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BETEENDE OCH MEDVETANDE UNDER PARTIELLA EPILEPTISKA ANFALL* 
 

Tobias Lihoff 
 

Utgångspunkten för studien var ett större projekt kring epilepsi och 
medvetande. Syftet med föreliggande arbete var tvådelat: dels att 
utarbeta ett instrument för att studera medvetandeinnehåll och 
beteende under partiella epileptiska anfall. Dels att ge en systematisk 
sammanställning av självrapporterade beteenden under partiella anfall 
och relatera dessa till aktuell forskning kring medvetande och 
automatiska beteenden. Vanligast rapporterade beteendet var 
kategorin egenkontroll, följt av kategorierna automatismer och 
zombiebeteenden. Fördelningen beror till viss del på att egenkontroll 
är ett medvetet beteende och därför lättast att rapportera. En närmare 
analys av exempel på kategorin zombiebeteende ger vid handen att 
inga exempel på de nya, komplexa beteenden utan subjektivt 
medvetande som kännetecknar ”äkta” zombievarande föreligger. 
Uppdelningen av kategorierna i automatismer och zombiebeteende 
bör utifrån detta omprövas i framtida versioner av manualen. Slutligen 
konstateras att en betydande vidareutveckling av instrumentet är 
nödvändig för att på ett bättre sätt spegla komplexiteten i materialet.    

 
När man frågar folk vad de vet om epilepsi får man ganska likartade svar, en del ser 
bilden av en person som faller ihop och krampar, några känner till termen grand mal 
som är en äldre beteckning för ett sådant toniskt-kloniskt anfall. Den humanistiskt 
intresserade drar sig kanske till minnes Dostojevskijs skildringar av epileptiska anfall i 
sina verk och att han och ett antal andra berömda personer (från Caesar och Alexander 
den store och framåt) av olika författare anses ha lidit av sjukdomen. Sådan var också 
min bild av epilepsi när jag började intressera mig för ämnet. Som det skulle visa sig är 
bilden betydligt mer komplex än så.  
 
Detta arbete tar sin utgångspunkt i ett större arbete kring epilepsi och medvetande som 
initierats av neuropsykologen Mirja Johanson. I sitt kliniska arbete vid neurologiska 
dagrehabiliteringen vid Stora Sköndals sjukhus stötte hon på patienter med epilepsi som 
skildrade saker som inte kom fram i den mer medicinskt inriktade forskningen. Intresset 
för patientens subjektiva upplevelse av att ha ett epileptiskt anfall ledde till ett 
avhandlingsprojekt som hittills lett till en publicerad artikel. Jag kom i kontakt med 
hennes projekt då jag under min utbildning till psykolog gjorde min praktik vid 
kliniken.  
 
Den del av projektet som jag arbetat med behandlar beteende och innehåll i medvetande 
under enkla och partiella epileptiska anfall. Den metod vi valt, i kombination med det 
material vi analyserat, visade sig generera ett stort material och om man skulle 
presentera de två fokus som fanns - medvetandeinnehåll och beteende - i samma arbete 
skulle det begränsade utrymmet göra att inget av dem skulle få den fördjupning vi 
                                                
* Stort tack till Mirja Johanson som låtit mig ta del av hennes mödosamt ihopsamlade material och för 
stimulerande samarbete. Tack också till Katja Valli för viktig och förlösande kritik i samband med 
konstruktionen av instrumentet och för hennes system för kodning av emotioner.  
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tyckte att de förtjänade. Vi bestämde därför att dela upp resultatredovisningen i två 
delar. Min del resulterade i föreliggande arbete om de beteenden som förekommer 
under anfallen och hur man kan resonera kring dessa utifrån forskning om det 
mänskliga medvetandet. 
 
Jag kommer i det följande beskriva några centrala begrepp för områdena epilepsi, 
medvetande och beteende för att sedan närmare beskriva relationen dem emellan. 
Eftersom resultatet som presenteras i denna uppsats har genererats genom en metod som 
konstruerats för att studera både medvetandeinnehåll och beteende så kommer jag att 
mer allmänt beskriva metodens teoretiska utgångspunkter och även skildra metoden i 
sin helhet för att sedan i detalj gå in på de bitar som är relevanta för just denna studie. 
Det blir således en tvådelad ansats, dels en skildring av arbetet med att hitta en 
användbar metod för att studera epileptiska anfall och dels en ambition att på ett 
systematiskt sätt presentera beteenden under anfall och diskutera resultaten utifrån ett 
medvetandeteoretiskt perspektiv.     
   

Teoretisk bakgrund 
 

Epilepsi, medvetandeforskning och automatiska beteenden 
 
Epilepsi 
Ungefär 0,5 - 1 % av Sveriges befolkning har en diagnosticerad epilepsi. Det är således 
en relativt vanlig företeelse som trots detta är förvånansvärt lite känd. De epileptiska 
symptomen finns beskrivna redan hos Hippokrates och Galenos och har historiskt varit 
förknippade med utvaldhet och gudomlig inspiration men också med skam och 
föreställningar om att den som lidit av sjukdomen varit besatt av andar och demoner 
(Bennett, 1992). Än idag verkar det vara något av ett stigma, patienter beskriver det som 
att de upplevs (och upplever sig själva) som annorlunda och lite avvikande (Blom, 
1996). Epilepsi kan ibland ha en skrämmande och ovanlig symptombild vilket kan vara 
en del av förklaringen till detta.  
 
Epilepsi definieras som en benägenhet att ha återkommande epileptiska anfall. 
Epileptiska anfall innebär i sin tur en samtidig, upprepad elektrisk urladdning av 
grupper av nervceller i hjärnbarken (Aquilonius & Fagius, 2000). Orsakerna kan vara 
mycket varierande, exempelvis stroke, tumörer, traumatisk hjärnskada och olika 
hjärnsjukdomar eller infektioner som ger upphov till ärrvävnad. En viss ärftlig 
predisposition finns som i samverkan med olika miljöfaktorer kan ge upphov till 
epilepsi (Johanson & Kihlgren, 2000).   
 
Man skiljer mellan generaliserade och partiella anfall. Vid generaliserade anfall sprids 
den epileptiforma aktiviteten till hela hjärnbarken på en gång och ger upphov till tonisk-
kloniska anfall med kramper och omedelbar total medvetandeförlust. Partiella eller, 
med en äldre benämning fokala, anfall har som namnet antyder ett anfallsfokus där den 
epileptiska aktiviteten tar sin början. Partiella anfall delas i sin tur in i enkla respektive 
komplexa anfall, skillnaden är att det vid komplexa anfall sker en sänkning i nivå i 
medvetande. Vid enkla partiella anfall förekommer ingen påverkan av 
medvetandenivån. Innehållet i medvetande i enkla partiella anfall kan dock fortfarande 
påverkas, med exempelvis hallucinationer som följd. Man brukar i den kliniska 
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litteraturen tala om att det förekommer medvetandegrumling. Även vid partiella anfall 
kan den elektriska aktiviteten spridas över hjärnbarken och leda till medvetandeförlust, 
detta kallas för sekundärt generaliserade anfall. 
 
Anfallsförloppet vid enkla och komplexa partiella anfall kan delas in i tre delar 
(Johanson & Kihlgren, 2003): 
 

Anfallsstart – kulmen av anfall – period efter anfallet 
 
Vid anfallsstarten är individen oftast medveten och kan beroende på var i hjärnan 
anfallet har sitt fokus uppleva olika saker. Enklare ljus och ljudfenomen, olika 
emotionella upplevelser och sensoriska upplevelser som värme och kyla är vanliga. 
Mindre vanliga men förekommande är lukter och olika typer av mer komplexa 
upplevelser som visuella och auditiva hallucinationer. Olika dissociativa fenomen som 
deja vú och upplevelser av att vara utanför sin kropp är också relativt vanligt 
förekommande. Denna del brukar kallas aura och det är därifrån det mesta av det 
medvetna materialet härrör. Under anfallskulmen sker ofta en medvetandegrumling i 
samband med att patienten går ner i medvetandenivå. I detta skede förekommer olika 
typer av motoriska fenomen. Darrningar och ryckningar i armar och ben, automatismer 
som exempelvis tuggningar, mekaniskt skratt och enstaviga verbala yttringar är vanliga. 
Hit hör också monotona handlingar som att stå och rycka i ett dörrhandtag. Mindre 
vanliga är olika typer av mer komplexa beteendesekvenser, man kan till exempel 
fortsätta en påbörjad inköpsrunda under anfall men efteråt upptäcka att man köpt helt fel 
saker. Delta i samtal utan att komma ihåg att man gjort det är ett annat exempel. Vi skall 
nedan se närmare på beteenden och dess förhållande till medvetande.   
 
Egenkontroll kan definieras som en process där patienten blir aktiv i att styra och 
påverka de aspekter av sitt beteende som främjar en positiv utgång, i detta fall att 
kontrollera eller avbryta anfall. Dessa processer är individuella men grundprincipen är 
att lära sig att känna igen de tidiga tecken på epileptiska anfall som är unika för varje 
patient och sedan utarbeta strategier för att kontrollera eller bryta anfall (Spector et al, 
2001). 
   
Medvetandeforskning 
Medvetandeforskningen har exploderat de senaste årtiondena. Litteraturen i ämnet är 
oöverskådlig och nya böcker publiceras ständigt inom olika discipliner. 
Neuropsykologer, filosofer, neurologer, fysiker, matematiker och neurofysiologer, alla 
vill de vara med och lösa det mänskliga medvetandets gåta. Detta till trots är ämnet 
fortfarande till stor del oförklarat och de inblandade forskarna har haft svårt att ens 
komma överens om huruvida det finns något att studera, vad detta i så fall är och på 
vilka sätt man kan finna kunskap om det (Freeman, 2003). I det följande kommer jag i 
korthet redogöra för några centrala begrepp av betydelse för föreliggande arbete.  
 
Begreppet medvetande, eller consciousness på engelska, har definierats på en rad olika 
sätt och en av de stora diskussionerna inom forskningen de senaste decennierna har varit 
hur man på ett korrekt sätt kan begränsa och definiera begreppet. I en tidig uppsats i 
ämnet menar Thomas Nagel (1974) att det att en varelse har medvetande innebär att det 
finns något specifikt som det är att vara just den här varelsen för den här varelsen. För 
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mig är det något att vara människa och just den typ av människa som jag är. Med andra 
ord: mitt medvetna liv definierar min värld-för-mig, vad det är att vara jag (Revonsuo, 
2006). Farthing föreslår att medvetande är ”the subjective state of being currently aware 
of something, either within oneself or outside oneself” (Farthing, 1992, s. 27). 
Gemensamt för dessa sätt att se på saken är att medvetande definieras utifrån närvaron 
av subjektiva upplevelser hos individen. På detta sätt ger sig också definitionen av icke-
medvetande som frånvaron av subjektiva upplevelser. Detta skiljer sig naturligtvis från 
vardagsmeningen av att “vara medvetslös”. Dessa två betydelser kan sammanfalla men 
som vi skall se kan man vara “vid medvetande” utan att vara medveten, dvs. ha 
subjektiva upplevelser.  
 
Man brukar tala om olika nivåer i medvetandet som definieras som olika grader av 
åtkomlighet vid reflektion och introspektion. Den första, och högsta, nivån utgörs av  
primärt och reflektivt medvetande. Den primära formen består av de direkta 
upplevelserna av olika saker och de känslor, tankar och minnen som uppkommer i 
samband med dessa upplevelser. Det reflektiva medvetandet utgörs av personens tankar 
om de medvetandeprocesser som förekommer i det primära medvetandet. I det primära 
medvetande är man subjektet som upplever, i reflektivt medvetande har man 
upplevelser kring de upplevelserna. Denna metanivå är förutsättningen för 
självmedvetande. Schematiskt kan det illustreras enligt nedan:   
 

     Figur 1 (Johanson et al 2003,  originalet i Farthing, 1992.)  
   
 
Den ickemedvetna nivån innebär en total frånvaro av subjektiva upplevelser.  
 
Epilepsi och medvetande 
Epilepsi och medvetande är intimt sammankopplade genom anfallsklassificeringen som 
ju har medvetandepåverkan som centralt begrepp för att skilja de olika typerna av anfall 
åt. I denna definition är det medvetande som vakenhetsgrad som avses, det vill säga 
medvetandenivå. Att vara medveten är att inte vara medvetslös. Medvetande i 
betydelsen subjektiv erfarenhet har försummats i epilepsiforskningen som i huvudsak 
varit medicinskt inriktad. Man har fokuserat på anfallsregistrering med olika metoder 
och framtagandet av mer effektiva mediciner. Det är naturligtvis viktigt och bra. Man 
dock en viktig aspekt: patientens subjektiva upplevelse av att ha ett epileptiskt anfall 
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(Johanson et al, 2003). Detta är centralt för patientens förståelse för vad det är som 
händer honom eller henne. En bättre beskrivning och analys av de olika upplevelserna 
och beteendekomponenterna leder till en bättre behandling och högre kompetens och 
förståelse för sjukdomen både hos patienter och deras anhöriga (Johanson & Kihlgren 
2003). 
 
På senare år har det också uppmärksammats att våra subjektiva upplevelser, dvs. det 
fenomenologiska innehållet i olika typer av upplevelser kan ge viktiga ledtrådar till hur 
hjärnan fungerar (Revonsuo, 2006, Johanson et al 2003). Tanken är att eftersom det sker 
förändringar på en högre nivå i hjärnan sker det förändringar även på cellnivå och vi 
kan på det sättet söka ledtrådar kring orsakssammanhang och få en ökad förståelse för 
hur komplexa fenomen som drömmar och hallucinationer uppstår. Skeptiker har 
ifrågasatt medvetandebegreppets relevans och användbarhet för epilepsiområdet 
överhuvudtaget. De menar att begreppet är alltför diffust och medför metodologiska 
problem som snarare förvirrar än tillför information (Gloor, 1986). Detta har relevans 
för klassifikationerna men kan nog inte anses som tillräckliga skäl för att inte använda 
begreppet överhuvudtaget. En mer framkomlig väg verkar vara att fortsätta undersöka 
och definiera begreppet medvetande.      
 
Epilepsi och beteende 
Det som vi kallar egenkontroll är en medvetet initierad beteendestrategi som syftar till 
att undvika anfall. Individen upplever vissa saker (primärt medvetande) och tolkar dessa 
som att ett anfall är på gång (reflektivt medvetande) och sätter igång strategier för att 
försöka undvika anfallet. Detta är en avancerad process som kräver planering och stark 
närvaro för att kunna genomföras. De olika motoriska fenomen som vi sett förekommer 
vid anfall: darrningar, ryckningar i armar och ben, cykelrörelser med ben kan 
förekomma både med bevarat reflektivt och primärt medvetande såväl som enbart 
primärt medvetande (man ser att det rycker men förstår inte varför) som omedvetet 
(vilket är fallet vid generaliserade anfall). Automatismer, dvs. enklare 
beteendesekvenser, sker oftast i frånvaro av eller vid grumlat primärt medvetande, man 
är alltså inte medveten om vad som sker med kroppen. Individen upplevs av 
omgivningen som frånvarande och okontaktbar men kan till exempel fortsätta med att 
torka disken som man höll på med innan anfallet. Ofta blir dessa handlingar dock 
inadekvata, man fortsätter torka samma tallrik fast den är torr eller ställer den på golvet 
istället för i skåpet.  
 
De beteenden som hittills beskrivits är relativt enkla, förprogrammerade handlingar som 
även i opåverkat tillstånd kan utföras med ett minimum av medveten insats. Hur mycket 
reflektion behövs för att cykla? Många av de handlingar som vi utför i vår vardag är 
starkt automatiserade och kan utföras utan att vi tänker så mycket på saken. Men kan 
man tänka sig att det går att utföra mer komplicerade beteendesekvenser utan reflektivt 
eller primärt medvetande? Kan en person som är djupt inne i ett epilepsianfall slå upp 
ett telefonnummer han/hon inte ringt förut och slå det? Kan det finnas personer som kan 
utföra i stort sett alla handlingar som en fullt medveten människa fast utan att ha ett 
subjektivt medvetande? Inom medvetandefilosofin diskuteras möjligheten av en 
funktionell zombie. Zombiebegreppet kommer från skräckfilmsvärlden där det avser de 
levande döda som med utsträckta armar jagar den skrikande huvudpersonen. Zombies 
brukar också kopplas samman med populära föreställningar kring voodookulturen. 
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Inom medvetandefilosofi och psykologi avses en individ som kan utföra komplexa och 
målinriktade beteenden utan att ha subjektiva upplevelser, det vill säga utan att vara 
medveten.  
 
Tankeexperimentet med zombien anses ha följder för vad medvetande kan sägas vara 
och om våra subjektiva upplevelser har någon betydelse för våra handlingar eller om de 
bara är en meningslös följd av biologiska skeenden (Revonsuo et al, 2000). Inom de 
kognitiva vetenskaperna har zombiebegreppet använts som en metafor för 
”neurocognitive mechanisms that perform complex transformations of sensory input to 
motor input nonconsciously or implicitly” (Revonsuo et al, 2000, s. 334). Revonsuo 
undersöker i en artikel om en sådan ”zombie within” kan sägas finnas inom en rad olika 
tillstånd som företer automatiska beteenden av mer komplex karaktär, bland annat 
epilepsi.  
 
En svårighet med en sådan undersökning är hur man skall bedöma beteendet. Som vi 
såg ovan kan vi ju utföra ett stort antal uppgifter utan att närmare reflektera över saken. 
Vad är då en genuin zombie och ett genuint zombiebeteende?  
 
Revonsuo ställer upp följande villkor för en äkta zombie:       
 

• Bevis finns för att upplevelsenivån i hjärnan är helt inaktiverad, ingen aktivitet 
finns på denna nivå i hjärnan medan aktiviteter utförs. 

• Den ickemedvetna hjärnans kausala förmågor skall inte skilja sig från den 
medvetna ifråga om att kunna styra komplexa beteenden.  

 
Vidare identifierar han tre nivåer som användbara för analysen av beteendet: 
 

• Inget zombievarande – personen är åtminstone delvis medveten eller beteendet 
är helt reflexlikt under ickemedvetande 

• Svagt zombievarande – personen är ickemedveten men kan bara utföra mer eller 
mindre rutinmässiga beteendesekvenser 

• Starkt zombievarande – personen är ickemedveten men förmögen att utföra 
handlingar som inte är rutinstyrda utan innebär att ta nya beslut, en förmåga att 
processa meningen med uppgiften och att ta in omgivningen 

 
Ytterligare ett problem är hur man bedömer att personen i fråga är helt befriad från 
medvetandeinnehåll. Det skulle ju kunna vara så att han/hon ger en sådan beskrivning 
men att detta beror på att han/hon inte har något minne för händelsen. Personen har 
alltså haft upplevelser men kan inte minnas dem. Jag återkommer till denna problematik 
i diskussionen av resultaten. 
  

Manualen – teoretiska utgångspunkter  
 
Innehållsanalys 
Den metod som detta arbete baserar sig på är innehållsanalys av verbalt material. 
Utgångspunkten är en metod för analys av drömmaterial som den utarbetats av de 
amerikanska forskarna Hall och Van de Castle och vidareutvecklats av Domhoff (1995). 
Dessa intresserade sig för drömmar och deras eventuella inneboende mening. Finns det 
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en sådan och i så fall, vilka slutsatser kan man dra? Svaret på detta hade tidigare sökts i 
relativt osystematiska studier av mindre drömserier, ofta utifrån ett psykoanalytiskt 
perspektiv. En annan falang som är mer neurofysiologiskt inriktad menar att 
drömmaterialet är meningslöst, det utgörs endast av slumpmässig neurologisk aktivitet 
under organismens vilostadium. 
 
Syftet med innehållsanalysen som metod är att söka meningsfulla regelbundenheter och 
mönster i skrivna dokument. Man strävar efter att på ett systematiskt sätt omvandla 
verbala, skrivna eller annat symboliskt material till numeriska data som kan utsättas för 
statistisk analys. Metoden gör det möjligt att minimera personligt bias och möjliggöra 
en god interbedömarreliabilitet. Domhoff stöder sig på Cartwright och menar att 
innehållsanalysens mål är att omvandla individers symboliska beteende till data som 
uppfyller vetenskapens krav på objektivitet, reproducerbarhet, mätbarhet och 
kvantifierbarhet. Vidare skall resultatet ha betydelse för ren eller tillämpad teori samt gå 
att generalisera (Domhoff, 1995). Detta innebär högt ställda krav på ett material som 
härrör ur spontana verbala rapporter och vi återkommer till i vilken mån föreliggande 
undersökning lever upp till dem. 
 
Som idé och metod är innehållsanalysen inte svår att förstå. I grunden handlar det om 
att systematisera och analysera och sedan på ett klargörande sätt presentera material 
som i sin obearbetade form är svåra att överblicka. Det är dock i praktiken svårt att 
utforma kategorier som är valida och reliabla nog att kunna användas av bedömare som 
inte varit med och utformat metoden. Vidare tar det tid att lära sig kodningssystemet 
och att sedan genomföra själva kodningen är mycket tidsödande. Metoden genererar 
stora mängder data som måste analyseras och tabuleras på ett noggrant och korrekt sätt. 
En närmare beskrivning av arbetet med att utforma en manual och analysera materialet 
återfinns i metoddelen. 
 
Introspektion 
Introspektion som metod har följt psykologin sedan 1800-talet då experimentella 
psykologer som Titchener och William James utarbetade elaborerade teorier och 
metoder för introspektion. Under behaviorismens storhetstid under delar av 1900-talet 
råkade introspektionen i vanrykte dels på grund av behavioristernas motvilja mot att 
befatta sig med mentala fenomen, dels misstro mot individens förmåga att få tillförlitlig 
kunskap om dessa. Den ansågs också svår att arbeta med på ett vetenskapligt sätt 
(Lyons, 1986). Under de senaste decennierna, i samband med den kognitiva 
revolutionen inom psykologin, har introspektion som metod fått ett uppsving och 
betraktas nu av många forskare som ett viktigt redskap för att erhålla information om 
individers upplevelser och perceptioner (Farthing, 1992). Inte minst inom 
medvetandeforskningen har den i olika varianter kommit att användas flitigt på ett 
flertal områden (Revonsuo, 2006).  
 
Man brukar nämna tre olika typer av introspektion; den första är den analytiska eller 
klassiska introspektionen så som den tillämpades av de klassiska introspektionisterna 
och som syftade till att beskriva de atomära beståndsdelarna av våra perceptioner, den 
andra kallas deskriptiv introspektion och är den som är aktuell i föreliggande 
undersökning och beskrivs närmare nedan. Den tredje slutligen kallas tolkande 
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introspektion och syftar till att finna orsakerna till våra tankar, känslor och handlingar 
(Farthing, 1992).  
 
Den deskriptiva varianten är den används mest i dag och är den vars vetenskaplighet är 
lättast att försvara. Den syftar till att på ett vardagsspråkligt sätt beskriva individens 
tankar, känslor och beteenden på ett så detaljerat sätt som möjligt utan att analysera eller 
tolka materialet. Den vanligaste formen av data när man arbetar med introspektion är 
verbala rapporter, det vill säga detaljerade skildringar av känslor, upplevelser och 
handlingar vid ett givet tillfälle. Mer korrekt kan man egentligen tala om en 
retrospektion eftersom det handlar om en beskrivning av minnen av upplevelser vid en 
viss tidpunkt eller i samband med en viss händelse, exempelvis ett epilepsianfall. 
 
Det finns dock ett antal metodologiska problem man stöter på vid användandet av 
deskriptiv introspektion, individen kan glömma delar av det han eller hon har upplevt; 
materialet kan förändras genom rekonstruktion, det vill säga att man lägger till eller 
bearbetar luckor; visst material kan vara svårt att formulera i ord, detta gäller i 
synnerhet en del upplevelser i samband med drömmar eller, som i vårt fall, epileptiska 
anfall, individers förmåga att verbalisera sina upplevelser skiljer sig åt; material som 
upplevs som känsligt eller pinsamt kan censureras vid återberättandet; försökspersonen 
anpassar sin framställning till vad han eller tror att försöksledaren vill höra; 
försöksledaren saknar möjlighet att verifiera de data man får mot en oberoende källa 
(Farthing 1992).      
 
Syfte 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka och beskriva vilka typer av beteenden 
som förekommer i en serie skildringar av subjektiva upplevelser under epilepsianfall.  
Syftet är alltså i huvudsak deskriptivt. Som en underordnad del kommer jag att 
diskutera de beteenden som beskrivs utifrån aktuell medvetandeforskning. 
 
Arbetet med undersökningen har också inneburit att försöka skapa en metod för att 
studera innehåll i medvetande och beteende under epileptiska anfall. En del av 
uppsatsen upptas därför av en beskrivning av hur metoden utvecklats.  
   

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningspersonerna bestod av 40 personer mellan 18 och 61 år (M=37,3, 
SD=10,6) som har haft epilepsi mellan 1 och 42 år (M=13,9, SD=10,6). Dessa  
rekryterades dels via självhjälpsgrupper i Epilepsiföreningens regi, dels via den kliniska 
verksamheten på neurologiska dagrehabiliteringsverksamheten vid Stiftelsen Stora 
Sköndal. Inklusionskriterier var en diagnosticerad epilepsi med pågående anfall av 
komplex partiell typ med tillräckligt hög frekvens för att inom en rimlig tid kunna samla 
in materialet. Någorlunda god verbal förmåga för att kunna beskriva sina upplevelser 
var också ett krav. Deltagarna gav i samband med att de tillfrågades och informerades 
om projektet sitt skriftliga medgivande till deltagandet. Projektet har fått 
forskningsetiskt godkännande.   
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Material 
Totalt producerade undersökningsdeltagarna 320 anfallsrapporter varav 58 rensades ut 
på grund av att de innehöll lite eller ingen information att analysera. Det analyserade 
materialet bestod av 262 verbala anfallsrapporter från 40 individer. Anfallsrapporterna 
samlades in under åren 2003 – 2006. Antalet rapporter varierade mellan 2 och 29 per 
person (M=6.5, SD=18.4). Antal element i rapporterna som valdes ut av bedömarna för 
kategorisering var 2452 fördelat på 262 anfall med en variation mellan 2 och 32 element 
per individ (M=9.4, SD=2.8). Det totala antalet kategoribeteckningar var 4916 (M=41, 
SD=77.9). 
 
Procedur 
Personer med den typ av anfall som var aktuella för undersökningen tillfrågades om 
deltagande. Tid om träff för vidare samtal samt genomförande av tester och 
frågeformulär bestämdes. Vid sammanträffandet gjordes en överenskommelse om hur 
anfallsrapporteringen skulle gå till. När personen haft ett anfall ringde vederbörande till 
en särskild telefonsvarare som inrättats för ändamålet. Undersökningsledaren lyssnade 
av meddelandet och skrev ned rapporten. Vidare ringde hon upp 
undersökningsdeltagaren så fort som möjligt, dock senast inom en vecka, för att 
kontrollera att hon uppfattat det hela korrekt och vid behov låta 
undersökningsdeltagaren korrigera eller förtydliga sin berättelse. 
 
Manualen 
Den manual som använts i studien har utformats i syfte att undersöka, analysera och 
systematisera upplevelser i samband med epileptiska anfall. Arbetet har sin upprinnelse 
i kliniskt utrednings- och rehabiliteringsarbete med personer med epilepsi. 
Frågeställningen var: Kan man finna ett effektivt sätt att analysera och i förlängningen 
kvantifiera verbala rapporter från patienterna?  
 
Manualen har sin teoretiska utgångspunkt i medvetandeforskning och innehållsanalys 
av drömmaterial som den utformats av Hall och Van de Castle (beskrivet i Domhoff 
(1996)). Revonsuo och Salmivalli har, delvis utifrån Hall och Van de Castle, utformat 
ett instrument för analys av förekomsten av bisarra element i drömmar, Bi-zar 
(Revonsuo & Salmivalli, 1995). Avsikten med det ursprungliga Bi-zar-instrumentet var 
att systematiskt studera och redovisa abnorma, förvrängda och avvikande objekt i 
drömmar. Revonsuo och Salmivalli identifierade ett antal innehållskategorier som 
typiskt förekommande i drömmar, som objekt, handlingar, miljöer, emotioner etc. Dessa 
kategorier kan vara förvrängda, bisarra på olika sätt. Kategoribestämningarna användes 
sedan för att systematisera beskrivningarna.  
 
Tanken med den manual som använts i denna studie var ursprungligen att kunna 
utnyttja Bi-zar i befintlig form för att analysera epilepsianfallsrapporter. Efter att ha 
provat på ett antal verbala rapporter av subjektiva upplevelser under epilepsianfall blev 
behovet tydligt att utöka antalet kategorier med sådana som mer specifikt beskriver 
egenskaper unika för epileptiska anfall. Utifrån materialet, bestående av verbala 
rapporter insamlade under tidigare projekt och i den kliniska verksamheten, utformades 
ett antal kategorier för bedömning av epilepsispecifika upplevelser och beteenden.  
 



 11

Under arbetets gång blev det tydligt att drömmar och epileptiska anfall skiljer sig åt på 
flera avgörande sätt. I Bi-zar bedöms drömmarnas karaktär av bisarr eller adekvat i 
förhållande till respektive individs verklighet. Man har också flera nivåer av 
förvrängning. Vi upptäckte att för våra behov var endast en nivå av förvrängning 
nödvändig eftersom de andra inte förekom under provbedömningarna. Vidare visade det 
sig i arbetet med epilepsianfallsrapporterna att en övervägande del av materialet avviker 
från verkligheten, det verkade dessutom finnas olika typer av avvikelser från 
verkligheten i materialet. För att undersöka och nyansera detta infördes en skala för 
bedömning av upplevelsens relation till verkligheten. 
 
Slutligen införlivades ett klassifikationssystem för emotioner i samband med drömmar, 
Coding for dream emotions (affective states), utformat av Katja Valli, forskare vid 
Center för kognitiv neurovetenskap vid Åbo universitet (ännu opublicerat). Detta har, 
med konstruktörens tillåtelse, delvis ändrats för att bättre passa detta arbetes syften. 
 
Instrumentet utprovades i omgångar på ett material bestående av verbala 
anfallsrapporter insamlade i klinisk verksamhet och instrumentet har sedan reviderats 
efter diskussioner mellan bedömare och i samråd med handledare.  
 
Den slutliga versionen av manualen innehåller 30 kategorier av upplevelser och 
beteenden som kan förekomma i anfallsbeskrivningarna. Manualen är uppdelad i tre 
huvuddelar och varje del innehåller ett antal kategorier med underkategorier: 
 

• Kategorier gällande enskilda element under anfall: 1-21 
• Kategorier som behandlar upplevelser efter anfall: 22-24 
• Kategorier där bedömningen görs för hela anfallet: 25-30 

 
Kategori 1-16 och 18 avser upplevelser, objekt, platser etc. som beskrivs under anfallet. 
För dessa kategorier gäller att bedömaren för varje element som förs till respektive 
kategori även avgör om det är adekvat eller bisarrt. Underkategorierna till kategori 1-16 
samt 18 är organiserade enligt principen: 
 

• n.1 Adekvat/ordinärt element: avviker inte från det normala 
• n.2 Avvikande element: bisarrt, exotiskt, förvrängt etc. 

 
Vad som betecknas som bisarrt beskrivs i närmare detalj med exempel vid respektive 
kategori. För kategorierna 16 (Emotioner) och 18 (Sensationer) gäller att de specificeras 
vidare; emotioner i kategori 17 (Specifika emotioner) och sensationer i kategorierna 19 
(Modalitetsspecifika sensationer) och 20 (Kroppsliga sensationer). Element som förs till 
kategori 16 och 18 får alltså alltid två kategoriseringar. Kategorierna 1-21 är i korthet: 
 

1. Subjekt: Subjekt är den som upplever, eller en egenskap hos denne.  
2. Plats: Kontexten, den omedelbara omgivningen för jaget, de skildrade upplevelserna. 
3. Tid: Här avses i upplevelsen nämnd tidpunkt. Klockslag, namn på dagar, helgdagar (t ex jul, 

valborg), namn på månader, årstider, år, tidsperiod förs hit.  
4. Människor/personer: Människor, människoliknande gestalter och grupper bestående av dessa 

som subjektet uppfattar och beskriver i upplevelsen.   
5. Djur: Andra levande gestalter än de som omtalas under punkt 4 och som uppfattas av subjektet.  
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6. Kropp och kroppsdelar: Människo- eller djurkropp eller deras egenskaper eller delar som 
uppfattas och nämns av subjektet.  

7. Växter eller växtdelar: Växter (träd, blommor, gräs, buskar, också svampar) och delar av växter 
(bär, frukt, grenar, blad) som nämns. 

8. Objekt: Icke-levande del av omgivningen (eller egenskaper hos objektet), som uppfattas genom 
något sinne och nämns.  

9. Passiva händelser: Kausala förändringar (inte orsakade av någon enstaka levande varelses 
intention) i icke-levande omgivning, objekt eller andra element.  

10. Aktiva handlingar, bedömda i förhållande till omgivningen: handlingar och icke-handlingar 
utförda av levande gestalt och som nämns i upplevelsen 

11. Aktiva handlingar, bedömda i förhållande till anfallsupplevelsen 
12. Tal och språk i förhållande till omgivningen: Ord, meningar eller andra språkliga budskap som 

uttalas högt samt eventuella skrivna budskap, även siffror och numeriska symboler. 
13. Tal och språk i förhållande till anfallsupplevelsen: Ord, meningar eller andra språkliga budskap 

som uttalas högt samt eventuella skrivna budskap, även siffror och numeriska symboler. 
14. Tänkande och kognition i förhållande till omgivningen: subjektets inre kognitiva fungerande: allt 

som sker i huvudet på subjektet med avsikt/intention, t ex inre tal, att komma ihåg, planering, 
inre reflektion, inre bilder. 

15. Tänkande och kognition i förhållande till anfallsupplevelsen 
16. Emotioner: Subjektets eller annan levande varelses upplevda och utryckta emotioner 
17. Emotioner: epilepsispecifika 
18. Sensationer: Ofrivilliga enkla upplevelser, såsom syn-, hörsel-, känsel-, balans-, beröring-, kyla- 

värme-, smärta-, välbehag-, smak-, lukt-, färg-, etc sensationer.  
19. Modalitetsspecifika perceptioner och sensationer 
20. Kroppsliga sensationer  
21. Icke-verklighetsbaserade upplevelser  

   
Kategorierna 22-24 avser upplevelser efter själva anfallet. Här avses sådana 
beskrivningar som berättar om emotioner, kognitivt fungerande etc. Dessa bedöms 
alltså inte under kategorierna 1-20 som endast avser upplevelser under anfallet. 
   

22. Emotioner efter anfall 
23. Modalitetsspecifika perceptioner och sensationer efter anfall 
24. Kroppsliga sensationer efter anfall  

 
För kategorierna 25-30 gäller att bedömning görs för respektive anfallsupplevelse i sin 
helhet, alltså inte för enskilda element. Dock kan en och samma anfallsupplevelse få 
flera olika typer av kategoriseringar. För att exemplifiera med kategori 30, 
”Anfallsupplevelsens relation mellan yttervärld och medvetande”, så kan individen i en 
upplevelse skildra en typ av hallucination som denne är medveten om kommer sig av att 
han/hon har ett epileptiskt anfall. Elementet ges då beteckningen ”30.4 Hallucination 
med reflektivt medvetande”. Medvetenhet om kommande anfall räknas in här. Senare i 
samma beskrivning relateras en upplevelse som är hallucinatorisk men som av subjektet 
upplevs som verklig. Detta element ges beteckningen ”30.3 Hallucinatorisk 
upplevelse”. I protokollet markeras tydligt att det är hela anfallet som bedöms enligt 
mönstret: ”Hela: 25.2, 27.1, 27.2, 28.4, 30.3, 30.4”. 
 

25. Kognitivt fungerande i samband med anfall 
26. Kognitivt fungerande efter anfall 
27. Absorbering 
28. Skifte av innehåll/nivå i medvetande 
29. Anfallsrelaterat beteende 
30. Anfallsupplevelsens relation mellan yttervärld och medvetande 
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Kategorier som rör anfallsrelaterat beteende 
I det följande kommer jag att närmare beskriva de kategorier som specifikt rör det 
anfallsrelaterade beteendet (för närmare detaljer och mer utförliga exempel se appendix 
1).  
 
Kategori 9 som kallas Passiva händelser omfattar sådana händelser över vilka individen 
inte har något medvetet inflytande eller intentionell påverkan. Detta kan vara olika 
förändringar i omgivningen som inte initierats av subjektet eller annan närvarande 
individ. Exempel på detta är olika objekts ”beteende” (de går sönder, exploderar eller 
liknande), förändringar i väderlek. Denna typ av händelser är ovanliga i våra 
anfallsrapporter men vanligt förekommande i drömmar. I vårt fall gäller denna kategori 
oftare sådant som oavsiktligt händer individen, olika typer av beteenden: skaka, darra, 
falla ihop, vakna ur anfall m.m. Kategorin är uppdelad i ordinära och 
ickeordinära/bisarra händelser. Som ickeordinära/bisarra bedöms sådant som inte 
vanligtvis sker, exempelvis osannolika eller omöjliga händelser, händelser med oklar 
identitet eller karaktär, plötsliga eller oväntade händelser utan klar anledning. I 
bedömningen av beteenderelaterade element kopplas denna kategori ihop med kategori 
28. 
 
Speciellt för kategori 10 och 11, Aktiva handlingar, bedömda i förhållande till 
omgivningen respektive Aktiva handlingar, bedömda i förhållande till 
anfallsupplevelsen är att de relaterade handlingarnas karaktär bedöms utifrån två olika 
perspektiv. Dels om de kan anses vara adekvata eller bisarra i förhållande till 
omgivningen, dvs. den yttre verkligheten (kategori 10). Dels om de är adekvata eller 
bisarra i förhållande till anfallsupplevelsen (kategori 11). Detta är ett försök att fånga 
det faktum att en individs handling kan vara helt adekvat utifrån de upplevelser han/hon 
har under sitt anfall men fullkomligt bisarr utifrån sett. Annars avser denna kategori 
handlingar och icke-handlingar utförda av levande gestalt och som benämns, t ex ”vi 
promenerade”, ”flickan kastade inte bollen”. Också sådana verb som uttrycker tal men 
inget om innehållet i talet, t ex ”de talades vid”.   
 
Kategori 29 med underkategorier avser olika typer av anfallsrelaterade beteenden och 
händelser som är specifika för epileptiska anfall. Detta avser anfallsrelaterat beteende 
som utförs av subjektet men som inte planerats och medvetet initierats av denne 
(undantaget 29.9 skildras närmare nedan). 29.1 – 29.7 gäller enklare beteenden, 
automatismer och olika typer av motoriska störningar: 

 
29.1 Stelhet 
29.2 Kramper 
29.3 Skakningar, darrningar, ryckningar 
29.4 Vridningar i kroppen 
29.5 Tonusförlust i delar eller hela kroppen  
29.6 Oförmögen att röra sig, stannar upp, ”fryser” i rörelsen  
29.7 Automatismer av olika slag till exempel smackningar med munnen, plockar, skrattar 
mekaniskt, svarar något icke-adekvat, ser frånvarande ut, ”stirrar, tomma ögon”, svårt 
kontrollera ögonrörelser, blicken fastnar, dräglar etc. 

 
Kategori 29.8 har vi kallat för zombiebeteenden. Betecknande för dessa är att de i likhet 
med automatismer inte påverkas av viljan, de sker så att säga med autopiloten påslagen, 
mer eller mindre omedvetet. Till skillnad från automatismer avses här mer komplexa 
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beteenden, exempelvis förflyttningar mellan rum/platser, öppnar och stänger dörrar, 
deltar i samtal utan att vara medveten om att det skett. 
  
Kategori 29.9 slutligen är lite av en avvikare i sammanhanget eftersom den rör medvetet 
beteende som initieras för att undvika, stoppa eller kontrollera anfallet. Hit räknas allt 
beteende som syftar till att få kontroll över anfallet t ex genom koncentration, 
avledning, avspänning och kroppslig stimulans.  
  
Bedömning av materialet 
Inför analysarbetet har två olika bedömare (uppsatsförfattaren samt projektledaren) gjort 
ett flertal övningar, dels med elementidentifiering, dels med full kategoribedömning tills 
man uppnått en acceptabel samstämmighet på ca 80 %. Detta som ett led i utvecklingen 
av en fungerande manual men också för att kunna säkra en god interbedömarreliabilitet.    
 
Anfallsrapporterna avidentifierades och rensades från information som inte var av 
intresse för analysen (tex. uppgifter om medicinbyten, hur uppgiftslämnaren mått sedan 
sist). Varje rapport gavs ett nummer som identifierade individen och vilket nummer 
anfallet utgjorde i individens anfallsserie enligt mallen ”Individ 01 Anfall 01” - (0101). 
 
Varje anfallsrapport lästes i sin helhet av två bedömare. Dessa gick sedan var för sig 
igenom alla anfallsbeskrivningar och markerade de element i texten som man bedömde 
skulle kategoriseras. Elementen kan bestå av enstaka ord, flera ord, hela meningar eller 
stycken beroende på sammanhanget. Avgörande är att de bedöms utgöra en enhet som 
hör hemma i en viss kategori. I detta skede skiljer man på relevanta anfallsrelaterade 
upplevelser och beteenden och sådant som inte tillhör den subjektiva upplevelsen av att 
ha anfall. Detta kallas för ramberättelse, och utgörs exempelvis av skildringar av var 
man befann sig när man fick anfallet, ex. ”var ute och promenerade”, ”var på väg för att 
hämta barnen på dagis” och liknande. För att bibehålla sammanhanget i berättelserna 
behöll man även de meningar som inte skulle bedömas i dokumentet. Dessa placerades 
inom hakparenteser för att undvika sammanblandning. 
 
Ett dokument skapades där varje element som man ansåg skulle kategoriseras flyttades 
till en egen rad (se appendix 2 för exempel). Detta för att underlätta jämförelser och 
göra det tydligare inför den mer detaljerade kategoriseringen. När respektive bedömare 
skapat ett dokument jämfördes bedömningarna och överensstämmelsen mellan dessa 
beräknades. Vid oenighet och oklara fall diskuterade man dessa och bestämde sig för ett 
alternativ.  
 
När detta första steg var genomfört vidtog den mer detaljerade kategoriseringen utifrån 
manualen. Varje bedömare gick var för sig igenom de element man valt ut och tilldelade 
dem en eller flera kategoribeteckningar varefter versionerna jämfördes. Vid oenigheter 
och oklara fall diskuterades dessa och ett alternativ valdes ut. De fall där bedömarna 
varit oeniga markerades och samstämmigheten räknades ut genom att dividera de fall 
där åsikterna gått isär med det totala antalet analyserade fall. Genom detta fick man 
fram en oenighetsprocent som sedan kunde omräknas till samstämmighetsprocent  (100 
– (oenigheter/totala antalet bedömningar)). Resultatet av dessa beräkningar redovisas 
nedan. 
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Resultat 
 
Interbedömarreliabilitet 
Den totala överensstämmelsen för de båda bedömarna med avseende på 
kategoribedömning för hela materialet är 85,7 %. För de kategorier som gäller beteende 
är den totala överensstämmelsen 90,1 %. Inom litteraturen kring innehållsanalys brukar 
en överensstämmelse runt 70 % räknas som acceptabel varför våra nivåer får betraktas 
som tillfredsställande (Domhoff, 1996). 
  
Rapporterat beteende   
Det totala antalet kategoribeteckningar i materialet är 4916. Av dessa är antalet som rör 
någon form av beteende 901 fördelade på tre kategorier: Kategori 9 innehåller 206 , 10 
innehåller 253, 11 innehåller 253 och 29 innehåller 189 beteckningar. Beteendet utgör 
alltså 18,3 % av det totala materialet.  
 
Kategori 9, passiva händelser, rapporteras i 65,1 % av anfallen, kategori 10, Aktiva 
handlingar i förhållande till omgivningen i 45 % av anfallen, kategori 11, aktiva 
handlingar i förhållande till anfall rapporterar också de i 45 % av anfallen.  
 
Anfallsrelaterat beteende (kategori 29) rapporteras i 51,9 % av anfallen. Fördelning på 
underkategorier framgår av Figur 2 nedan.  

Anfallsrelaterat beteende, % av totalt antal anfall
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Figur 2 
 
Förhållandet adekvata – bisarra element 
Allt beteende/passiva händelser bedömdes vara bisarra (100 %). För kategori 10, aktiva 
handlingar bedömda i förhållande till omgivningen, bedömdes 8,3 % (21/253) av 
handlingarna som bisarra. För kategori 11, aktiva handlingar bedömda i förhållande till 
anfallsupplevelsen, bedömdes 7,9 % (20/253) av handlingarna som bisarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

Anfallsrelaterat beteende 
Vanligast förekommande beteende är egenkontroll (31,7 %), följt av zombiebeteende 
(18,5 %) och automatismer (18,5 %). Jfr figur 3 nedan. 

Fördelning av anfal lsrelaterat beteende, %

Stelhet  3,7

Vridningar 2,1

Tonusförlust 3,2

Rörelsestopp 4,8

Automatismer 18,5

Zombie 18,5
Egenkontroll 31,7

Kramper

Skakningar 8,5

  Figur 3 
 
Nedan ges exempel på de tre vanligast förekommande beteendekategorierna:  
 
Egenkontroll: flera olika typer av egenkontroll förekommer i materialet. Det rör sig om 
olika kognitiva strategier, t.ex. att tänka på annat, koncentrera sig på att anfallet skall 
sluta och ”avspänningstänkande”. Vidare finns exempel på olika typer av konkreta 
handlingar, t.ex. att gå till ett annat rum, prata högt för sig själv, skaka på benen, spola 
kallvatten på handlederna eller ta hjälp av andra för distraktion och byte av fokus för att 
på det sättet häva anfallsförloppet. 
 
Automatismer: olika motoriska aktiviteter (fäktar med armarna, tuggar med munnen, 
skakar med benen), olika typer av monotona verbala uttryck (hummar, säger enstaka 
ord flera gånger, låter som en tupp eller skrattar omotiverat). 
 
Tre exempel på zombiebeteenden i studien:  
 

1. En kvinna går runt i ett köpcentrum med sin son och får en anfallskänning som 
övergår i komplext partiellt anfall. Hon är på väg mot olika butiker (och 
skyltfönster), men hindras av sonen som vet att hon går fel, hon går då mot en 
annan butik, sonen styr henne åt ett annat håll. Detta pågår cirka 10 minuter tills 
hon vaknar till. Minns inget av detta. 

 
2. En man får anfall i bilen på väg hem (hans flickvän kör), är först okontaktbar. 

Efter en stund vaknar han synbarligen och frågar tre gånger varför de stannat, 
kan svara på frågan om han är vaken, säger: ”ja det är jag”. Minns inget av detta. 
 

3. En man pratar i mobiltelefon med sin flickvän, plötsligt märker hon att han inte 
svarar. Hon ringer igen efter fem minuter på den vanliga telefonen, han svarar 
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med sitt namn men rösten är märkbart annorlunda, hon frågar vad som hänt, han 
säger ”inget”. Hon ber att få prata med sonen, först vägrar han men lämnar 
sedan över luren. Hon pratar med sonen som lovar se till att fadern går och 
lägger sig. Innan fadern lägger sig kräver han att få ringa till flickvännen för att 
säga god natt. Han gör detta. Minns ingenting, inte att han ringt eller vad de 
pratat om. 

 
 

Diskussion 
 
Instrumentet 
En stor del av arbetet med studien har varit att utveckla ett instrument för att studera 
medvetande och beteende under epilepsianfall. Efter att ha studerat drömforskning, som 
arbetar mycket verbala rapporter, föll valet på metoden innehållsanalys. Denna visade 
sig dock ha begränsningar i detta sammanhang. Det var svårt att formulera kategorier 
som på ett oproblematiskt sätt kunde tillämpas på materialet. En del kategorier som 
gäller mer abstrakta sidor av medvetandeinnehåll visade sig fungera mindre bra. Vad 
gäller beteende passade det bättre, kanske för att dessa är mindre abstrakta och lättare 
att definiera. De varierar inte heller lika mycket och är inte lika svåra att verbalisera som 
subjektiva upplevelser. Det är lättare att säga att man skakade i benet än att beskriva en 
diffus känsla av att vara förflyttad till en annan verklighet. Vidare producerar metoden 
stora mängder data. Det gör det svårt att ha kontroll över alla data och olika 
beteckningar under processen från analys till resultatpresentation.    
 
Vad gäller bedömningarna finns som vi sett en relativt god överensstämmelse mellan de 
två bedömarnas val. Framhållas bör dock att analysen inte är blind, bedömarna känner 
till vilka som producerat rapporterna och har en viss kännedom om deras sjukdom och 
livssituation, vilket kan ge en bias och påverka bedömningarnas reliabilitet. Förfarandet 
med två bedömare som gör analysen oberoende av varandra, något som inte är alldeles 
självklart i annan forskning med innehållsanalys, ger ändå en viss garanti för 
bedömningens korrekthet.  
 
Under arbetets gång har det stått klart att det är svårt att konstruera ett instrument som 
skall kunna användas även av personer som inte är närmare bekanta med teorin och 
arbetsprocessen. Bedömarna har arbetat med hela processen och är således inne i 
tänkandet kring instrumentet när de gör bedömningarna. Detta gör att en del outtalade 
undantag och specialbedömningar som inte explicit förekommer i manualen kan 
förekomma. Detta bör åtgärdas i vidare utveckling av metoden. Resultatet av 
analysarbetet är ett led i undersökandet av möjligheten att använda innehållsanalys på 
detta sätt. 
      
Faktorer som kan ha påverkat resultatet 
Beskrivningarna av beteenden i föreliggande studie bygger på rapporterade 
observationer dels från undersökningsdeltagarens sida, dels, där denne inte varit 
medveten eller inte minns, på berättelser från tredje part, relaterade av 
undersökningsdeltagaren. Det är således ganska långt avstånd från själva händelsen till 
att rapporten når undersökningsledaren. Undersökningsledaren saknar också en 
oberoende tredje part att relatera data till. Beroendet av faktorer som inte går att 
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kontrollera blir stor, omgivningens förmåga att rapportera beteenden och om 
undersökningsdeltagaren vågar fråga sin omgivning vad som hänt. Pinsamhetsfaktorn 
kan nog vara hämmande i detta sammanhang. En annan aspekt av samma problematik 
är att många potentiella beteendeskildringar inte realiserats för att 
undersökningsdeltagaren varit ensam vid anfallstillfället och själv inte varit medveten 
eller har amnesi för händelsen. Dessa brister kan delvis motverkas av att de flesta 
undersökningsdeltagarna är relativt högfungerande, då de har familjer, arbetar eller 
studerar och ofta befinner i miljöer med andra människor som i efterhand kan berätta 
för dem vad som hänt. Granskar man skildringarna så ser man att de flesta har en 
förhållandevis hög grad av intern koherens. Det kan tala för att de har en hög grad av 
noggrannhet och tillförlitlighet men kan också bero på att undersökningsdeltagaren fyllt 
i och broderat ut händelserna, skildrat skeendet om det brukar se ut, eller tagit med 
saker som man uppfattar att undersökningsledaren vill höra. 
  
Man kan också tänka sig möjligheten att undersökningsledaren vid nedtecknandet av 
kortfattade beskrivningar omedvetet utgått från sin kännedom om hur det brukar vara 
för den här patienten och på det sättet påverkat rapporterna. 
 
De felkällor som förmodligen påverkat våra data mest är glömska, rekonstruktion, 
svårighet att verbalisera vissa upplevelser och att vi inte har någon oberoende källa att 
kontrollera data mot. För att minimera effekterna av detta har försökspersonerna 
instruerats att lämna rapporter så fort de kan efter ett anfall och vara så noggranna som 
möjligt och beskriva endast det som varit specifikt för just det aktuella anfallet. Vad  
gäller kontroll mot oberoende källa kan man ju titta på andra anfallsrapporter från 
samma individ och jämföra. Slutligen bör det framhållas att det som är intressant i 
denna studie är att skildra den subjektiva erfarenheten av att uppleva ett epileptiskt 
anfall. 
 
Uppdelningen i adekvata och bisarra beteenden 
I det ursprungliga Bi-zar instrumentet var den ursprungliga avsikten med uppdelningen i 
adekvata och bisarra element att identifiera och undersöka förekomsten av avvikande 
element i studier av drömrapporter. Tanken med att använda det i studiet av verbala 
anfallsrapporter från epilepsianfall var liknande, vad är normala och abnorma 
företeelser under epileptiska anfall jämfört med det normala och hur ser fördelningen ut 
dem emellan? För de kategorier som är aktuella här, passiva händelser och aktiva 
handlingar såg vi att alla beteenden/händelser som sorterades in i kategorin passiva 
händelser bedömdes som bisarra medan en stor majoritet av de aktiva handlingarna 
bedömdes som adekvata. Till en del beror detta på kategoriernas natur: aktiva 
handlingar företas oftast under anfallsstarten under minimal eller måttlig 
medvetandepåverkan och liknar de som en person med en normalt fungerande hjärna 
kan förväntas utföra. De passiva händelserna å sin sida är sådana som utan undantag 
förekommer under kraftig medvetandepåverkan, när anfallet närmar sig sin kulmen eller 
på väg upp i medvetandenivå. De är unika för det epileptiska anfallet och är således per 
definition avvikande.  
  
Automatismer och zombiebeteenden 
Vi har i vår studie valt att skilja på automatismer och zombiebeteenden. Åtskillnaden 
har utgått från grad av komplexitet i beteendet där vi betraktar automatismer som 
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enklare, mer överinlärda beteenden. I det följande görs en analys av zombiebeteendet 
och om uppdelningen automatismer – zombiebeteenden är relevant.  
 
Om vi tittar på det första exemplet med kvinnan som fick anfall i köpcentrat så företer 
hon ett beteende som vid en första anblick verkar ganska avancerat, hon fortsätter gå 
runt till olika butiker och verkar åtminstone vid en flyktig anblick veta vad hon gör. Av 
sonens berättelse förstår vi dock att beteendet är inadekvat, då de butiker hon är på väg 
mot är inte de rätta. Hon är också påfallande mekanisk i sitt beteende, sonen styr henne 
åt ett annat håll varefter hon fortsätter åt ett annat håll, lika mekaniskt. Det verkar troligt 
att ett av kriterierna för zombievarande är uppfylld, hon saknar sannolikt upplevelser av 
omgivningen. Hon minns inget av det hon gjort. Hennes beteende uppfyller dock inte 
kravet på komplexitet, det är för rutinmässigt och monotont och ingen information 
verkar bearbetas för att sedan ge upphov till ett nytt beteende. Man kan alltså möjligen 
kalla det för ett svagt zombievarande med de definitioner som angavs i inledningen. 
 
Det andra exemplet där mannen får anfall i bilen och efter ett tag lyckas svara på frågor 
från sin flickvän. Han minns dock inte något av samtalet. Här ser det, med lite god vilja, 
ut som om mannen kan delta i ett samtal, alltså ta in information och respondera på den 
vilket skulle räknas som ett komplext beteende om man inte samtidigt företer något som 
helst medvetet innehåll i hjärnan. Tyvärr rör det sig här sannolikt om ett fall av postiktal 
amnesi, dvs. han är vid tillfället för samtalet på väg ut ur anfallet och har sannolikt ett 
medvetandeinnehåll men minns det helt enkelt inte. Med våra definitioner skulle detta 
alltså knappast alls kunna räknas som ett zombiebeteende. 
 
Det avslutande exemplet är intressantare. Här har vi en ganska lång beteendesekvens 
med telefonsamtalet där flickvännen förstår att han får anfall när de pratar. Han svarar 
inte på några minuter och när han sedan gör det är det med en förändrad röst. Sedan 
följer samtalet och intermezzot med sonen. Inget av detta är undersökningsdeltagaren 
medveten om utan det berättas för honom av sonen efteråt. Här förekommer en del 
komplexa beteenden: samtalen med flickvännen och sonen och ringandet i telefonen, 
synbarligen utan medvetandeinnehåll. Detta skulle alltså kunna närma sig det starka 
zombievarandet. Man kan dock invända att hans sätt att bete sig under samtalen är 
inadekvat och avviker från det som han skulle göra i klart tillstånd, han är enstavig och 
negativistisk. Telefonnumret till flickvännen har han slagit vid ett stort antal tillfällen 
och är förmodligen i princip automatiserat. Det är också lite svårt att från berättelsen 
avgöra om han under den här tiden befinner sig i anfallet eller om det kulminerar när 
han är okontaktbar och att resten av sekvensen sker under den postiktala fasen med 
förvirring och amnesi för förloppet. Oavsett detta går det att konstatera en kraftig 
medvetandepåverkan vilket skulle kvalificera exemplet för svagt zombievarande.     
 
Slutsatsen är att inget av de tre exemplen uppfyller kriterierna ”äkta” zombievarande. 
Problemen med att bedöma huruvida undersökningsdeltagarna som företer mer 
komplexa beteenden verkligen är ickemedvetna eller har upplevelser men har amnesi 
för det efteråt gör också att det är svårt att uttala sig om vissa beteendens 
zombievarande. Detta har ju visat sig i tidigare undersökningar och det går att 
konstatera att den typ av nya, komplexa, viljestyrda beteenden som kännetecknar den 
medvetna, normalt fungerande hjärnan inte är möjliga under tillstånd där den subjektiva 
erfarenhetsnivån i medvetande är inhiberad. I vårt material rör det sig om sådana 
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beteenden som är starkt rutinmässiga, överinlärda eller redan initierade vid 
anfallsstarten. 
 
För vårt instrument får detta följden att det kan vara svårt att definitionsmässigt skilja på 
”automatismer” och ”zombiebeteenden”. Kanske får man i framtida bearbetningar av 
instrumentet inordna zombiebeteenden under automatismkategorin och i stället 
differentiera dessa ytterligare. För närvarande är det för otydligt var gränsen mellan 
automatismer och zombiebeteenden egentligen går.        
 
Egenkontroll 
Underkategorin egenkontroll har tillkommit efter att materialet samlats in och har 
således inte efterfrågats i instruktionerna till undersökningsdeltagarna. Antalet 
rapporterade beteenden av det här slaget är alltså potentiellt större än i föreliggande 
studie. Å andra sidan har deltagarna rekryterats från rehabiliterings- och 
självhjälpsgrupper där en del av fokus ligger på vad man själv kan göra för att 
kontrollera sin epilepsi vilket kan förklara att just denna del av beteendet rapporterats 
mest frekvent. Det är också så att denna typ av beteende är lättast att komma ihåg och 
rapportera eftersom det är ett beteende som sker under anfallsstarten då individen är 
minimalt påverkad av anfallet. Egenkontroll är reflektivt och undersöknigsdeltagaren är 
inte beroende av att någon skall berätta för dem vad som hänt. 
 
I en koreansk studie med 174 patienter med epilepsi säger sig 50-70% (beroende på 
diagnos) kunna utöva någon form av egenkontroll. Bland dessa rapporterar upp till 80 
% att deras egenutvecklade tekniker skulle vara framgångsrika. (Lee & No, 2005). Man 
kan alltså konstatera att möjligheten att själv påverka sina anfall verkar vara ganska stor 
och att många patienter själva utvecklar tekniker för att känna igen tecken på anfall för 
att försöka häva dem. Detta talar för att våra siffror för denna kategori varit ännu högre 
om det efterfrågats i instruktionerna till patienterna.  
 
Förmågan att påverka anfallet ger en fascinerande inblick i hur våra hjärnor fungerar. 
Störst möjlighet att utöva påverkan finns naturligtvis under anfallsstarten men en kvinna 
i vårt material beskriver hur hon i en situation med yttre hot i form av kraftig trafik och 
mycket folk lyckas häva ett anfall som i en lugnare miljö hade lett till generalisering och 
att hon fallit samman. Hon balanserar på randen till avgrunden men lyckas genom 
koncentration och olika distraktionstekniker hålla sig uppe. Vidare arbete på detta 
område vore alltså viktigt för att undersöka i hur stor utsträckning man kan lära sig att 
kämpa mot sina anfall och på det sättet öka sin känsla av kontroll över sin egen kropp 
och sitt medvetande. 
 
Vad gäller framtida utveckling av kategorin Egenkontroll i instrumentet kan man göra 
en vidare differentiering i olika typer av strategier för att undvika och häva anfall. Till 
exempel i kognitiva, beteende och egenkonstruerade eller inlärda. Det är också lämpligt 
att i instruktionen till undersökningsdeltagaren efterfråga egenkontrollsbeteenden för att 
öka detaljrikedomen i beskrivningarna.           
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har vi sett att egenkontroll är det vanligaste rapporterade beteendet 
i detta material, följt av automatismer och zombiebeteenden. Det går att konstatera att 
den använda metoden har brister men att en bild av hur det kan se ut under 
epilepsianfall tonar fram. Undersökningen har vidare ställt frågor kring de automatiska 
beteendens karaktär och kommit fram till att det i vårt material inte finns belägg för det 
som kallas zombiebeteenden utan att det i högre utsträckning rör sig om enklare, 
rutinmässiga beteendesekvenser.  
 
Under arbetet med uppsatsen har betydelsen av valet av metod visat sig. Syftet med att 
välja en kvantitativ metod som innehållsanalys är att få en systematik och hög 
abstraktionsnivå i instrumentet för att på det sättet i förlängningen kunna generalisera 
resultat och undersökningsmetod. Det har visat sig medföra svårigheter och det har 
blivit tydligt att det material som använts i utformandet av instrumentet inte var 
tillräckligt stort och differentierat för att resultera i reliabla och täckande kategorier. 
Förhoppningsvis kan detta rätta till sig i vidare utvecklingsarbete. Svårigheterna kan 
också vara en följd av materialets karaktär. Den komplexitet och variation som 
förekommer i upplevelser och beteende i samband med epilepsianfall kanske är svår att 
fånga i enkla, abstrakta kategorier? I arbetet med att ”sätta siffror” på individers 
upplevelser har jag ofta tänkt att det som vinns i systematik förloras i komplexitet och 
att det liv och den individualitet som finns i beskrivningarna i viss mån försvinner. 
Kanske hade valet av en kvalitativ metod varit mer fruktbar? Jag tror att det hade kunnat 
ge en rikare och kanske mer rättvisande bild av materialet. 
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Appendix 1 
 
Beteendekategorier (utdrag ur Johanson, M., Lihoff T. (2006). Kategorisering och definitioner av 
upplevelseelement i samband med partiella epileptiska anfall: Manual för innehållsanalys. Ej publicerad. 
Frågor om det fullständiga instrumentet kan ställas till artikelförfattaren (tobiaslihoff@hotmail.com). 
 
9. Passiva händelser 
Kausala förändringar (inte orsakade av någon enstaka levande varelses intention) i icke-levande 
omgivning, objekt eller andra element. T ex förändringar i vädret, maskiners fungerande, objektens 
beteende (faller ner, flyger, går sönder). Hit räknas historiska eller kollektiva händelser som krigsutbrott, 
demonstrationer, fester och olika sociala tillställningar. Också sånt som kan hända människor oavsiktligt, 
t ex att hitta ett objekt eller ”att vakna”. Däremot är ”leta” en avsiktlig handling. 
9.1. Ordinär händelse 
9.2 Ordinär händelse med någon egenskap som inte hör dit. En förvrängd eller förändrad händelse, en 
ordinär händelse blir inte av, misslyckas eller sker i fel kontext. T ex blir stel, skakar, vaknar ur anfall. En 
mycket osannolik händelse (t ex ett flygplan faller ner i en stad, jordbävning i Norden). Omöjlig händelse 
(fasta objekt flyger, objekt som gått sönder reparerar sig själv). Händelse med oklar identitet eller karaktär 
(någon typ av fest). Händelse som plötsligt och oväntat förvandlas. En plötslig eller oväntad händelse 
utan klar anledning 
Kategorierna 28.2 – 29.8 skattas även med 9.2. 
 
10. Aktiva handlingar, bedömda i förhållande till omgivningen 
Speciellt för kategori 10, 12 och 14 är att de relaterade handlingarnas karaktär bedöms utifrån två olika 
perspektiv. Dels om de är adekvata eller bisarra i förhållande till omgivningen, dvs den yttre verkligheten 
(kategori 12 och 14). Dels om de är adekvata eller bisarra i förhållande till anfallsupplevelsen (kategori 
11, 13 och 15). Detta är ett försök att fånga det faktum att en individs handling kan vara helt adekvat 
utifrån de upplevelser han/hon har under sitt anfall men fullkomligt bisarr utifrån ett yttre perspektiv. 
 
Annars avser denna kategori handlingar och icke-handlingar utförda av levande gestalt och som nämns, t 
ex ”vi promenerade”, ”flickan kastade inte bollen”, ”katten fångade råttan”, ”vi började sjunga”. Också 
beteende hos maskiner som människan direkt styr ”bilen parkerade”, ”flygplanet landade”. Också sådana 
verb som uttrycker tal men inget om innehållet i talet, t ex ”de talades vid”. Observera att många verb 
som utrycker aktivitet också innefattar ett objekt t ex ”bjuda på ett glas”, ”gå på kalas”, ”ge en kyss”. I 
sådana fall kategoriseras objekten som hör ihop med verben inte separat. Om man planerar en aktivitet (t 
ex ”jag skulle x”) utan att utföra den, kategoriseras det som tänkande/kognition. 
 
10.1 Ordinärt handlande i förhållande till omgivningen  
10.2 Ordinärt handlande med någon egenskap som inte hör dit. Förvrängt eller förändrat aktivt handlande, 
ordinärt handlande blir inte av, misslyckas eller sker i fel kontext. Ett mycket osannolikt handlande (t ex 
livsfarlig aktivitet, risktagande, mördande, mycket perverst socialt eller sexuellt beteende). Omöjlig 
händelse (fasta objekt flyger, objekt som gått sönder reparerar sig själv) Allt detta bedöms i förhållande 
till omgivningen. Handling med oklar identitet eller karaktär i förhållande till omgivningen. Handlingen 
förvandlas plötsligt och oväntat. En plötslig eller oväntad händelse utan klar anledning. I förhållande till 
omgivningen.  
 
11. Aktiva handlingar, bedömda i förhållande till anfallsupplevelsen 
Här bedöms alltså handlingar utifrån sitt förhållande till anfallsupplevelsen. För definitioner se kategori 
10. 
11.1 Ordinärt handlande i förhållande till anfallsupplevelsen 
11.2 Ordinärt handlande med någon egenskap som inte hör dit. Förvrängt eller förändrat aktivt handlande, 
ordinärt handlande blir inte av, misslyckas eller sker i fel kontext. Mycket osannolikt handlande (t ex 
livsfarlig aktivitet, risktagande, mördande, mycket perverst socialt eller sexuellt beteende). Omöjlig 
händelse (fasta objekt flyger, objekt som gått sönder reparerar sig själv) Allt detta bedöms i förhållande 
till anfallsupplevelsen. Handling med oklar identitet eller karaktär i förhållande till anfallsupplevelsen. 
Handlingen förvandlas plötsligt och oväntat. En plötslig eller oväntad händelse utan klar anledning. I 
förhållande till anfallsupplevelsen. 
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29. Anfallsrelaterat beteende (29.1 – 29.8 skattas även som 9.2) 
Avser anfallsrelaterat beteende som utförs av subjektet men som inte planerats och medvetet initierats av 
denne. Avser såväl enklare motoriska beteenden (ex skakningar) som mer komplexa (ex förflyttningar). 
Påverkas inte av viljan, sker så att säga med auto-piloten påslagen. 
29.1 Stelhet 
29.2 Kramper 
29.3 Skakningar, darrningar, ryckningar 
29.4 Vridningar i kroppen 
29.5 Tonusförlust i delar eller hela kroppen  
29.6 Oförmögen att röra sig, stannar upp, ”fryser” i rörelsen  
29.7 Automatismer (ex. smackningar med munnen, plockar, skrattar mekaniskt, svarar något icke-
adekvat, ser frånvarande ut, ”stirrar, tomma ögon” svårt kontrollera ögonrörelser, blicken fastnar, dräglar,  
29.8 Zombie-beteende (t.ex. förflyttningar mellan rum/platser, öppnar och stänger dörrar, deltar i samtal 
utan att minnas det. Kan ske utan att individen är medveten om det eller har något minne av hur eller 
varför). 
29.9. Allt beteende som syftar till att få kontroll över anfallet t ex att genom koncentration, avledning, 
avspänning, kroppslig stimulans motverka anfallsutvecklingen (skattas även som 10.1, 11.1). 
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Appendix 2 
 
Anfallsrapport nr 8 från individ 1 i obearbetat skick: 
0108  
På em. lade sig i soffan och vilade. Kände hur höll på att åka i väg, försvann några sekunder. Kom då inte 
ihåg var hon var. Blev sedan dålig, alltså borta. Dottern kom ur duschen och hörde att hon sade ”mmm”, 
men vet ej hur länge. Vänsterarm och vä fingrar var spända. Hon pekade på sonen och sade ”mmm”. 
Dottern tog hand om sonen. Kände sig tung i huvudet efteråt. Kände inte nåt i näsan den här gången. Lade 
och sov. Huvudvärken var på vä sida. 
 
Samma anfallsrapport indelat i element (ord inom hakparentes bedöms ej): 
0108  
1. Subjekt 
2. [På eftermiddagen. Lade sig i soffan och vilade.]  
3. Kände hur höll på att åka i väg,  
4. försvann några sekunder.  
5. Kom då inte ihåg var hon var.  
6. [Blev sedan dålig, alltså borta. Dottern kom ur duschen och hörde att]  
7. hon sade ”mmm”,  
8. [men vet ej hur länge.]  
9. Vänsterarm  
10. och vänster fingrar  
11. var spända.  
12. Hon pekade på sonen och sade ”mmm”.  
13. [Dottern tog hand om sonen.]  
14. Kände sig tung i huvudet efteråt.  
15. [Kände inte nåt i näsan den här gången. Lade och sov. Huvudvärken var på vänster sida.] 
 
Samma rapport med kategorielement bedömda utifrån manualen. De gula markeringarna betecknar fall 
där bedömarna varit oense: 
0108  
Hela: 25.1, 25.2, 26.3, 28.2, 28.3, 29.1, 29.7, 30.3  
16. Subjekt   1.1 
17. [På eftermiddagen. Lade sig i soffan och vilade.]  
18. Kände hur höll på att åka i väg, 18.2, 21.8  
19. försvann några sekunder.   
20. Kom då inte ihåg var hon var. 14.2, 15.2  
21. [Blev sedan dålig, alltså borta. Dottern kom ur duschen och hörde att]  
22. hon sade ”mmm”,  9.2    
23. [men vet ej hur länge.]  
24. Vänsterarm   6.1  
25. och vänster fingrar   6.1 
26. var spända.   9.2M  
27. Hon pekade på sonen och sade ”mmm”. 9.2  
28. [Dottern tog hand om sonen.]  
29. Kände sig tung i huvudet efteråt. 24.2  
[Kände inte nåt i näsan den här gången. Lade och sov. Huvudvärken var på vänster sida.] 
 
 


