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Föga förvånande inleder Sigmund Freud Drömtydning, 
efter att i enlighet med akademisk tradition ha redogjort 
för tidigare forskning, med ett exempel på en av hans 
egna drömmar och hur den kan tydas. Freud skriver: 

En stor hall. Många gäster som vi tar emot. – Bland dem 
Irma, som jag genast talar med i enrum liksom för att 
svara på hennes brev och förebrå henne för att hon ännu 
inte vill godta ”lösningen”. Jag säger till henne: ”Om du 
fortfarande har ont, så är det verkligen ditt eget fel”.  
– Hon svarar: ”Om du bara visste vilka smärtor jag har 
i halsen, magen och underlivet, det känns som om jag 
skulle kvävas” – Jag blir förskräckt och ser närmare på 
henne. Hon ser blek och uppsvälld ut; jag tänker att jag 
trots allt måste ha förbisett någon organisk sjukdom. 
Jag leder fram henne till fönstret och ser henne i hal-
sen. Därvid visar hon sig något motsträvig, ungefär som 
en kvinna som har lösgom. Jag tänker att någon sådan 
behöver hon verkligen inte använda. – Munnen öppnar 
sig slutligen ordentligt, och jag upptäcker till höger en 
stor vit fläck och på andra ställen ser jag breda, vitgrå 
belagda sårskorpor som breder ut sig över egendomligt 
krusiga bildningar av samma form som näsmussloma.  

– Jag ropar hastigt på dr M. som upprepar undersök-
ningen och bekräftar den… Dr M. är sig inte lik; han är 
mycket blek, han haltar och är dessutom helt slätrakad… 
Min vän Otto står nu också bredvid henne och min vän 
Leopold perkuterar henne utanpå snörlivet och säger: 

”Hon har en dämpning nere till vänster.” Han påvisar 
också ett infiltrerat hudparti uppåt vänstra skuldran, (vil-
ket jag också, liksom han, känner trots tyget)… M. säger: 

”Det är utan tvivel en infektion, men det gör ingenting; 
dysenteri kommer också att tillstöta och giftet kommer 
att utsöndras…” Vi vet också omedelbart varifrån infek-
tionen härrör. Min vän Otto har för inte länge sedan, då 
Irma inte kände sig bra, gett henne en injektion med ett 
propylpreparat, propylen – propionsyra – trimetylamin 
(vars formel jag ser tryckt i fetstil framför mig)… Man 

ger inte sådana injektioner så lättfärdigt… Troligen var 
sprutan inte heller ren. (s. 135) 

Tolkningen av drömmen är inte komplicerad. Efter att 
i detalj ha diskuterat drömmen sammanfattar Freud: 

”Drömmens innebörd är […] att jag inte bär skulden för 
Irmas fortsatta sjuklighet, utan att felet i stället är Ot-
tos. […] I drömmen befrias jag från ansvaret för Irmas 
tillstånd eftersom den härleder det från andra moment 
(en hel rad andra orsaker) och framställer ett visst sak-
förhållande så som jag skulle önska det” (s. 145) 

Den här drömmen och dess tydning, i litteraturen känd 
som drömmen om ”Irmas injektion”, använder Freud 
sedan som ett slags mönster på hur drömmar kan ty-
das. Jag gissar att det förvånar en hel del nutida läsare: 
består inte Freudiansk drömtolkning i att man med hjälp 
av en fast drömsymbolik påvisar varje dröms sexuella 
innebörd? Och låter det sig inte göras väldigt enkelt i 
det här fallet? 

Att diskutera det här missförståndet – av drömsymbolik 
och av Freuds syn på symbolik – tror jag är ett bra sätt 
att förklara vad Freud egentligen vill i Drömtydning. 

Låt mig börja med frågan om sexualitet. Efter att ha 
sysslat med framför allt neurologisk forskning byter 
Freud gradvis bana under 1890-talet, psykoanalysen 
växer steg för steg fram i en rad artiklar publicerade 
under dessa år.  I november 1899 publiceras så Dröm-
tydning, och redan sidantalet, 375 i förstaupplagan, ger 
boken en helt annan tyngd än de texter som föregått 
den. Dess status som klassiker handlar alltså om att 
den är den första större psykoanalytiska avhandlingen. 
För Freud är det centrala dock aldrig det han menar 
sig ha kommit fram till, utan det fortsatta frågandet. 
Därför är inte Drömtydning en avslutad bok – Freud gör 
stora tillägg i kommande upplagor – och framför allt 
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är psykoanalysen aldrig en avslutad lära, utan Freud 
fortsätter att bygga ut, modifiera och rekonstruera psy-
koanalysen ända fram till sin död. Naturligtvis finns det 
saker Freud håller fast vid, av mer eller mindre goda 
skäl, men det som verkligen tycks ha intresserat honom 
är själva undersöknings- och skrivprocessen. Det här 
skapar vissa svårigheter för den läsare som vänder sig 
till någon av Freuds skrifter för att få en helhetsbild av 
vad psykoanalys är. Förutom i hans mer populärt håll-
na föreläsningar får man nämligen aldrig någon sådan 
bild. Om det är så ens förväntningar på vad en klassiker 
är ser ut, är Drömtydning inte en klassiker, och inte heller 
någon annan av Freuds skrifter. 

Det här betyder att mycket av det som kommit att för-
knippas med Freud helt enkelt inte återfinns i Dröm-
tydning, eller bara återfinns där antydningsvis. Frågan 
om sexualitet spelar visserligen en stor roll för Freud 
redan vid denna tid, men det är ändå sant att det är ett 

tema som han ännu inte fördjupat sig lika mycket i som 
han kommer att göra. Förvåningen vid tolkningen av 
drömmen om Irmas injektion handlar dock snarare, tror 
jag, om en felaktig bild av vad Freud menar med sexua-
litet. Om man med sexualitet i första hand menar något 
i stil med samlag avviker man inte bara från Freuds syn, 
utan man håller fast vid just den bild av vad sexualitet 
handlar om som Freud vill göra upp med. Enligt Freud 
själv är psykoanalysen mest kontroversiell – och därför 
också mest angelägen – när den talar om barnsexuali-
tet. Men synen på sexualitet som nästintill identisk med 
samlag är just vad som hindrar en att se att barn har 
sexuella tankar och känslor. För Freud är således det he-
terosexuella samlaget bara en av sexualitetens många 
former, en form som alltså inte kan tas för självklar utan 
tarvar en förklaring, med följd att sexualitet, om det alls 
är möjligt att ge någon enkel definition av den, snarare 
handlar om den känslomässigt laddade naturen hos 
mellanmänsklig närhet överhuvudtaget. Risken är för-
stås att innebörden av ordet ”sexualitet” tunnas ut, men 
det Freud försöker göra är snarare motsatsen: att påvisa 
att våra alldagliga relationer till dem runt oss har en 
mycket starkare känslomässig laddning än vi vanligt-
vis uppmärksammar.  I den meningen är alltså också 
drömmen om Irmas injektion en dröm med en sexuell 

innebörd, men som sagt gäller det att förstå ”sexuell” 
på rätt sätt här. 

Det andra jag sade kunde förvåna i tydningen av dröm-
men om Irmas injektion var att Freud inte använder sig 
av drömsymbolik. För att förklara detta måste jag först 
introducera ett av Freuds grundbegrepp: begreppet 

”omedveten”. 

Ett sätt att förklara vad ”omedveten” står för är att kon-
trastera det mot andra begrepp. Det kontrasterar uppen-
bart mot det som är medvetet, mot det som synliggörs 
till exempel genom mitt svar på frågor som ”vad tänker 
du på?”, ”hur känner du dig?”, ”ser du trädet där bor-
ta?”. Svaren på dessa frågor hänvisar till tankar, känslor 
och varseblivning, som i det här fallet alltså är medvetna. 
Begreppet ”omedveten” står emellertid inte för allt som 
jag inte är medveten om, för det finns mycket som sker i 
min kropp som jag inte är medveten om men som ändå 
inte är omedvetet i Freuds mening: neurologiska pro-
cesser, matsmältningen, blodomloppet. Utforskandet 
av sådana processer hör nämligen till fysiologin som 
vetenskap, inte till psykologin, och ”omedveten” är ett 
psykologiskt begrepp. 

Så vad är ett omedvetet psykologiskt fenomen? För att 
förklara det behöver vi göra en distinktion mellan ”med-
vetet” i snäv och vid mening. I snäv mening är något 
medvetet endast om det är svar på frågor av den typ 
jag just nämnde, som ”vad tänker du på?”. Men jag kan 
också fråga dig, till exempel, ”vad åt du till frukost?”. Jag 
utgår från att du inte har några svårigheter att svara på 
den frågan. Om du inte har några sådana svårigheter, 
är minnet av vad du åt till frukost ”förmedvetet”, eller 
medvetet i en vid mening av ordet. Minnen är alltså 
ett typexempel: av allt det jag minns är det bara en för-
svinnande liten bråkdel, om något alls, som jag tänker 
på just nu. Men vilken slutsats kan man då dra om någon 
säger sig inte minnas en viss händelse? En möjlighet är 
att ta honom på orden: händelsen har inte längre något 
psykologisk betydelse för honom, han minns den alltså 
inte överhuvudtaget. En annan är att anta att han ljuger: 
i så fall är minnet medvetet för honom (i en snäv eller vid 
mening av ”medvetet”). En tredje är att det inte är oss 
han i första hand bedrar, utan framför allt sig själv: i en 
viss mening minns han inte, men skälet är att han, av en 
eller annan anledning, inte vill tänka på det. Minnet är 
då, för att använda Freuds begrepp, ”omedvetet”. Och 
det här är inte bara något som gäller minnen, utan också 
till exempel känslor, när det finns känslor jag inte vill 
erkänna ens för mig själv att jag har. 

Begreppet ”omedvetet”, så som Freud använder det, 
definieras alltså med hjälp av begrepp som ”självbe-
drägeri”, ”bortträngning”, ”psykologiskt motstånd”. Men 
hur blir det tydligt att någon faktiskt minns något han, 
utan att ljuga, säger sig inte minnas, att han faktiskt har 
känslor han, utan att ljuga, säger sig inte ha? Freuds 
tanke är nu att drömmen är en plats, om än långt ifrån 
den enda, där det blir tydligt att någon är upptagen av 
tankar och känslor som han vanligtvis inte är medveten 
om. Vad Freud polemiserar mot är alltså den syn som ser 
drömmen som ett icke-psykologiskt fenomen, som något 
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som kan förklaras rent fysiologiskt, där drömbilderna 
inte är mer psykologiskt intressanta än de efterbilder 
som uppstår efter att man stirrat in i en stark ljuskälla. 
Freud formulerar skillnaden på detta sätt: det fysiolo-
giska fenomenet är inte psykologiskt motiverat, det är 
inte ett resultat av önskningar. I fallet med drömmen om 
Irmas injektion ser vi däremot en tydlig önskan: det som 
får Freud att drömma så som han gör är hans önskan 
att befria sig från allt ansvar. Det är dock viktigt att läg-
ga märke till att även om begreppet önskeuppfyllelse 
är centralt för Freud kan det inte uttömma drömmens 
psykologiska innebörd. Faktumet att han önskar befria 
sig från allt ansvar påvisar ju också att han, omedvetet, 
oroar sig betydligt mer över sitt eventuella ansvar än 
han gör medvetet. 

Därmed har vi kommit fram till frågan om drömsymbo-
liken. Drömtydning saknar inte diskussioner om såda-
na symboler, men de tycks mest vara en eftergift gente-
mot Freuds elever och vänner, som lidelsefullt samlade 
exempel och skickade till honom. Freud själv var skep-
tisk. Det uppenbara skälet är att det gör drömtydning 
alldeles för enkelt. Om Freud har rätt innebär ju dröm-
tydning att man arbetar sig igenom ett motstånd, och 
det kan per definition inte vara lätt. I synnerhet gäller 
detta om det är ens egna drömmar man försöker tyda: 
sådan tydning måste vara smärtsam, vilket innebär att 
om man rekonstruerar drömmens betydelse enbart 
schematiskt är det ett säkert tecken på att tydningen 
inte är riktig. Det här är den uppenbara kritiken mot 
symbolisk drömtydning, men det finns också en djupa-
re. Freud liknar då och då drömmen vid ett censurerat 
brev. Drömmen består då av en text, där vissa ingrepp 
gjorts: en censor har ersatt vissa för honom misshagliga 
ord med mer acceptabla. Tydningen skulle då bestå i 
att försöka rekonstruera den ursprungliga ordalydelsen. 
Symbolisk tolkning vore ett möjligt sätt att göra detta på, 
om det kan förutsättas att det finns ett system i censorns 
ingrepp. Men det finns ett annat sätt att närma sig ett 
censurerat brev på, när det som står i fokus inte är vad 
brevskrivaren ville ha sagt utan vad censorn är rädd för, 
vad faktumet att censorn ingripit mot vissa saker och 
inte mot andra säger om vad som motiverar honom. I 
drömmen om Irmas injektion motsvaras de två olika 
tolkningssätten av tolkningen där önskan att friskriva sig 
från ansvar är central, å ena sidan, och tolkningen som 
påvisar att Freud oroar sig betydligt mer över frågan än 
han vill erkänna för sig själv, å andra sidan. 

Sist och slutligen är det avgörande i Drömtydning dock 
inte drömmen. Drömmen har framför allt tjänat som 
exempel på hur allt det som vi helst inte vill tänka på 
aldrig går att undkomma helt och hållet. Drömtydning 
är en väg, men bara en av flera, på vilken det är möjligt 
att arbeta med det som är svårt i livet, särskilt det som 
är svårt i nära relationer till andra. 

Sigmund Freud, Drömtydning, övers. John Landquist och 
Mia Engvén, Samlade skrifter 2 (Stockholm: Natur och 
Kultur, 1996)
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