drömmaren 

som har tolkningsföreträde. Ur ett maktperspektiv är denna frågeställning intressant men 

kommer inte närmare att beröras i denna studie.  
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Ullmans drömgruppsmetod 

(Ullman, 1996, sid. 51-52) 

 

Stadium I 

Presentation av drömmen och tillfälle för gruppmedlemmarna att ställa frågor. 

 

Stadium II 

Drömmaren lyssnar medan gruppmedlemmarna arbetar med drömmen som om de vore deras 

egen. De presenterar de känslor som drömbilderna väcker hos dem som sina egna 

projektioner, och de arbetar sedan med drömmarnas metaforiska innebörd. 

 

Stadium III 

Drömmaren svarar sedan med sina egna associationer kring drömmen och tar också upp 

sådant som han finner värdefullt i det som gruppen bidragit med. Om drömmaren är villig att 

gå vidare följer sedan ett antal ytterligare delstadier. Dessa innefattar en dialog där syftet är att 

1) hjälpa drömmaren att ringa in de tankar och känslor som föregått drömmen och fungerat 

som utlösande faktorer.  

2) ytterligare berika det associativa materialet genom att någon i gruppen läser upp drömmen 

för drömmaren och slutligen  

3) fördjupa drömmarens insikt om drömmens budskap genom att gruppen erbjuder 

orkestrerande projektioner, ett sätt att ytterligare fästa drömmarens uppmärksamhet på 

möjliga kopplingar mellan drömmens bilder och hennes verkliga liv, kopplingar som kan ha 

undgått henne. Vid efterföljande session bereds drömmaren möjlighet att berätta om 

ytterligare tankar kring drömmen som kan ha dykt upp sedan förra gången. 
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Inför studiens genomförande har jag försökt att genomföra strukturerade litteratursökningar 

på de vetenskapliga databaserna CINAHL, PubMed och Psychinfo. De sökord som användes 

var; drömgrupp, psykoterapi, dream, dreams, dreamgroup, psychotherapy. Inga relevanta 

artiklar hittades varför jag fann det mer än viktigt att genomföra en studie med personer som 

har erfarenhet med drömgruppsarbete.  

 

Syfte 

 

Syftet med denna intervjustudie är att undersöka vad det inneburit på ett personligt och ett 

professionellt plan för tre enskilda psykoterapeuter att delta i drömgruppsarbete enligt 

Ullmans metod.  

 

Metod  

 

Metodval och vetenskapsfilosofisk position 

 

Enligt Kvale (1997) är intervjuer särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på 

meningen hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, samt klargöra 

och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld. Jag har därför valt att genomföra studien 

med en kvalitativ metodik där jag intervjuat tre psykoterapeuter som har lång erfarenhet av 

drömgruppsarbete enligt Ullmans metod. Intervjuerna spelades in och fältanteckningar skrevs. 

Det inspelade materialet skrevs därefter ut ordagrant, för att sedan analyseras genom 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2003). 

 

För att bearbeta och tolka de kvalitativt inriktade intervjuerna har en hermeneutisk position 

antagits. Kvale (1997) menar att med en hermeneutisk utgångspunkt är det viktigt att förstå 

den avsedda meningen, att kunna läsa mellan raderna. I en forskningsintervju får 

hermeneutiken därför dubbel betydelse: först genom att klarlägga den dialog som intervjun 

ger upphov till och sedan att analysera intervjutexterna. Inom hermeneutiken kan intervju som 

forskningsmetod ses som ett skapande av kunskap där en viktig del blir forskarens egna 

erfarenheter och värderingar (Kvale, 1997). Eftersom jag själv har personlig erfarenhet av 

drömgruppsarbete, så har mina egna erfarenheter påverkat hur jag tolkat texterna.  
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Intervjuernas genomförande 

 

Första steget var att ringa upp de personer jag valt ut. Detta för att fråga om de var 

intresserade av att bli intervjuade utifrån det syfte jag beskrev. Alla tre svarade att de var 

positiva till att genomföra dessa intervjuer. Vi kom överens om tid och plats att träffas för 

intervjun. Därefter sändes skriftlig information brevledes angående studiens syfte (bilaga 1). 

Där betonades ytterligare informantens frivillighet och att materialet hanteras konfidentiellt. 

Intervjuerna utfördes på platser som informanterna varit med och valt. Jag har gett förslag på 

neutrala platser, såsom universitetet och FOU-enheten på sjukhuset. En valde att bli 

intervjuad i sitt eget hem av praktiska skäl.  

 

Varje intervju började med att informanten åter informerades om studiens syfte samt om 

frivilligheten att delta, därefter ställdes breda frågor utifrån den intervjuguide som var 

förberedd innan genomförandet (bil 2). Varje intervjutillfälle varade i ungefär en timme och 

genomfördes utan avbrott eller yttre störningar som kan påverka intervjun. Informanten fick 

fritt återberätta hur de ställde sig till frågorna. Utifrån de svar som informanten formulerade, 

ställdes ytterligare följdfrågor. Alla tre intervjupersoner gav detaljerade och långa 

beskrivningar.  

 

Intervjuguide 

 

En intervjuguide ska fungera som underlag för själva intervjun. Där ska aktuella ämnen eller 

teman fastställas samt i vilken ordning de planeras att tas upp under intervjun. En 

intervjuguide kan ha olika grader av struktur. Allt från välstrukturerade, med ett antal 

preciserade frågor och med bestämd ordningsföljd, eller en halvstrukturerad där de teman som 

kommer tas upp under intervjun anges rent översiktligt (Kvale, 1997). Inför denna studie 

gjordes en halvstrukturerad intervjuguide som baserades på de centrala frågeställningarna 

(bilaga 2). Målet var att hålla intervjuerna så öppna som möjligt och låta intervjupersonerna 

prata fritt utifrån syftet och frågorna som var förberedda. 
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Dataanalys 

 

En utskrift från en muntlig intervju till skriftspråk blir alltid en konstruktion, en tolkning där 

man ändrar materialet från en form till en annan. Varje utskrift för således med sig en rad 

överväganden och bedömningar för forskaren. Genom att så noggrant som möjligt skriva ner 

allt som sägs och uttrycks under intervjun så ökar man möjligheten för att intervjun återges så 

nära dess ursprungsform som möjligt (Kvale, 1997). 

 

Hela texten lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten och jag lyssnade 

igenom banden ett antal gånger. En intervju åt gången till att börja med. Meningar eller fraser 

som innehöll information som var relevant för frågeställningarna plockades ut. Det blev till 

meningsbärande enheter. De teman som valdes baserades delvis på studiens frågeställningar, 

men även på vissa gemensamma nämnare som framträdde när utskriften av intervjuerna 

bearbetades. När den tematiska indelningen var klar så lästes utskrifterna av intervjuerna 

igenom ytterligare för att hitta utsagor från varje informant som sedan kunde föras in på 

respektive tema. Nästa steg var att undersöka vilka likheter respektive olikheter som fanns i 

intervjumaterialet. Dessa jämförelser och likheter sammanställdes i delanalysen inom 

respektive tema. 

 

Informanter 

 

De tre kvinnliga psykoterapeuter som jag intervjuat har alla lång erfarenhet av 

psykoterapeutyrket samt har en långvarig erfarenhet av drömgruppsarbete. Alla tre har en 

handledarutbildning, men olika grundutbildningar, socionom, psykolog och läkare 

(vuxenpsykiatriker). Två har varit pensionerade en tid, men har fortsatt med 

drömgruppsarbete regelbundet. En av dem håller i workshops kring drömgrupper. 

En har inte nått pensionsålder och är fortfarande verksam på arbetsmarknaden. Hon är också 

medlem i en drömgrupp. Samtliga informanter blev inbjudna att delta i drömgrupp via 

kollegor. Detta var i slutet på 70-talet och 80-talets början. Detta innebär att de har ungefär 30 

års erfarenhet av drömgruppsarbete.  

 

Att jag valde just dessa tre att intervju berodde på att jag själv är medlem i drömgrupp och har 

vid olika tillfällen träffat dem i drömgruppssammanhang. En av de intervjuade var också den 
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som introducerade mig till drömgrupparbetet. Jag har valt ut tre som bor och verkar inom det 

närmaste området från där jag själv bor och är verksam. Fler psykoterapeuter och tillika 

drömgruppsmedlemmar har varit tillfrågade, men jag har prioriterat dessa tre utifrån det 

geografiska läget och att de är några av de mest erfarna i Sverige. Det bör nämnas att alla tre 

gjort starkt intryck på mig i en positiv riktning. 

 

Etiska aspekter 

 

En etisk aspekt var att intervjupersonerna skulle få vara anonyma. Skälet till detta är att de 

skulle kunna delge sina åsikter utan att känna att de måste svara för dem i efterhand eller bli 

igenkända. Således har namn ändrats, samt att de som intervjuas presenteras i grupp och inte 

var och en för sig. Slutligen kommer samtliga bandupptagningar och utskrifter av intervjuerna 

förstöras efter det att uppsatsen har examinerats och godkänts. Intervjuerna har varit på helt 

frivillig basis. 
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Resultat och analys 

 

Tema 1 – Drömgrupp - en metod att fördjupa sig i användandet av drömmar. 

 

Etel menar att hon i sina utbildningar läst en hel del om drömmar, men att hon med Ullmans 

drömgruppsmetod fått lära sig hur man kan gå till väga. Hon beskriver det som att hon med 

drömgruppen fick en utbildning i hur man kan handskas med det material som kommer. 

 

”…här fick jag en utbildning genom deltagande i drömgruppsarbete och det är jag säker på 

att varenda en har fått, alltså i sättet att förhålla sig till sånt känsligt material. För man 

kommer ju in i en människas narcissistiska problematik ögonblickligen, för den rör sig ju där 

så att säga. I drömgruppsarbete så är detta med trygghetsfaktorn otroligt väsentlig och att 

den som är drömmare måste vara helt säker på att ingen kommer att ålägga drömmaren eller 

förgå sig i någon som helst aspekt.” 

 

 

I och med att hon i början fick erbjudandet att själv leda en drömgrupp som Montague Ullman 

hade, så fick hon känna av hur det var att använda metoden och det fungerade ”som ett chip”. 

Att lära sig metoden, tyckte hon, skapade genast en annan relation till vad man håller på med. 

 

”När man ser och erfar effekterna på huden och måste förhålla sig, för hela 

drömgruppsarbetet går ut på att man är, Monte säger ju så populärt, advokat för drömmen. 

Drömmens rättighet till sin ägare som vi företräder helt enkelt och då gäller det att förhålla 

sig så, att den där drömmen som har svårigheter att tränga igenom den försvarsbarrikad som 

drömmaren upprättar. Förhålla sig så att den inte är skrämd, utan att drömmaren vågar ta 

sig själv till sig.” 

 

Ester beskriver ramarna och tryggheten som en viktig del till att hon fortsatte med 

drömgruppsarbete, att det blev en trygghet i gruppen som gav förutsättningarna till att 

utforska drömmen. Hon tycker att det var fascinerande att det blev så tryggt och respektfullt i 

gruppen, trots att de inte kände varandra till en början.  

 

”Det är ett finurligt sätt att snabbt nå omedvetet material. Det här med drömgruppen gjorde 

att jag fick en metod att se hur man på ett roligt sätt och med roligt menar jag dynamiskt sätt 

kan använda drömmarna.” 

 

Det har också blivit naturligt att fortsätta med drömgrupp, eftersom det alltid funnits personer 

runt omkring henne som velat vara med i drömgrupp. Det har blivit naturligt att fortsätta med 

träffarna. Hon tycker att det har varit roligt och spännande.  
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Johanna upplevde att just direktresponsen som man fick på det man bidrog med själv var 

mycket tillfredställande. Att engagemanget kunde ge så mycket utdelning.  

 

”Den första erfarenheten jag kommer ihåg var att jag tyckte att det var en sån oerhört 

fascinerande metod och att även om man inte själv, för jag tror att den första gången hade 

jag inte någon egen dröm, men att man som gruppdeltagare ändå var så aktiv och att det var 

något häftigt i det här att kunna hjälpa drömmaren att hitta någonting i sin egen dröm”. 

 

Erfarenheten av att ta upp en egen dröm och få hjälp av gruppen att närma sig sin dröm 

skapade en ”aha-uplevelse”. Det blev en sådan tydlig illustration över vad hon brottades med i 

sin vardag, på arbetsplatsen. Johanna berättar att en av de första erfarenheterna av 

drömgruppsarbetet var att hon träffade människor som hon inte alls hade träffat tidigare och 

plötsligt var man väldigt nära utan att man egentligen kände varandra. Sekretessen i gruppen 

är väldigt viktig och skapar en stor trygghet. 

 

”…men man delar någonting som är väldigt, väldigt gemensamt.”  

 

Under utbildningstiden till psykoterapeut studerade de teorier och läste en hel del litteratur 

kring drömmar. 

 

”Vi läste väl Freuds drömtydning, den boken, men inte direkt för att jobba med drömmar utan 

mera som teori för hur man kan förstå det omedvetna eller mekanismer i det omedvetna” 

 

Delanalys   

 

De tre informanternas beskrivning av drömgruppsarbete har gemensamt att det är något i 

metoden, vid drömgruppstillfället, som har berört dem. De fick erfarenhet av att bli personligt 

berörda. Att vara med när någon annan eller de själva fick kontakt med sin egen dröm är en 

övertygande och stark upplevelse. Ramarna och varsamheten om drömmaren och drömmen i 

metoden gör att det skapas en trygghet i gruppen.  

 

Att konkret få möjlighet att lära sig hur man kan handskas med materialet drömmar på ett 

strukturerat och medvetet vis skapade ett intresse och engagemang att fortsätta att fördjupa sig 

i drömgruppsarbete. Johanna betonar även värdet av att dela med sig och av sig själv till andra 

människor. I drömgrupp lär man känna varandra på ett djupt plan och det ger en känsla av 
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mänsklig gemenskap. När man själv blir berörd och får en känslomässig relation till hur man 

kan få hjälp av en drömgrupp att få kontakt med sin dröm, så blir man nyfiken och vill 

fortsätta att utforska det mera. Med Ullmans metod öppnades ett forum för detta, ett konkret 

och möjligt sätt.  

 

 

Tema 2 – Drömgrupp – en väg till personlig utveckling och djup gemenskap med andra 

människor.  

 

Etel berättar att hon varit med under processen då Ullman utvecklade metoden. Det var 

spännande och utvecklande. Hon beskriver Monte Ullman som en mycket levande, genuin 

och engagerad person, vilket bara det gav en personlig utveckling att vara i närheten av.  

Att vara drömgruppsledare och deltagare tycker hon varit oupphörligt intressant. Att vara med 

i en process och upptäcka och hjälpa andra att se och förstå vilken oerhörd kapacitet vi 

människor har. 

 

”Ullman sa ju alltid att man blir beroende. Det är beroendeframkallande att arbeta med 

drömmar och det är det för att, alla gånger kommer man inte fram till det här, men att se 

drömmaren i förklarat ljus när drömmaren får den här kontakten. Det är värt hur mycket som 

helst.” 

 

Det Etel beskriver som mest berörande på det personliga planet har varit att det varit ett roligt 

och intressant sätt att arbeta. Detta har varit ett sätt att behålla en nyfikenhet även i hennes 

jobb. Att människan är så fascinerande. Hon tycker att bara erfarenheten att själv känna 

”stöten i magen” då kontakten med drömmen blir till är goda erfarenheter och befrämjar 

utvecklingen. Sättet att betrakta sig själv, för man får en annan relation till sig själv, till den 

inre världen. Bara att man har en dröm, att man berättar den tycker Etel hjälper till en 

förståelse och närmande till sig själv. 

 

Ester tycker att det gett henne extra verktyg inom psykoterapi och att det öppnat upp för 

hennes egen utveckling att utvecklas både psykoterapeutiskt och på det personliga planet. Hon 

poängterar, precis som Etel, att det varit väldigt rolig att vara med i drömgrupp. 

 

”Ofta när jag har varit på någon drömgrupp, så har jag tänkt det där att ” ingen film kan nå 

dithän dit detta arbete kan göra” det finns inte. Verkligheten överträffar allting och då menar 

jag verkligheten också i form av en dröm.” 
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Vid vissa tillfällen tycker Ester att drömgruppsarbetet varit avkoppling från yrket och många 

gånger upplevde hon att hon fått viss avlastning genom drömgruppen. Hon tycker att hon fått 

hjälp att se sig själv och talar om att deltagandet varit en glädje, att lära känna sig själv med 

hjälp av de metaforer som hon själv skapat under natten. Hon tycker att hon aldrig slutar att 

fascineras över att hon, trots all sin teoretiska kunskap om detta, inte begriper sina egna 

drömmar. Att det har med henne att göra och att man behöver hjälp att ”öppna sin dröm”.  

I egenterapin under utbildningstiden tog hon upp sina drömmar, trots att terapeuten inte var 

tydligt intresserad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Johanna menar att drömgruppen framförallt varit en personlig tillgång. Genom 

drömgruppsarbetet så har hon förstått vad det är hon brottas med och då är det naturligtvis 

även i arbetssituationen. Det har varit hjälpsamt och hon kan se att i en del viktiga val eller 

beslut har drömgruppen varit av stor betydelse. Hon har fått hjälp i att förstå och hantera 

situationer på ett förnyat sätt. Hon beskriver att efter psykoterapeututbildning, då egenterapin 

var avslutad, så fungerade drömgruppen som ett viktigt forum där hon kunde få chans att 

reflektera över sig själv och var man är i livet. Drömgruppsarbete är mentalhygien. 

 

”Jag tror nog att det haft funktionen som en egen terapi, att det är någonstans där man 

faktiskt får möjlighet att förstå lite mer av sig själv och det är ju inte bara då i jobbet som 

man nyttjar det, det är ju personligen.” 

 

Johanna tog upp sina egna drömmar i egenterapin, men tycker att hon inte fick den hjälp som 

man kan få i en drömgrupp. 

 

Delanalys 

 

Alla tre har gemensamt att det är ett roligt och spännande sätt att förstå mer av sig själv. Det 

har också varit tillfredställande att ha möjlighet att hjälpa andra till en djupare förståelse av 

sig själv. Att arbeta med drömmar beskrivs som outtömligt och spännande. Johanna har till 

och med exempel på konkreta frågor hon brottades med och kommit till rätta med och 

konkreta beslut som hon fattat utifrån en dröm som hon fått hjälp med av drömgruppen. 

 

Att vara med i drömgrupp har varit utvecklande och kan beskrivas som mental hygien.   
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Ester och Johanna nämner att de arbetat med drömmar i sin egenterapi, men att de fått mer 

hjälp med just drömmarna via drömgrupp. I den egna terapin fokuserar man inte så mycket på 

drömmarna, det finns det inte utrymme för, så att delta i drömgrupp har innehållit något 

utöver det som psykoterapin kunnat erbjuda. Att fortsätta att vara nyfiken på sig själv och sina 

drömmar har gjort att lusten till arbetet har hållits i liv. Alla tre betonar att drömgrupp inte är 

samma sak som terapi, men det har en terapeutisk verkan. Att förstå den egna drömmen är 

svårt, men att få hjälp med detta genom drömgrupp är utvecklade. Värdet att som 

psykoterapeut ha någonstans att själv vara en del i en grupp där man kan utforska sig själv är 

värdefullt. Just att tryggheten och sekretessen är så absolut, skapar detta utrymme.  

 

 

Tema 3 – Drömgrupp – en erfarenhet att använda i arbetet som psykoterapeut 

 

Etel säger att hon egentligen inte vet vad hon skulle ha för relation till drömmar och 

psykoterapi om hon inte varit med i någon drömgrupp, men hon säger att hon hållit på med 

detta sedan 1980, så hon tror att det spelat en stor roll hur hon förhållit sig till patienters 

drömmar. Hon berättar bland annat om en patient som kom med drömmar varje session.  

 

”Jag arbetade naturligtvis kolossalt mycket med drömmar i mitt psykoterapeutiska arbete.” 

 

Hon beskriver att det är skillnad på drömgrupp och psykoterapi. I en drömgrupp är man 

fokuserad på en enda dröm, medan i en psykoterapi så är det så många andra saker som man 

tar upp. Drömmarna blir en del, men hennes övertygelse är att i och med att psykoterapeuten 

är nyfiken på och intresserad av drömmar så blir det något den tar upp och material att arbeta 

med, som är verksamt för terapin. Det är en sådan informationskanal att det vore dumt att inte 

använda sig av den. Hon berättar att som handledare har hon försökt att inspirera sin 

handledda att vara uppmärksamma på drömmar, men det har inte varit något centralt, det har 

inte varit hennes uppdrag.  

 

Ester tycker att hon haft väldigt stor användning av tekniken och drömmen i sitt 

psykoterapeutiska arbete. Just att det är så många som går i terapi som kommer ihåg sina 

drömmar, som om de gått in i ett speciellt läge. Hon beskriver att hon haft stor nytta av 

metoden.  Hon tycker att det är en snabb väg till det omedvetna och metoden har hjälp henne 
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att använda drömmen. Den del i metoden där man frågar efter känslan som drömmaren hade i 

sin dröm, tycker Ester har varit användbar. Det är klienten/drömmaren själv som kommer med 

den känslan och det är sprunget ur något som är aktuellt.  

 

”Jag har alltid haft glädje av det här med att ändå ha följt den här metoden för att det första 

jag kan använda mig av emotion, alltså vad ger det för känsla, bara det. Vad ger den här 

drömmen för känsla? Vad väcker den för någonting och vad tänker jag om den, sedan kan 

man jobba med bilderna som metaforer och se i vilken mån de stämmer med dagens vardag i 

bild, i verkligheten och man kan titta på i vilken mån de stämmer med tidigare upplevelser 

och känslor. Så det är ju ett finurligt sätt att snabbt nå ett omedvetet material.” 

 

Johanna menar att nyfikenheten på drömmar hos terapeuten lockar fram intresset och 

nyfikenheten hos patienten/klienten på sina egna drömmar. Hon tycker att det är en viktig 

ingrediens som visar att hon som psykoterapeut haft användning av metoden. Just det att hon 

som terapeut själv är nyfiken på drömmar gör att det lättare tas in i terapin och hon påpekar 

att patienten/klienten märker vad terapeuten önskar. Det är inte så lätt att beskriva konkret hur 

hon använt metoden, men att fånga upp metaforer som man gör i ett drömgruppsarbete har 

varit verkningsfullt. Den delen med återberättandet tycker hon har varit användbart. Då hör 

den som drömt, klienten, vad den har skapat för bilder och kan reflektera från en annan 

vinkel. Det är inte något som psykoterapeuten tolkat, utan något som drömmaren skapat själv.  

 

”Inte så att man har liksom använt metoden fullt ut, utan bara delar av den som det här att 

drömmen återberättas så har jag ofta använt det i terapier. Jag har bara kunnat ta upp en 

sekvens i drömmen t ex som jag har fått berättat och bara man kanske lägger betoningen lite 

annorlunda eller något sådant. Som t.ex ”så du var ute och cyklade”? Och så märker man 

hur det där väcker någonting hos klienten att man hör det då som något dubbeltydigt att vara 

ute och cykla.” 

 

Delanalys 

 

Alla tre intervjuade betonar vikten av att de som psykoterapeut är intresserade av drömmar 

gör att klienten/patienten får möjlighet att lyssna till sina egna drömmar. Detta påverkar hur 

drömmar tas upp. I och med erfarenheten från drömgruppsarbete blir det naturligt att 

intressera sig för klientens drömmar. De nämner olika delar av metoden som de haft 

användning av i psykoterapier. Det går naturligtvis inte att använda hela metoden under en 

session, men fördelen av att vara förankrad i metoden gör att det går att vid tillfället använda 

delar ur metoden. Ingen av dem vill jämställa drömgrupp med psykoterapi, det är olika saker, 

men att drömgrupp har en terapeutisk effekt är de överens om. Att själv ha en personlig 
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erfarenhet av metoden och effekten gör att man litar till drömmen. De beskriver alla tre att de 

läst litteratur under utbildningstiden om drömmar och dess betydelse, men det här att få en 

metod som gör att man har egna erfarenheter gör att de har känt en självklarhet att ta upp 

drömmar eller att uppmana patienten att vara uppmärksam på sina drömmar.  Det är en sak att 

teoretisk förstå att drömmarna är användbara, men att ha en metod och genom den fått en 

personlig erfarenhet tycker samtliga har varit värdefullt. 

 

 

Tema 4 –  Drömgrupp – ett förhållningssätt och ramar som skapar utforskarglädje och 

trygghet 

 

Etel tycker att just tryggheten i metoden är det som är bärande. Metoden skulle kunna 

förklaras som ett förhållningssätt. Hon beskriver måleriskt hur varsamheten om drömmaren 

och drömmen i centrum är det som är det som för förståelsen framåt. Metaforen som Monte 

Ullman använde att ”drömgruppen ska vara drömmens advokat” är ett ödmjukt 

förhållningssätt, för när vi är i drömmens område, som rör sig på det narcissistiska området, 

så är känsligheten total och då är det nödvändigt med tydlighet i ramarna och 

förhållningssättet. Ullman letade efter svaret på frågan ”hur ska man förhålla sig så att 

drömmaren som är den som har svaret på sin egen dröm ska kunna hjälpas till det svaret”. 

Etel menar att det är det som är så bra med metoden. Drömmaren vet själv. Det är inte någon 

annan som sitter inne med sanningen, utan drömgruppsledaren och drömgruppens uppdrag är 

att hjälpa drömmaren att få kontakt med sin dröm. 

 

Ester tycker att tydligheten med ramarna i metoden är så användbar. Det är tekniken runt 

drömmen som gör att man så snabbt kommer åt omedvetet material. Metoden har gjort att hon 

så tydligt använder sig av emotionerna. Ester betonar även metodens förhållningssätt som en 

del, att vara varsam och följsam.  

 

Johanna menar att tilliten och sekretessen i gruppen, vilket metoden skapar, är viktigt. Med 

metoden som drömgruppen använder skapas denna trygghet som behövs för att utforska sin 

dröm och sig själv. Det är drömmaren som har tolkningsföreträde till sin dröm. 

 

”Det är ju därför man uppfattar det som, eller jag upplever det som en väldigt varsam metod 

för att man inte tvingar på sin egen tolkning.” 
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Att ha en kontinuerlig grupp där alla är väl kända med metoden skapar en stor tillit. Det blir 

en känsla av att alla ”sitter i samma båt”. Det är inte så att alla måste vara terapeuter anser 

Johanna. Hon har ändå erfarenheter av att det blir en annan kvalitet på drömgruppsarbetet. 

 

” Jag tror att komma till den här första nivån så att säga där det är ganska mycket dagsrester 

som liksom har aktiverat ett ganska aktuellt och relativt medvetet eller förmedveten 

problematik som han håller på med. Det tror jag att dit kommer man med vilken drömgrupp 

som helst. Men om man ska komma ett steg till och börja få mera syn på det som är det mera 

personliga och det som har aktualiserats utav ens eget det som är mera omedvetet då tror jag 

verkligen att det har varit mycket, mycket mer utav det när det är några som är terapeutiskt 

kunniga.” 

 

Delanalys 

 

Gemensamt för alla tre är att de anser att förhållningssättet i metoden skapar en trygg ram 

som medför att drömmaren känner en tillit och får hjälp att få kontakt med sin egen dröm. 

Det är drömmaren som har tolkningsföreträde. Fördelen med Ullmans metod är att den är 

väldigt varsam, ger trygga ramar och skyddar drömmaren. Ödmjukheten för drömmen är unik 

och betydelsefull. Det är med fokus på känslorna, på vad som är aktuellt för drömmaren just 

nu, som drömmaren har en möjlighet med drömgruppens hjälp att förstå på ett djupare plan 

dess grundaffekter.  Det är en viktig del av metoden att den utgår från att alla i gruppen är på 

samma nivå ur ett maktperspektiv. Drömmaren är den som äger sin dröm och har rätten att 

stoppa om drömmaren känner så. Inget får tvingas på drömmaren. Det är något som tilltalade 

informanterna, tilliten till att man känner när det känns rätt och känslan av sårbarhet när man 

befinner sig i drömmen. Ullmans metod har ett förhållningssätt att inte ”ta makten”, eller sätta 

sig på en vetande position, vilket påverkar känslan av tillit för drömmaren. 
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Diskussion och helhetstolkning 

 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vad drömgruppsarbete, enligt Ullmans metod, 

inneburit för tre erfarna psykoterapeuter på ett personligt och ett professionellt plan.  

 

Att det är ett spännande och roligt sätt att tillsammans med andra utforska sitt inre och på ett 

sådant sätt hålla en personlig utveckling levande, uttrycker alla på olika sätt. Det blir en 

narcissistisk påfyllnad när en hel grupp ägnar sig åt endast dig och din dröm. När det gäller 

drömgrupp så riktas uppmärksamheten uteslutande mot drömmarens intrapersonella fält. 

Gruppdeltagarnas privata reaktioner förvandlas inte till gruppens angelägenheter, utan får 

bearbetas var och en för sig.  

 

Att vara i jämvikt, mellan nyfikenhet och rädslan att konfrontera sina försvar, det gynnar en 

personlig utveckling och samtliga intervjuade påtalar att det inneburit att de fortsatt att vara 

nyfiken på sig själv och andra. Gruppen stimulerar drömmarens nyfikenhet, kommer med 

uppslag om vad man kan vänta sig att finna och ger det stöd man behöver för att vända 

blicken inåt. Nyckeln till denna inre sfär lämnar aldrig drömmarens hand. Jämvikten mellan 

nyfikenhet och försvarsreaktioner förskjuts i takt med att drömmaren blir allt mer involverad i 

processen.  

 

Metoden innefattar även att det inte finns någon utomstående expert som tolkar drömmen. 

Både Hill (1996) och Ullman (2000) betonar vikten av att det är drömmaren som få hjälp att 

använda tillgångarna av sina inneboende resurser. Ledaren och gruppen är inte experter utan 

hjälpare. Naturligtvis har det stor betydelse om drömgruppsledaren och drömgruppsdeltagarna 

har god och lång erfarenhet. Två informanter poängterar att gruppens sammansättning är av 

stor betydelse. Om det är fler med som är erfarna och har god kännedom om metoden och 

drömmar, så påverkar det gruppens arbete. De intervjuade tyckte även att det kan vara viss 

skillnad i det djup som kan utforskas om det finns psykoterapeuter med i gruppen. Som alla 

informanter påpekat, så går inte drömgruppsarbete att jämföra med psykoterapi, men att 

arbeta med drömmar på detta sätt är en ingång till modet att våga leka med drömmen på ett 

allvarligt vis. Det som kan tala emot drömgrupper kan vara känslan av sekretess. Att berätta 

sina drömmar innebär att man lämnar ut sitt innersta och det kan kännas ”riskabelt” om 

gruppen inte är trygg. Alla måste vara helt införstådda med den absoluta tystnadsplikten. Det 
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är i och för sig något som psykoterapeuter är mycket väl införstådda i. Det kan därför tala för 

att just drömgrupp med psykoterapeuter kan kännas tryggt ur den aspekten. 

 

I drömmen har vi bevarat förmågan att på ett fantasifullt sätt skildra spänningen mellan våra 

begränsningar och blockeringar och de friska sidorna av vårt psyke. Att genom metodens 

ramar och förhållningssätt hjälpa drömmaren att komma i kontakt med sin egen dröm är 

tillfredställande även för deltagarna i drömgruppen. Genom detta arbete skapas ett utrymme 

att möta andra människor på ett djupt plan. Förhållningssättet och den trygga ram som 

metoden har, skapar en trygghet att våga närma sig drömmen. Det är drömmaren som styr hur 

långt hon vill fortsätta. Tudor-Sandahl (2004) skriver att den viktigaste komponenten i alla 

former av psykoterapi är att sätta ord på det onda, eller de känslor som man bär på. Man blir 

inte längre ensam. De intervjuade beskrev att drömmarna och drömgruppsarbetet har hjälpt 

till att fortsätta vara nyfiken på sitt inre och även på andra människor. 

 

Samtliga informanter tycker att det haft stort värde att delta i drömgrupp för den fortsatta 

personliga utvecklingen. De var noga med att poängtera att det inte går att jämföra 

psykoterapi med drömgruppsarbete, men en informant använder begreppet mentalhygien, att 

behålla kontakten med sitt inre levande. 

 

 

Under sin utbildningstid har de intervjuade studerat drömmar i litteratur, men att få en egen 

personlig erfarenhet och en metod att använda har gjort att de intresserat sig mer för drömmar 

i deras arbete som psykoterapeuter. I litteraturen kring drömmar är det ofta analytiker som 

tolkar drömmen och är den som ska visa drömmaren vad den vill säga till sig själv. Med 

Ullmans metod fick de verktyg och praktiska kunskaper på hur man kan gå till väga och 

förhålla sig. Det går att dra en liknelse att ha utbildningsterapier under sin utbildning till 

psykoterapeut. Man tränar hantverket tillsammans med en handledare. Med drömgrupp som 

erfarenhet bidrar det till att överbrygga klyftan mellan de teoretiska kunskaperna och de 

färdigheter och tekniker som behövs för att utforska en klients/patients dröm. Ullman (1996) 

menar att man alltid känt till att drömmaren på egen hand har svårt att fånga drömmens 

budskap och därför behöver hjälp av någon annan. Den andre, som märkte att han kunde vara 

till hjälp för drömmaren, kom med tiden att inta rollen som experten, drömtydaren, någon 

med kunskap om drömbildernas symboliska innebörder och deras betydelser för den enskilde 

drömmaren. I modern tid har den här expertrollen, med stöd av psykoanalytisk teori och vår 
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kunskap om utvecklingspsykologi, kommit att projiceras på psykoanalytikerns gestalt. Ullman 

(1996) betonar också värdet av att ledarskapet delas på i gruppen, för att bland annat undvika 

vissa överföringar som kan uppträda.  

 

Det framkom även av intervjuerna att alla tre använt drömmar i stor omfattning i sin 

verksamhet som psykoterapeuter. Om man är intresserad och uppmärksammar drömmar, så är 

det något patienten uppfattar. En psykoterapeut påpekar att när man påbörjar en process med 

psykoterapi, så har hon upplevt att patienten börjar minnas mer av sina drömmar och det har 

hon fångat upp. Just emotionen i drömmen är väldigt användbar och hjälper patienten att 

komma i kontakt med något centralt. Att de själva varit aktiva drömgruppsmedlemmar har 

påverkat intresset och kunskapen om hur de kan arbeta med drömmarna. Vissa delar av 

metoden har tagits upp, såsom exempelvis dagsrester, återberättandet av drömmen och vilken 

känsla som patienten hade i drömmen. Intresset och nyfikenheten på drömmar är viktigt, men 

hur man kan gå till väga och hur man utvecklar sin teknik är inte så lätt att träna. 

Drömgruppsdeltagande har för de tre intervjuade psykoterapeuterna visat sig vara en bra och 

kreativ metod att underlätta användandet av drömmar i psykoterapi. Det är ett lekfullt sätt att 

förkovra och fördjupa sin yrkesskicklighet kring drömmar. Att drömgruppsarbete enligt 

Ullmans metod tillfört de tre informanterna även kreativitet och utforskarglädje är entydiga 

kommentarer från dem.  

 

Egna reflektioner kring studien och att arbeta med drömmar i psykoterapi 

 

Att inte använda drömmar för att nå personlig utveckling är något av slöseri. Det är av vikt att 

det är den som drömmer som själv skapar bilderna, ingen annan. Att utgå från det man har, 

sina egna känslor och lita till sin egen förmåga skapar en tillit tills sina egna känslor vilket är 

en viktig del i professionen som psykoterapeut. Att använda drömmar och 

drömgruppsmetoden ser jag som ett fruktbart sätt för psykoterapeuter att behålla lusten och 

engagemanget till sitt arbete som psykoterapeut.  

 

Drömgruppens sammansättning kan vara en svag länk i tanken att psykoterapeuter ska kunna 

använda drömgruppsarbete som en väg till personlig utveckling och ett ställe att hämta energi. 

Om man delar på ledarskapet och det finns deltagare i gruppen som inte tar på sig ansvaret, så 

finns det risk att psykoterapeuten upplever att det inte är på lika villkor. Drömgruppsarbete 
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har även stora likheter med yrket som psykoterapeut i form av att man använder sig själv och 

sina känslor.  

 

En del som inte analyserats närmare i studien är maktperspektivet. Drömgruppsmetodens 

innersta kärna bygger på varsamhet och ödmjukhet. Ullman har betonat att det är drömmen 

har rätt till sin drömmare, att drömmaren äger sin dröm. Drömgruppen uppgift är att hjälpa 

drömmaren att få kontakt med sina genuina känslor, genom drömmen. Det är ingen annan 

som vet bättre. I en psykoterapi är det alltid en maktobalans. Det är patienten som är där för 

att få hjälp. Terapeuten måste vara oerhört uppmärksam på vad hon säger och ger uttryck för. 

Genom drömgruppsarbete hålls denna finkänslighet levande. 

 

Jag anser att det inom ramen för psykoterapiutbildningen borde ges möjlighet till studenterna 

att delta i drömgrupp. Det skulle skapa ett sätt att få en utbildning i hur drömmar som 

kommer upp i det psykoterapeutiska arbetet kan användas på ett strukturerat sätt.  

 

Vad gäller psykoterapeuters mentala hälsa och personliga liv, så visar denna studie på att det 

är av stort värde att kontinuerligt ha någonstans att hämta energi utanför terapirummet. 

Freud använde begreppet katarsis (Hill 1996). Jag tolkar informanterna som att drömgruppen, 

för deras del, haft den funktionen. Det har fungerat som mentalhygien, som en av 

informanterna uttryckte det. Ullman (1994) beskriver drömmen som en metafor för 

drömmarens känslor. 

Att genom drömgruppsarbete fånga upp det som berör på ett omedvetet plan, anser jag vara 

användbart och ”renande”.  Sverker Belin (1993) talar om att handledning är som dialys och 

jag tycker den termen bra beskriver drömgruppsarbete. Jag tycker att drömgruppsarbete kan 

vara en form av känslomässig dialys och ett sätt att få kontakt med de känslor som är aktuella 

i mitt liv just nu. Att vara deltagare i drömgrupp skulle kunna vara ett sätt att behålla en 

vitalitet hos sig själv och engagemanget i sitt yrke. 

 

Fortsatta studier 

 

För att ta reda på mer hur drömgruppsmetoden enligt Ullman skulle kunna användas inom 

psykoterapi vore det intressant att göra en enkätstudie riktad till de psykoterapeuter som är 

aktiva med drömgruppsarbete. Dessa skulle kunna sökas via drömgruppsforum, som är en 

intresseförening för dem som arbetar med drömgrupp enligt Ullmans metod. 
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Att drömmar inte använts mer kan bero på att det inte finns någon nämnvärd forskning kring 

just detta ämne. Nu är det stort fokus på hjärnforskningen tänker jag mig att det finns en hel 

del att utforska kring hjärnans funktion och drömmarnas betydelse. Vidare studier skulle även 

vara intressanta att genomföra kring sömnsvårigheter och sömnstörningar. Att utvärdera och 

jämföra med andra metoder hur en drömgrupp kan vara användbar vid sömnsvårigheter anser 

jag skulle vara betydelsefullt. Just att komma åt emotionerna och, så att säga, öppna brevet 

som man skriver till sig själv i drömmen. 

 

Ytterligare ett förslag på en fortsatt studie på hur drömgrupp skulle kunna användas skulle 

kunna vara att göra en jämförelsestudie mellan exempelvis en grupp som utövar mindfulness 

och en annan som deltar aktivt i en drömgrupp för legitimerade psykoterapeuter. 

 

Jag anser att det finns områden i det kliniska arbetet med psykoterapi där drömgruppsmetoden 

kan komma till användning. I min kliniska verksamhet tänker jag att drömgrupper med 

ungdomar skulle kunna komma väl till användning. Drömmarna utgår från dig själv och 

metoden enligt Ullman är väl utarbetad. Det hjälper till att lyssna till dig själv och till ditt 

egna material. Idag är det inriktat på enkäter och strategier och som jag delvis uppfattar som 

en rädsla att våga lyssna inåt. Drömmen kan vara ett sätt att hjälpa dig att förstå världen. 
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Bilaga 1              Brev till dem som intervjuades 

 

Hej! 

 
Här sänder jag över information angående deltagande i intervju rörande psykoterapeuters 

erfarenheter av drömgruppsarbete enligt Ullmans metod. 

 

Du fick information rörande studien per telefon, men här följer en repetition av den. 

 

Syftet med fallstudien är att undersöka vad det inneburit på ett personligt och ett 

professionellt plan att delta i drömgruppsarbete. 

 

I studien kommer tre psykoterapeuter och tillika erfarna drömgruppsdeltagare att intervjuas. 

Intervjuerna kommer att genomföras utifrån en intervjuguide och spelas in för att senare 

skrivas ut ordagrant. 

 

Intervjuerna genomförs på en tid och plats bestämd utifrån dina möjligheter att delta och 

själva intervjun kommer att ta mellan en till två timmar. 

 

Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och Du kan själv välja att avstå deltagandet när som 

helst, utan att ange skäl. 

 

Din medverkan är givetvis konfidentiell, inga obehöriga kommer att ha tillgång till den data 

som kommer fram. Vid rapportering och publicering av forskningsresultat, (som kommer att 

ske i form av ett studentarbete inom ramen för psykoterapeututbildningen), kan inga enskilda 

individer bli identifierade i redovisningen. 

 

Projektet genomdrivs inom ramen för Psykoterapeututbildningen, psykodynamisk inriktning 

vid Umeå universitet. 

 

Om du har funderingar eller frågor som du vill diskutera, så är du välkommen att ringa till 

Runa Hellbacka 0611-84445. 

 

Handledare för mig under projektarbetet  är: 

Mats Sjöling, Med Doktor, Lektor vid institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, 

Sundsvall. Tel: 070-670 27 27 
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Bilaga 2                            

 

INTERVJUGUIDE 

 

 

    

 Kort om dig själv som yrkesperson 

 Vilka erfarenheter har du av drömgrupp 

 

 

 

 

Temaområde: Personligt 

 

 Kan du berätta vad drömgruppdeltagandet betytt för dig personligt? 

  På vilket sätt har drömgruppen varit som avkoppling/koppling till din 

profession? 

 Kan du säga något om varför det blev just drömgrupp? 

 Kan du säga något om vad i drömgrupparbetet som du ”fastnade” för? 

 Något annat du kommer att tänka på/som du vill tillägga? 

 

 

  
Temaområde: Professionell användning av deltagande i drömgrupp 

 

 Kan du beskriva vad drömgruppsdeltagandet betytt för dig i din profession som 

psykoterapeut? Kliniskt? 

 På vilket sätt har drömgruppsdeltagandet påverkat ditt arbete som 

psykoterapeut? 

 Kan du säga något om hur du hanterat drömmar i terapier och 

drömgruppsdeltagandet? 

 Finns det någon del av drömgruppsmetoden som du beskriva som mer 

användbar? Vilken eller vilka i sådana fall? 

 

 

 Finns det något du vill tillägga? 
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