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Abstract

Nature of essay: C-level, 15 hp

Title: “It wasn’t my choice” – a narrative study about experiences of electroconvulsive 

therapy (ECT)

Author: Jennie Moberg

Amount of words: 19799

This study aims to highlight patients’ experiences about and thoughts of side effects from 

electroconvulsive therapy (ECT), a therapeutic method commonly used when having severe 

depressions. The framing of questions were how the respondents of this study describe their 

life before, during and after ECT-treatment, how the treatment has affected their daily life and 

how these experiences may contribute to the awareness of power in professional relations. 

The study is based on three semi-structured narrative interviews and the main result showed 

that, according to my interpretation, ECT as a treatment obliterated memories, quality of life 

and daily structure for all participants. Unfortunately they have all become subjects of 

psychiatric power and have faced considerable difficulty in getting professional recognition 

according to their severe memory issues. The respondents have lost the ability to relate to 

their past which clearly makes them struggle in their present context. A point in common 

among them is that neither of them wanted ECT but, because of the lack of communication 

between them as patients and the health care in general, they all ended up getting it.

Key words: amnesia, ECT, experiences, depression, memory loss, power, psychiatry, 

retrograde amnesia, side effects

Nyckelord: amnesi, ECT, upplevelser, depression, glömska, makt, psykiatri, retrograd 

amnesi, biverkningar
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1. Bakgrund och inledande problemformulering

”Alltså, läkaren som sa att jag skulle ha elchocker, när han träffade mig och inser att jag inte  

har  fått  tillbaka  mitt  minne…han hanterar  situationen så  att  han skriver  in  att  ’jag  har  

alkoholbesvär’. Så att när jag har sagt till vården att jag har fått hjärnskador efter ECT:n då  

har de sagt att jag är alkoholist! Hans ord mot mitt.”

Uttalandet kommer från en av mina respondenter och det är också det ovan återgivna som 

denna uppsats har för avsikt att belysa, d.v.s. upplevelser av och tankar kring biverkningar av 

elektrokonvulsiv terapi (ECT) – en psykiatrisk behandlingsmetod mot svår depression. Trots 

många verklighetsskildringar om de minnesstörningar som behandlingen för med sig finns det 

forskare och psykiatriker som hävdar att dessa så gott som alltid är övergående samt 

sammankopplar man kontinuerligt minnesstörningarna till exempelvis kön och den 

grundproblematik som initierade behandlingen (Kho et al., 2006).

En stor del av inspirationen till uppsatsen kom efter dokumentären ”Den stora glömskan” i 

Uppdrag granskning i SVT 2009, där man uppmärksammade permanenta minnesstörningar 

hos flertalet personer i samband med ECT. Minnesstörningarna var av både anterograd natur 

(svårigheter att lära in nytt samt hålla kvar inlärt material) och retrograd sådan (svårigheter

att minnas bakåt i tiden). I två avsnitt kunde vi följa ett antal kvinnors upplevelser av och 

reflektioner kring biverkningar som försvårat deras vardag och liv. De gav oss också en 

inblick i den makt som de professionella inom psykiatrin besitter gentemot sina patienter

och det riktades skarp kritik gentemot Socialstyrelsen, eftersom de har det yttersta ansvaret 

vad gäller information om och utvärdering av olika behandlingsmetoder. I dokumentären 

berättade en av kvinnorna om skadorna efter ECT:n varpå hon menade att biverkningar 

bagatelliseras av läkare:

    Jag har tyvärr mött många som säger att ”dina problem sitter i huvudet och inte i behandlingen.”

                  

Som ett resultat av kritiken efter programmet valde Socialstyrelsen att sammanställa en 

pilotstudie med syfte att ”ge ökad kunskap om omfattningen av ECT samt informera om 

förekomsten av rapporterade långvariga minnesstörningar” (Socialstyrelsen, 2010, s. 11). 

Detta visade sig dock bli problematiskt eftersom det, trots en lagstadgad skyldighet för 

huvudmännen inom hälso – och sjukvården att regelbundet inrapportera data till 

Socialstyrelsens patientregister (SOSFS 2008:26), fram till 2012 saknades adekvat 

information om biverkningar av ECT (Socialstyrelsen, 2010, s. 7-8). I en senare studie från 
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2012 gällande rapporteringen av ECT-behandling till patientregistret framkommer att ”mer än 

hälften av ECT-behandlingarna som ska rapporteras till patientregistret inte blir 

inrapporterade” (Socialstyrelsen, 2012, s. 7).

               

År 2013 skrev danska Ugeavisen om en kvinna som 2009 insjuknade i en depression varpå 

läkarna rekommenderade ECT utan att överväga annan behandling. Kvinnan drabbades av 

allvarliga  konsekvenser  som  bl.a.  innebar  att  hennes  15  år  långa  kärleksrelation  helt 

raderades. Hon mindes heller inte sin syster eller dotterns förlossning. Hennes berättelse är 

hoppusslad med hjälp av den korrespondens hon hade med läkare och myndigheter samt med 

det som människor i hennes omgivning har återberättat. Kvinnan fick under tre års tid kämpa 

för  att  få  läkarna att  uppmärksamma detta  då de  menade att  minnesförlusten orsakats  av 

depressionen. Efter TV-sändningen ”En chock i hjärnan” 2012 får hon gensvar,  det är nu 

omgivningen  på  allvar  inser  funktionsnedsättningen  och  därför  skyller  ingen  längre 

minnesstörningarna på hennes depression eller anklagar henne för att vara ”allmänt glömsk” 

(Jensen, 2012).  Tidskriften  Oberoende skrev 2012 en liknande artikel om två kvinnor som 

båda  fått  svåra  minnesstörningar  efter  ECT.  Den ena  var  tveksam till  behandlingen  men 

övertalades att genomföra den. Efter ECT:n kände hon inte igen vare sig avdelningen eller 

dess personal samt hade hon svårigheter att minnas barn, släkt och vänner. Den andra kvinnan 

fick ECT i slutet på 1990-talet och trots att hon inte ville ha behandlingen vågade hon inte 

säga emot läkarna med rädsla för att bli tvångsinlagd. Då minnet blev allt sämre och eftersom 

hon inte märkte någon förbättring i sin depression ville hon avbryta behandlingen (Sternbeck, 

2012).  En  av  dessa  kvinnor  var  initialt  positivt  inställd  till  ECT  då  hon  som 

psykiatrisjuksköterska  gett  behandlingen,  men  idag  har  hon  p.g.a.  biverkningarna  ändrat 

ståndpunkt. Eftersom det saknas forskningsstudier om ECT i Sverige och det oftast är media 

som uppmärksammar de drabbades historier är min förhoppning att jag genom denna studie 

kan ge fördjupad kunskap inom ämnet då det är viktigt att belysa ECT ur ett brukarperspektiv. 

Det är också av betydelse att lägga fram en mer dynamisk typ av fakta eftersom de flesta 

behandlingar både har för – och nackdelar. Jag har således för avsikt att belysa brukarnas 

upplevelser med stöd av livsberättelser.

Relevans för socialt arbete

Inom socialt arbete kommer man av olika anledningar i kontakt med psykiatrin. Man kan ha 

valt att jobba inom den (t.ex. socialpsykiatrin) eller i en sådan kontext att samarbete mellan 

vårdgivare kan bli aktuellt. Vilket det än blir är det givande att känna till olika psykiatriska 

behandlingsformer samt vad dessa kan innebära för den enskilde brukaren, både direkt och 

indirekt. Eftersom ECT-relaterade biverkningar kan bli så påtagliga att många har svårigheter 
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att minnas tidigare kunskap samt drabbas av reducerad förmåga till nyinlärning, leder detta 

emellanåt till arbetslöshet, långvarig sjukskrivning och olika praktiska stödinsatser, vilka på 

flera sätt har kopplingar till socialt arbete. Att vi socionomer direkt kan vara med och påverka 

idén om en god psykiatri menar jag också är relevant för socialt arbete.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att lyfta fram självupplevda berättelser om biverkningar av ECT, 

detta för att ge en bredare och mer nyanserad bild av behandlingen samt en upplevelsebaserad 

redogörelse ur ett brukarperspektiv. Tidigare svenska studier av ECT visar på förekomst av 

biverkningar men inte på ett djupgående sätt och inte sällan ställs de i direkt jämförelse med 

eventuella positiva effekter. De verklighetsbaserade berättelserna är få och patientgruppen 

relativt ohörd sett ur en större berättelsekontext. Ytterligare ett syfte är att bidra med en analys 

av maktobalansen mellan professionella och patienter inom vården. Följande frågeställningar 

har varit vägledande i studien:

- Vad framkommer i respondenternas berättelser om livet innan, under respektive efter 

behandlingen?

- Hur beskriver respondenterna att behandlingen har påverkat vardagen?

- Hur kan respondenternas upplevelser bidra till ökad medvetenhet om maktens 

betydelse i professionella relationer?  

Det bör tilläggas att syftet inte är att avgöra huruvida ECT är en lämplig behandlingsmetod. 

Istället vill jag uppmärksamma de patienter som drabbats av funktionsnedsättning och 

försämrad livskvalitet efteråt, samt utan analys kring huruvida de har ”rätt” återge deras 

tolkning av sjukdoms – och behandlingsförlopp.

Uppsatsens disposition

Närmast följer en kort redogörelse kring depression som diagnos samt ECT- behandlingen. 

Efter detta kapitel med inledning och bakgrund följer kapitel 2 med en kunskapsöversikt kring 

ECT som behandlingsmetod. I kapitel 3, som också är uppsatsens teori – och metodkapitel, 

beskrivs tillvägagångssätten vad gäller urval, förberedelser, intervjuer samt material-

bearbetning. Här presenterar jag även validitet, reliabilitet och etiska utgångspunkter. Sedan 

följer kapitel 4 med resultat och analys och uppsatsen avslutas i kapitel 5 med en diskussion, 

samt svarar jag där på uppsatsens frågeställningar och reflekterar över studiens resultat.
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Depression – symptom och behandling

I denna uppsats hänvisar jag till depression som en sjukdom med många invalidiserande 

symptom som försvårar det vardagliga livet. Egidius (2005) menar att en depression i 

psykiatrisk mening är ett relativt varaktigt tillstånd av nedstämdhet, håglöshet, värdelöshet 

och skuldkänslor som skapar ett betydande lidande med avsevärda svårigheter socialt eller 

yrkesmässigt. Det amerikanska psykiaterförbundet American Psychiatric Association har 

sammanställt symptom på olika psykiska störningar som är internationellt vedertagen och i 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) räknar man upp nio olika 

symptom av vilka minst fem ska uppfyllas för att diagnostisera någon med en egentlig 

depression (Agerberg, 2011). En depression är dock en individuell företeelse som kan drabba 

en människa på olika sätt. Enligt Lundbystudien (en longitudinell undersökning av den 

psykiska hälsan i en icke selekterad befolkning) kommer 22,5 % av alla män och 42,4 % av 

alla kvinnor någon gång i livet att drabbas av en depression som kräver behandling. 

Socialstyrelsen (2010) menar att ca 900.000 personer i Sverige idag har en depression eller 

någon form av ångest, och 4-10 % i ett tvärsnitt av befolkningen uppfyller kriterierna för 

depression (Björklund, 2004). Prognosen för tillfrisknande är god med många effektiva och 

alternativa behandlingsmetoder såsom antidepressiv medicinering, psykoterapi och ljusterapi. 

ECT, som används vid svåra depressioner, ska enligt moderna svenska riktlinjer 

rekommenderas först när man har utvärderat t.ex. farmakologisk behandling utan önskat 

resultat (Agerberg, 2011).

ECT-behandlingens historia, indikationer och användning idag

Att använda elektricitet för att utlösa epileptiska anfall introducerades 1938 av de italienska 

läkarna Cerletti och Bini och har sedan dess varit en psykiatrisk behandlingsmetod där man, 

via elektroder placerade på patientens tinning/tinningar, överför elektrisk energi (Cullberg, 

2005; Endler, 1988; Socialstyrelsen, 2010). Det är troligen anfallet som är av betydelse för 

depressionen med en påverkan av viktiga signalsubstanser i hjärnan, substanser som också 

påverkas av dagens antidepressiva mediciner. En behandlingsserie innefattar vanligen mellan 

6-12 sessioner fördelat på 2-3 gånger i veckan (Davidsson, 2013; van Daalen-Smith, 2011). 

Förr utfördes behandlingarna utan narkos och muskelrelaxerande medel som ges idag, men i 

och med utvecklingen av psykofarmaka under 1960-talet och i kombination med det stigma 

som ofta associerades med ECT föll metoden i vanrykte fram till 1970-talet. Dock har ECT 

under de senaste åren fått ett nytt uppsving i den anglosaxiska världen och i Norden 

(Cullberg, 1998; Sevinik, 2004; Björklund, 2004). I den internationella vetenskapliga 

litteraturen finns det ett flertal studier som visar att ECT kan ge allvarliga kognitiva skador 

och i Italien samt flera delstater i USA är metoden förbjuden. I andra länder som Tyskland och 
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Holland används ECT mycket restriktivt (Davidsson, 2013; Hedenbro, 2007). Sverige är ett 

av de länder där antalet ECT-behandlingar ständigt ökar och Socialstyrelsen uppskattar att 

antalet stigit från 18.000 i början av 2000-talet till ca 45.000 år 2009 (Socialstyrelsen, 2010). 

Trots detta finns det en begränsad mängd svensk forskning om biverkningar av ECT och 

allmänheten har oftast liten eller ingen kunskap om metoden. Många blir också överraskade 

när de får vetskap om att ”elchocker” fortfarande existerar då paralleller inte sällan dras till 

”Gökboet”, en film från 1975 vars handling utspelar sig på en psykiatrisk avdelning som 

systematiskt och felaktigt använder sig av ECT.  

               

Socialstyrelsen (2010) menar att det har skett en indikationsglidning gällande ECT som 

behandlingsform vilket innebär att den numera omfattar patientgrupper som i första hand inte 

brukar ECT-behandlas. Det framkommer också att indikationsglidningen är tillräckligt stor för 

att både uppmärksammas och påtalas – det verkar alltså som att förskjutningen gällande att 

använda ECT har gått från sistahandsval till numera förstahandsval. Eftersom behandlingen är 

tänkt att i huvudsak användas vid svåra depressioner med melankoliska/psykotiska inslag 

samt vid depressioner med hög självmordsrisk där annan behandling inte gett önskad effekt 

(Socialstyrelsen, 2010) torde det vara uppseendeväckande att även lättare depressiva besvär, 

ätstörningar, borderline personlighetsstörning, demens och panikångest har blivit föremål för 

ECT. Detta kan enligt en amerikansk studie bero på att de läkare som ordinerat ECT mer 

troligen erhöll sina legitimationer mellan 1940-1980 jämfört med läkare som examinerades 

mellan 1981-1990, då de senare är mer pålästa om adekvata behandlingsindikationer 

(Hermann et al., 1999).
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2. Kunskapsöversikt

Inledning och sökprocess

I detta kapitel presenteras både nationella och internationella forskningsresultat. Kapitlet är 

strukturerat så att jag först sammanfattar de olika forskningsrelaterade spänningarna och efter 

det fokuserar jag på det man idag vet om minnesstörningar i samband med ECT. Därefter 

följer ett avsnitt om patienters egna upplevelser och avslutningsvis sammanfattar jag mina 

reflektioner kring detta. De databaser jag har använt är DiVA, Google Scholar, Libris, 

EBSCO, Social Services Abstract (Pro Quest) och Social Sciences Citation. De aktuella 

sökorden har varit amnesia, ECT, experiences, depression, memory loss, power, psychiatry, 

retrograde amnesia och side effects.

Röster för och emot ECT

Vill man få en bredare inblick i tidigare och nuvarande forskning kring ECT-relaterade 

biverkningar bör man rikta blicken bort från Sverige – det är nämligen främst i USA som mer 

djupgående studier finns i ämnet. Det är också där som misstron mot ECT är mycket stor 

vilket resulterar i att allt fler kritiska röster tar plats i diskursen, till skillnad från Sverige där 

endast ett fåtal studier har skrivits ur ett brukarperspektiv. Vad som är uppenbart i USA är 

motståndsdynamiken på fältet samt verkar där finnas två läger: ett som är för ECT och ett som 

är dess antagonist. Psykologen Harold Sackeim är en av förespråkarna för behandlingen. Den 

uppfattning man får genom att granska tidigare forskning är att det Sackeim säger också gäller 

då han länge setts som den rådande auktoriteten inom området, vars riktlinjer har varit 

vägledande inom ECT-praxis (Stiernstedt, 2009). Sackeim har länge hävdat att ECT inte 

direkt kan kopplas till permanenta minnesstörningar och nedsatta kognitiva förmågor. I en 

studie från 2007 (Sackeim et al.) ändrar han dock ståndpunkt i och med nya forskningsresultat 

som visar att ECT rutinmässigt orsakar bestående minnesförlust och brister i kognitiva 

förmågor. I studien följer Sackeim 347 patienter vid New Yorks sjukhus under en period av 

sex månader och validerar en generation av patientrapporter om permanent iatrogent (som 

orsakats av läkarvård eller sjukvård) funktionshinder och motbevisar därför egna tidigare 

publicerade påståenden att dessa rapporter helt enkelt var symptom på psykisk sjukdom. 

Studien visar att patienter uttryckt långvariga klagomål kring minnesförlust samt uppvisat 

psykisk försämring.

             

Den amerikanske psykiatern Peter Breggin,  även sedd som ”psykiatrins samvete” av både 

kollegor och patienter, är en av de som starkt ifrågasätter ECT varför han har författat otaliga 
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forskningsartiklar och böcker i ämnet. Hans ståndpunkt är att ECT orsakar sådana svåra och 

omfattande skador  på hjärnan att  patienten vare sig  kan uppleva  depressivitet  eller  andra 

högre mentala funktioner under flera veckor efter att ECT givits, varpå patienten också kan 

uppleva  sig  något  sånär  återställd  från  den  grundsjukdom  som  initierade  behandlingen 

(Electroconvulsive Therapy, 2008). Breggin deltar ofta som expertvittne i domstolar gällande 

felbehandlingar och olika former av övergrepp inom vården. Han deltog även i den rättegång 

som för första gången handlade om permanenta minnesstörningar efter ECT där klaganden 

fick  rätt  och  erhöll  ett  stort  skadestånd  (breggin.com).  I  ytterligare  en  artikel  diskuterar 

Breggin  (2007)  kring  det  resultat  som  Sackeim  et  al.  (2007)  relativt  revolutionerande 

forskning avslöjade,  d.v.s.  att  ECT orsakar  permanenta minnesstörningar,  samt att  studien 

enbart är kvantitativ vilket bidrar till att brukarperspektivet helt går förlorat.

En av de få i  Sverige som direkt problematiserar kring ECT är Stiernstedt (2009) då han 

redogör  för  minnesförlust  i  samband  med  behandlingen.  Stiernstedt  resonerar  i 

”Läkartidningen” (2009) kring det faktum att trenden är att allt fler patienter får ECT, att 

indikationerna vidgas samt att de biverkningar som beskrivits ovan är synnerligen allvarliga 

och  innebär  ett  stort  lidande  med  långtgående  konsekvenser  för  samtliga  drabbade 

(Stiernstedt,  2009).  De  beskrivna  patienterna  berättar  om  att  de  upplever  sig 

personlighetsförändrade och många av dem kan inte återvända till  sina gamla yrken p.g.a. 

minnesstörningarna. Även Stiernstedt refererar till Sackeims (2007) studie med hänvisning till 

forskningsresultatet,  d.v.s.  den påvisade förekomsten av både bestående minnesförlust  och 

nedsatt kognitiv förmåga, samt att graden av minnesförlust under vissa förhållanden står i 

direkt korrelation till antalet behandlingar. Stiernstedt skriver att detta resultat borde leda till 

eftertanke då antalet  ECT-behandlingar i Sverige ökar på utvidgade indikationer. Slutligen 

problematiserar Stiernstedt kring att läkarvetenskapen inte känner till omfattningen av dessa 

minnesstörningar. Han lyfter också frågan hur man ska agera inför detta fenomen och vem 

som ska lyssna på dessa patienter, om inte vårdgivarna inom psykiatrin.

Som en motsvarighet till Sackeims auktoritet inom ECT-forskningen i USA finns i Sverige 

Håkan Odeberg och Jan-Otto Ottosson. Odeberg är överläkare för ECT-verksamheten i 

Nyköping/Katrineholm och i Piteå medan Ottosson är professor emeritus i psykiatri i 

Göteborg. Tillsammans författade de en studie om ECT som en direkt kontring till Stiernstedts 

artiklar, dokumentären ”Den stora glömskan” samt det faktum att ECT blivit föremål för 

negativ uppmärksamhet i Sveriges Riksdag (Odeberg & Ottosson, 2011). I studien menar man 

att ECT har en oöverträffad effekt vid psykotisk depression/svår depression med 

självmordsrisk samt att ECT med utglesade intervall mellan behandlingarna förebygger 
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återfall lika väl som den mest effektiva läkemedelskombinationen. Vidare menar författarna 

att framtida minnesfunktion inte påverkas samt att när mer omfattande och långvariga 

minnesstörningar upplevs är patientens bakgrund i allmänhet komplex och ECT:s roll därmed 

svår att säkerställa. Den information om minnesstörningar som går att finna i studien beskrivs 

som övergående samt att de är en oundviklig biverkan, men att ”hjärnskador inte har kunnat 

påvisas” (s. 85). Odeberg och Ottosson skriver att förlorade minnen tillhör livets 

förutsättningar, vilket får anses problematiskt eftersom allt fler patienter med helt andra 

erfarenheter gör sina röster hörda. Odeberg och Ottossons (2011) ståndpunkter går också stick 

i stäv med bl.a. amerikansk forskning, jag tänker då främst på Sackeims (2007) resultat ovan.

                  

Minnesstörningar och patienters egna upplevelser

Själva ECT-behandlingen har alltså två faktiska kliniska effekter varav en är en antidepressiv 

sådan. Den andra är minnesstörningar vilka är en vanligt förekommande biverkning som 

drabbar minst en tredjedel av patienterna (Sackeim, 2000; Royal College of Psychiatrists, 

2005; Service User Research Institute, 2002; Rose et al., 2003). Vid Socialstyrelsens möten 

med personer som berättat om minnesstörningar framkom att man upplevde sig ha fått 

bestående och omfattande skador efter ECT vilka inneburit en negativ påverkan på hela deras 

livssituation. Störningarna innebar en förlust av episodiskt och autobiografiskt minne då man 

glömde upplevelser från förr. Det som efterfrågades av patienterna var att vården skulle ta 

dem på allvar samt ansvara för insatser som sjukpension, socialbidrag och boendestöd i och 

med en nedsatt eller helt reducerad arbetsförmåga. I sammanhanget efterfrågades också 

utredning av biverkningar och en bedömning av funktionsnedsättningar, det framfördes 

dessutom att det brustit i informationen om vilka biverkningar som kan följa av ECT-

behandlingen (Socialstyrelsen, 2010). Vidare framkommer även i Socialstyrelsens föreskrifter 

om Ledningssystem för kvalitet – och patientsäkerhet i hälso – och sjukvården 4 kap. 1§ 

(SOSFS 2005:12) att patienter och anhöriga har rätt att ta del av biverkningar av ECT (s. 8).

Det  finns  ett  stort  antal  internationella  kvalitativa  studier  med  fokus  på  upplevelser  och 

erfarenheter av ECT jämfört med vad det finns svenska. En av dessa är en kanadensisk studie 

(van Daalen-Smith, 2011) om sju kvinnors berättelser om livet efter ECT-behandling. Utöver 

dessa intervjuas även femton psykiatrisjuksköterskor som återger erfarenheter gällande att ge 

ECT.  Fem av  de  intervjuade  patienterna  ser  sig  som ”överlevare”  relaterat  till  ECT och 

sammanfattningsvis  beskriver  samtliga  stora  vardagliga  svårigheter  med  fr.a.  permanenta 

minnesstörningar  vilka  påverkat  dem  fysiskt,  emotionellt,  mentalt,  spirituellt,  socialt  och 

ekonomiskt.  Några  av  de  svårigheter  de  återger  handlar  om  ständig  glömska, 

koncentrationssvårigheter  vid  läsning  och  TV-tittande,  inlärningssvårigheter,  utraderade 
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minnen  av  förlossningar,  resor,  språk  och  utbildningar  samt  att  vardagen  känns  som en 

dimma.  Till  detta  kopplar  kvinnorna  också  känslor  som  skam  över  att  inte  känna  igen 

familjemedlemmar och vänner, skuld över att ha påverkat nära relationer, förlägenhet gällande 

att  behöva återerövra basala  kunskaper  samt  ångest  över  att  inte  bli  tagen på allvar  (van 

Daalen-Smith,  2011).  Vad som skapar  ytterligare en dimension i  studien är åsikterna från 

sjuksköterskorna.  Trots  berättelserna  från  de  drabbade  kvinnorna  vittnar  en  del  av 

vårdapparaten om någonting annat, en slags övertygelse om att göra rätt för sina patienter. 

Studien innehåller citat som ”vi ger människor sina liv tillbaka” och ”vi kan fixa de som har 

gått  sönder” (min  översättning,  s.  465)  vilka  också  belyser  olika  perspektiv  på  och 

inställningar  till  ECT.  van  Daalen-Smith  problematiserar  kring  det  faktum att  patienterna 

upplever  en  sak  och vårdgivarna  en  helt  annan  och  ställer  sig  frågan  hur  två  diametrala 

övertygelser  om en  och  samma  behandlingsmetod  uppstår  samt  vems  åsikter  som väger 

tyngst? Vad innebär detta för kommande patienter, den psykiatriska vården och för framtida 

forskning?        

                 

I  ett  flertal  internationella  studier (Fox, 1993; Koopowitz  et  al.,  2003; Taieb et  al.,  2001; 

Johnstone, 1999) som berör patienters upplevelser av ECT-behandling kan utläsas att ett tema 

som  ofta  framkommer  handlar  om  rädsla.  Rädslan  bottnar  i  att  inte  vakna  upp  efter 

behandlingen, att åsamkas hjärnskador, att drabbas av minnesförlust samt rädsla i samband 

med  bristande  behandlingsinformation.  Ett  annat  tema  som  berörs  är  minskad  kognitiv 

förmåga och minnesstörningar. I Rose et al. (2004) studie kan utläsas att 71 % av de 139 

medverkande patienterna uppgav någon form av minnesproblematik i samband med ECT och 

i samma studie menade 62 % att de drabbats av konstant minnesförlust vilken vanligen gjorde 

sig  påmind  som  minnesluckor.  I  USA användes  1983  en  strukturerad  intervju  för  att 

sammanställa 35 deprimerade patienters upplevelser av minnessvårigheter efter  genomförd 

ECT-behandling där både unilateral (behandling på huvudets ena sida) och bilateral  sådan 

(behandling på huvudets båda sidor) användes. Intervjuarna och patienterna var omedvetna 

om elektrodplaceringarna och fastän respondenterna i  de två undersökningsgrupperna fick 

lika  många  ECT-behandlingar  så  innebar  bilateral  elektrodplacering  högre  grad  av 

minnesstörningar (Rosenberg & Pettinati, 1983). I sitt diskussionsavsnitt hävdar författarna att 

deras resultat går att jämföra med de studier som Small (1974) samt Freeman och Kendall 

(1981) genomfört och som innebär att av de 166 patienter som ingick i studien (med både 

unilateral och bilateral behandling) rapporterade 41 % minnessvårigheter, och i samband med 

att  man  efterfrågade  specifika  minnen  hade  23  %  svårigheter  att  minnas  dem.  Detta 

motsvarade i Rosenberg och Pettinatis studie 35 respektive 18 %. d'Elia och Raotma (1977) 

skriver  i  sin  studie  att  minnesstörningar  inte verkar  hänga  samman  med  antalet  ECT-
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behandlingar, vare sig de ges uni – eller bilateralt. Å andra sidan visar Daniel och Crovitz 

(1983) i sin studie att det i 13 av 16 tidigare studier finns fakta som tyder på motsatsen, d.v.s. 

att minnesstörningar ökar med antalet behandlingar. Giles (2002) skriver att kognitiva skador 

inklusive  både  tillfälliga  och  permanenta  minnesstörningar  är  de  mest  allvarliga 

konsekvenserna  i  samband med ECT.  Vidare  uppmärksammar  han  att  forskning,  trots  att 

många  ECT-förespråkare  menar  att  dessa  minnesstörningar  endast  handlar  om  och 

uppkommer  några  veckor  innan  respektive  efter  behandlingen,  visar  att  många  patienter 

förlorar fler minnen än så (Freeman et al., 1980; Squire et al., 1981; Squire & Slater, 1983; 

Weiner et  al.,  1986). I Wells  (1999) studie framkommer att  en kvinna som behandlats 12 

gånger förlorade 1,5 år av sitt liv. En annan kvinna berättar att hon efter 20 behandlingar inte 

längre kände igen människor. Utöver detta kunde hon inte längre cykla, laga mat eller duscha 

eftersom  alla  moment  blev  för  svårbegripliga  och  därmed  ohanterliga  (Andersen  & 

Collingnon, 2001).

           

Det finns ett fåtal svenska studier som berör brukarupplevda erfarenheter av ECT. Nilsson 

(2011) skriver att psykiatripersonal i relativt stor utsträckning upplever allmänna negativa 

förutfattade meningar i samband med ECT samt att detta påverkar arbetssättet. Vad gäller 

brukarna motiverar de valet att erhålla behandlingen eftersom de då mådde så pass dåligt att 

de själva inte visste vad de skulle ta sig till samtidigt som vården i denna kontext föreslog 

ECT som det sista alternativet. Vidare framkommer att behandlingens fördelar vägde upp dess 

nackdelar då livet värderades högre än minnesstörningarna. Det sammanfattande resultatet i 

Carlssons (2010) studie handlar om patienternas pendlande mellan hopp och förtvivlan, detta i 

samband med den ouppnådda effekten av antidepressiv behandling som resulterat i djup apati 

och livsleda. När patienterna sedan introducerats till ECT har ett nytt hopp väckts – kanske 

kan behandlingen hjälpa? Dock nämns också rädsla inför metoden och en slags skepsis till 

den. Rädslan handlar om att någonting ska gå fel under behandlingen, att sövas ned och om 

att åsamkas hjärnskador. Behandlingsresultaten hanteras på olika sätt då biverkningar 

visserligen förekom, men trots dessa var behandlingen en positiv upplevelse som ”räddade 

livet” på patienterna (Ibid, s. 15). Ytterligare tre studier av Sik och Olars (2008), Balanych 

och Kunets (2012) samt Andrén och Strandman (2009) är systematiska litteraturstudier med 

utgångspunkt i nationell forskning som sammanfattas i kunskaps-översikten ovan.

Sammanfattande reflektioner

I USA finns det i nuläget alltså dels de som hävdar att ECT är en vetenskaplig och väl 

beprövad behandling mot depression, att den är kostnadseffektiv och endast medför 

biverkningar som är av övergående karaktär. Dels finns ett slags ”motståndsrörelse” vilken 

15



menar att den rådande bilden är för skev samt att de som ådragit sig svåra och permanenta 

biverkningar sällan får möjlighet att berätta om dessa. Vid materialinsamlingen till denna 

studie framkom det att den svenskspråkiga forskningen framstod som informationsfattig då en 

stor del av studierna är litteraturöversikter samt sammanfattningar över internationella sådana.
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3. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter

Inledning

Utgångspunkten för min analys är den narrativa teorin (Johansson, 2005), vad som inom den 

narrativa analysen benämns ”identitet genom berättande” (Hydén, 1997) samt diskurser om 

makt där Foucaults (2010) författarskap har varit betydelsefullt. Mitt empiriska material 

öppnade upp för möjligheter till en analys av vårdrelaterade maktrelationer vilket också 

initierade just Foucaults tankar om och utvecklandet av makt inom psykiatrin.

Narrativ teori och metod

Johansson (2005) skriver att narrativ teori och analys handlar om ett flertal olika teoretiska 

traditioner, både sådana som ortodoxt kan kopplas samman till studiet av berättande men även 

mer kritiskt konstruerade teorier som rysk formalism, psykoanalytisk teori, hermeneutik och 

feministisk analys. Med detta menas alltså att det inte enbart finns en narrativ teori och analys 

– snarare en mängd olika. Johansson instämmer med psykologen E.G. Mishler som menar att 

”studiet av berättelser inte skall ses som en särskild disciplin utan snarare som ett specifikt 

problemområde inom ett vidare forskningsfält” samt att studiet av berättelser bör bedrivas 

från en mängd olika perspektiv och utgångspunkter (Mishler, 1997, s. 65). Riessman (1993) 

poängterar att den narrativa analysens kärna är dess tolkande karaktär som handlar om att 

systematiskt ”tolka tolkningen”, d.v.s. tolka andra människors tolkningar om sig själva och 

den värld de lever i. Vidare menar Riessman att detta förfaringssätt bäst lämpar sig vid studier 

av identitet och subjektivitet, vilket också motiverar denna valda teori kopplat till mina 

respondenters upplevelser av ECT. Där bör användningen av narrativ analys och metod 

således uppfattas som en tolkande aktivitet där jag som forskare gång på gång frågar mig vad 

berättelserna betyder samt vilken mening de har. Det är en procedur som innebär att man inte 

enbart eftersträvar en enda ”sanning” utan varje separat berättelse står istället för en mångfald 

tolkningar (Johansson, 2005). En nackdel med denna teori är att den öppnar upp för olika 

tolkningar vilket skulle kunna innebär att just min ståndpunkt tolkas som en exklusiv 

”sanning”.

Makt, vansinne och psykiatrisk vård

 I ”Vansinnets historia under den klassiska epoken” (2010) ger Foucault en bild av den sociala 

och intellektuella process som urskiljer den förnuftige från den vansinnige. Vidare beskriver 

han den parallella utvecklingen av psykiatrisk begreppsbildning och samhällets konkreta 

åtgärder rörande ”vansinnet” mellan 1400- och 1800-talen. Foucault skildrar här 
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inspärrningen av t.ex. mentalsjuka människor med syftet att avskilja dem från det övriga 

samhället samt att tillhandahålla uppfostring och sysselsättning. Upprättandet av den från 

samhället isolerade institutionen bidrog således till att vansinnet både kunde studeras och 

utforskas (Foucault, 2010; Månson, 2007; Svenberg, 2012). När den medicinska vetenskapen 

hundra år senare skiftade syn på den vansinnige och istället såg denne som ”själsligt sjuk” 

innebar detta, enligt Foucault, endast en ändring av tvångsbehandling där våld och bojor 

ersattes av moraliserande pekpinnar, övervakning och strikta rutiner – institutionen blev den 

plats där den vetenskapligt skolade läkaren ansågs mäktig nog att styra den mentalsjukes liv 

(Lötmarker, 2008).

             

Sanner (2009) skriver i sin artikel att Foucault hävdat att man i och med upplysningens anda 

under 1700-talet gärna framhöll vikten av ett ordnat och reglerat liv för de mentalsjuke för att 

så långt som möjligt stävja de affekter som ansågs emanera ur patologi. Dock menade 

Foucault vidare att detta till synes mer humana sätt att behandla de psykiskt sjuka i själva 

verket enbart var uttryck för en mer subtil form av maktutövning. En annan aspekt kring 

maktutövning är det språkliga och kommunikativa ”glappet” mellan den mentalsjuke och den 

moderna friska människan vilket också innebär en slags icke-dialog mellan dem. Något 

gemensamt språk finns inte längre och själva konstituerandet av vansinnet som mental 

sjukdom är ett tydligt tecken på en bruten dialog/en dialog i sönderfall samt ett bevis på en 

uppnådd separation. Vidare menade Foucault att det medicinska och vetenskapliga språket 

inom psykiatrin, också kallat ”förnuftets monolog rörande galenskapen”, endast har kunnat 

uppstå p.g.a. tystnaden mellan vansinnet och förnuftet (Ibid, s. 32). I uppsatsens analysavsnitt 

menar jag att denna maktobalans är påtaglig inom psykiatrin än idag.

              

Foucault ansåg att makt är någonting som ständigt utövas och därför inte möjligt att äga, 

istället menade han att individer formas efter hur makten ser ut (Nilsson, 2008). Foucault 

beskrev uppkomsten av makt genom diskurser, d.v.s. genom sätt att tala, uttrycka, se och 

tänka kring olika begrepp och händelser (Foucault, 1971). Diskursen om makt blir således ett 

adekvat perspektiv i min kommande analys om ECT och makt eftersom jag vill undersöka 

maktrelationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Hur ser den ut och varför? Hur kan makten 

te sig inom psykiatrin och varför tycks det nödvändigt att kategorisera människor? Genom att 

citera Dostojevskijs mening ”Det är inte genom att låsa in sin nästa som man övertygar sig om 

att man är klok” (Foucault, 2010, s. 9) sammanfattar Foucault svaret på denna fråga – genom 

att kategorisera och organisera sin omvärld ges man möjligheten att lättare känna igen det 

som anses vara ”sjukt” och ”normalt”, vilket blir ett redskap för att veta hur man själv bör 

uppföra och uttrycka sig. Galenskapen blir en användbar motbild för den moderna 
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civilisationens centrala självdefinition av sitt eget förnuft och sin produktivitet, vilket skapar 

en trygghet hos individen samt ger en fingervisning om huruvida man är frisk eller ej 

(Lennartsson, 2012). Uppfattningen om vad som är psykiskt sjukt är nära relaterad till 

föreställningar om psykisk hälsa och normalitet som i sin tur i högsta grad är inskrivna i ett 

samhälleligt och kulturellt sammanhang. Foucaults bok om vansinnets historia blev mycket 

uppmärksammad när den publicerades då han, till skillnad från tidigare författare inom ämnet, 

tänkte nytt och utmanande och på ett sätt ”attackerade” den redan skrivna och mer heroiska 

skildringen av den psykiatriska vårdens framväxt.

Vinthagen (2007) diskuterar hur makt genomsyrar kommunikationen inom vården och 

beskriver den som ett utpräglat maktfält. Han menar å ena sidan att vårdens ideal uttrycks i 

lagstiftning och offentlig policy medan verkligheten å andra sidan formas av begränsade 

resurser, otillräcklighet, stelbent praxis och konventioner. Samtidigt problematiserar han det 

faktum att makt kan uppfattas så olika där den hos maktutövaren själv kan te sig osynlig, 

självklar och välmenande medan den, för den som utsätts för maktutövningen, kan tolkas som 

omåttligt förnedrande och rentav nedbrytande. Jag kommer att använda mig av Vinthagen 

som ett komplement i maktanalysen. Vidare resonerar Meeuwisse och Swärd (2002) om 

”pastoralmakten” såsom Foucault uppfattade den och pekar på hur den förr i tiden utövades 

av kyrkan, inte enbart i kontrollerande syfte utan också med mål att hjälpa individen 

(Foucault, 1983). I och med samhällets modernisering har kyrkan förlorat sin maktfunktion 

men pastoralmakten lever vidare i form av välfärdsstatens kontrollerande institutioner. 

Dessutom utövas makten av fler nu än förr, t.ex. läkare, sjuksköterskor, psykologer och 

socialarbetare vilka, enligt Foucault, är förgreningar ut i hela samhället. Denna typ av makt 

som ses som både positiv och produktiv blir svår för individen att försvara sig mot och det är i 

välfärdsstatens vårdande institutioner som de mest disciplinerande subjekt-objektrelationerna 

uppstår. Vidare nämner författarna att viktiga redskap för pastoralmakten exempelvis spänner 

över journaler och anamneser som bidrar till den konstruktion av en klient som ”socialt 

avvikande samtidigt som de bekräftar behovet av stöd och behandling” (Meeuwisse & Swärd, 

2002, s. 258). Klienten är alltså hjälpbehövande varpå läkaren och socialarbetaren är de som 

har makten att utforma hjälpen.

Narrativ analys och vetenskapsteoretisk grund

Om narrativ teori innebär teorier om berättelsen och berättandet kan narrativ metod sägas vara 

de metoder som används för att samla in och analysera muntliga eller skriftliga sådana. I min 

strävan efter att få tillgång till en människas livsvärld och att skapa mening genom samtal och 

berättande ser jag den narrativa metoden som adekvat att använda. Johansson (2005) 
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beskriver livsberättelsen som ett existentiellt fenomen: ”Den forskning som använder sig av 

livsberättelser undersöker ur olika aspekter/teman/perspektiv hur människor ger sina liv 

mening och skapar identitet. Här sätts människors egna tolkningar av sig själva i centrum” (s. 

23) och ”jag tänker, alltså är jag” (s. 14), där den narrativa ansatsen har som fokus att skapa 

mening genom just samtal och berättande. Detta är någonting som även Kvale (2008) 

beskriver när han belyser de kollektiva berättelsernas möjlighet att bidra till upprätthållandet 

av gemenskapens värde.

           

Med anledning av uppsatsens syfte valde jag att genomföra tre narrativa forskningsintervjuer 

för att få ett inifrånperspektiv i förhållande till respondenternas subjektiva verklighet. Kvale 

(2008) skriver att ”den kvalitativa forskningsintervjun har unika möjligheter att träda in i och 

beskriva den levda vardagsvärlden” (s. 55). Vidare nämner Johansson (2005) tre modeller för 

forskningsintervju, vilka är informations-utvinningsmodellen, delad förståelse-modellen och 

diskursmodellen. Det är den delade förståelse-modellen jag har använt mig av med syfte att 

som intervjuare försöka förstå hur intervjupersonen erfar och upplever sitt liv och/eller 

världen utifrån dennes perspektiv. Enligt Johansson förutsätter modellen närhet snarare än 

distans med intervjupersonen, hit hör också en semi-strukturerad intervju som följer en guide 

snarare än ett förstrukturerat frågeformulär och intervjupersonen är där fri att följa sina tankar. 

Under skrivandets gång har jag även antagit ett fenomenologiskt förhållningssätt, detta 

eftersom fenomenologin strävar efter att beskriva det givna så fullständigt som möjligt istället 

för att förklara eller analysera. Det är den subjektiva upplevelsen som blir utgångspunkten 

(Alvesson & Sköldberg, 2009). Denna typ av vetenskap studerar individernas perspektiv på 

sin värld, försöker noggrant att återge innehåll och struktur hos individernas medvetande, 

förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelse och göra deras väsentliga mening 

explicit (Kvale, 2008).

Tillvägagångssätt och etiska ställningstaganden

Mitt urval bygger alltså på subjektivitet eftersom jag valde att avgränsa mig till personer som 

själva anser sig ha drabbats av biverkningar efter ECT. Jag har aktivt valt bort dem som 

tvärtom anser sig ha blivit hjälpta efter genomförd behandling samt tycker att negativa 

effekter vägs upp i och med detta. Denscombe (2009) beskriver subjektivt urval som en teknik 

att använda om man som forskare besitter en viss kunskap i relation till det ämne som ska 

undersökas. Han menar att denna medvetenhet kan underlätta undersökningen eftersom 

forskaren då kan välja de personer eller företeelser som kan antas vara avgörande för denna. 

På Facebook, ett av nutidens sociala medier, finns en grupp som aktivt vill bredda synen på 

och uppfattningen om ECT. Gruppen har som syfte att sprida kunskap om behandlingen och 
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många av dess medlemmar har själva drabbats av svåra biverkningar i och med den. Det är 

också här jag har funnit mina respondenter som alla är medelålders kvinnor, någonting jag 

dock inte hade som ett specifikt urvalskriterium. Jag har valt att inrikta mig på vuxna personer 

som behärskar det svenska språket, detta för att undvika att behöva genomföra intervjuerna på 

engelska alt. med tolk. En annan avgränsning är att studien inte har som mål att beskriva 

biverkningarna ur ett renodlat medicinskt perspektiv – den forskningen existerar redan.

Hänsyn har tagits till de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

beskriver. Dessa är informationskravet (respondenterna ska vara införstådda med vad 

forskningen syftar till), samtyckeskravet (respondenterna deltar av egen fri vilja), 

konfidentialitetskravet (respondenterna har rätt till anonymitet) och nyttjandekravet 

(information ges om att materialet enbart används till forskning). Jag informerade i förväg om 

syftet med studien, inhämtade samtycke till intervjuerna samt påminde respondenterna om att 

intervjun mer kunde ses som ett samtal om dem själva och deras upplevelser av ECT. 

Intervjuerna ägde rum hemma hos två av respondenterna samt på ett café med den tredje av 

dem, detta eftersom dessa platser kändes möjliga och bekväma för kvinnorna. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades samma dag för att jag på bästa möjliga sätt skulle kunna 

förhålla mig till texten och upplevelsen i stort. Samtliga respondenter har haft möjlighet att 

läsa igenom materialet innan bearbetning för att undvika onödiga missförstånd, men vad 

gäller konfidentialitetskravet finns dock risken att det reducerats då en av intervjuerna skedde 

i offentlig miljö där fullständig konfidentialitet inte kan säkerställas.

Uppsatsen har för kvinnorna kommit att beröra ett onekligen känsligt ämne. Jag var dock 

medveten om och förberedd på detta och hade som målsättning att tveklöst respektera deras 

integritet, varför deras namn i studien också är fingerade. Just respekt, integritet och etiska 

förhållningssätt är begrepp som Green (1996) och Igra (2001) nämner när de bl.a. talar om att 

söka upp den aktuella personen och börja där denne är. Under intervjusituationerna såg jag 

mig som eleven och de jag intervjuade mina lärare, och jag hade som föresats att om jag 

under resans gång märkte att respondenterna på något sätt for illa genom att berätta om sina 

upplevelser skulle jag bli tvungen att tänka vidare kring andra lösningar. Dock var min 

förhoppning att respondenterna ändå skulle känna att de bidrar med värdefull kunskap och att 

studien i sig är till för att göra gott. Under intervjuerna blev det bitvis påtagligt att kvinnorna 

kämpade med att hålla tråden – detta är en tydlig konsekvens av ECT-behandlingen, vilket 

ledde till att det ibland var svårt att ”följa” dem i berättandet samt blev jag som intervjuare vid 

transkriberingen tvungen att förhålla mig till dessa minnessvårigheter. Trots det faktum att 

behandlingen har påverkat dem är deras historier väl återgivna och ytterst välformulerade.

21



Validitet och reliabilitet – om trovärdighet, transparens och tillförlitlighet

Som forskare har man ofta föreställningen om sig själv som objektiv samt eftersträvar man att 

inte ta ställning då den egentliga uppgiften är att undersöka och presentera fakta såsom de ser 

ut (Kvale, 2008). Jag har burit med mig min medvetenhet till eventuell förförståelse och 

etablerade attityder under skrivandet för att på bästa sätt försäkra mig om att jag förhåller mig 

till validiteten och verkligen beskriver det jag avser att beskriva. Med reliabilitet menas att 

frånvaron av slumpmässiga och osystematiska fel bidrar till en hög sådan (Esaiasson, 2009). 

Förutom det fenomenologiska förhållningssättet har jag valt induktion som en filosofisk 

ansats att härleda slutsatser från empiriska erfarenheter. Med induktion kan man med hjälp av 

en mängd enskilda fall som observerats hävda att ett samband mellan dem också är generellt 

giltigt – man inducerar en sannolik slutsats med hjälp av erfarenheter. Dock finns det här en 

risk att förivra sig i och med att man tar språnget från ”en samling enskildheter till en allmän 

sanning” (Alveson & Sköldberg, 2009, s. 54). Då jag på egen hand har författat denna studie 

torde noggrannhet och kritisk granskning ha fått en betydande roll i min position som forskare 

då reliabiliteten direkt kan påverkas av detta. Jag har under arbetets gång låtit utomstående 

korrekturläsa mitt material för att på så sätt bli uppmärksam eventuella fel eller brister. Vad 

gäller en uppsats generaliserbarhet är en mer eller mindre vanligt förekommande invändning 

att det finns för få respondenter för att man ska ha möjlighet att generalisera materialet 

(Kvale, 2008). Mitt syfte har dock varit att genom olika narrativ tränga in i respondenternas 

livsvärldar och uppmana dem att berätta sin historia – möjligen kan min studies resultat i 

någon form användas i andra forskningssyften, vilket i sig är en typ av generalisering.

Metoddiskussion

Uppsatsen genomsyras av en narrativ metod och tre genomförda narrativa intervjuer. 

Riessman (2008) menar att man ofta svarar med ”berättelser” som respons på väl genom-

arbetade intervjufrågor vilket också motiverar mitt syfte med intervjuerna. En viktig 

reflektion handlar om min ovana att intervjua människor, vilket kan ha inneburit en förlust av 

möjliga följdfrågor, samt att jag som forskare har makten att tolka de jag intervjuar varför det 

är av vikt att medvetandegöra maktperspektivet i förhållande till forskningsetiken. Istället för 

intervjuer hade jag också kunnat använda mig av s.k. fokusgrupper, men ur en etisk aspekt 

och med tanke på det kontroversiella ämnet valde jag att separera intervjuerna för att på bästa 

sätt få tillgång till livsberättelserna. Denna specifika form av berättelse ur ett brukarperspektiv 

var någonting jag saknade i tidigare forskning, vilket övertygade mig om att uppsatsens valda 

metod är väl förankrad i uppsatsämnet och förhoppningsvis kan den göra respondenternas 

berättelser rättvisa. Det önskade brukarperspektivet var också anledningen till att jag inte 

valde en kvantitativ metod, med risk för förlust av djupa och spontana svar (Bryman, 2002).
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4. Resultat och analys

Inledning

Här presenteras och sammanfattas kvinnornas berättelser var och en för sig innan olika 

underteman tar vid och behandlas. Utdrag ur intervjuerna har tagits med och när jag har klippt 

i materialet är detta markerat med /.

Elisabeth

Elisabeth har vid 16 tillfällen under december 2006 och januari 2007 behandlats med ECT. 

Hon har i sitt liv tagit två akademiska examina och framgångsrikt jobbat inom läkemedels-

industrin. Innan ECT:n var hennes sociala umgänge gott och välfungerande – hon hade lätt att 

lära och ordnade med glädje fester och middagar för vänner och bekanta. Utöver detta hade 

hon ett välbetalt jobb, semestrade regelbundet samt umgicks med vänner i Stockholms 

innerstad. I slutet på 1980-talet drabbades Elisabeth av depressiva besvär i samband med en 

separation. Hon hamnade i en livskris och vårdades på en psykiatrisk klinik. Inläggningen 

2006 initierades av en ny depression men som Elisabeth själv endast upplevde som ”mild”. 

Under ett återbesök hos sin läkare föreslår denne att Elisabeth ska stanna på sjukhuset några 

veckor för miljöombyte, rutiner och umgänge med andra, någonting hon tycker låter som en 

bra idé. Under mötet trycker läkaren plötsligt en broschyr om ECT i Elisabeths hand och talar 

gott om detta, dock säger hon att hon inte på något sätt är intresserad av det. Elisabeth 

understryker med emfas att hon inte var någon kandidat för ECT eftersom att hon fungerade i 

vardagen. Hon var skeptisk till behandlingen som sådan då den inte lät sund.

             

Elisabeth berättar om hur man på avdelningen beslutade om ECT över huvudet på henne. Hon 

beskriver att hon inte vågade göra fysiskt motstånd eftersom hon är stelopererad från nacken 

till midjan p.g.a. skolios, samt säger hon att man inte är i en förhandlingssituation inom 

psykiatrin – man är i underläge. Från att ha uttalat stort motstånd till ECT upplever Elisabeth 

att hon trubbas av i sin motvilja efter varje behandlingsomgång och till slut bara ”köper” 

läget. Men ECT:n visar sig ha förödande konsekvenser och Elisabeth upplever sig totalt 

förändrad när hon väl skrivs ut. Från att ha varit högpresterande och spirituell tappar hon driv 

och initiativförmåga. Hon kan inte längre göra flera saker samtidigt, har svårt att planera och 

hålla den röda tråden i vardagen. Hon minns inte vägen till mataffären, sitt tidigare liv och 

heller inte tidigare vänner. Väl hemma behöver Elisabeth hjälp av boendestödjare för att 

hantera vardagslivet. Upplevelserna av vanmakt, hopplöshet och identitetslöshet blir så 

plågsamma för Elisabeth att hon fem år efter ECT:n försöker att ta sitt liv.

23



När jag träffar Elisabeth bor hon i en av Stockholms många förorter men hon trivs inte med 

livet över huvud taget. Hon ser självmordsförsöket som den yttersta konsekvensen av den 

myndighetsutövning som ECT:n innebar och hon har försökt att få upprättelse genom att 

anmäla händelsen till Socialstyrelsen och Patientförsäkringen, hos den senare utan resultat 

eftersom den läkare som beslutade om ECT:n skriver in i journalen att minnesstörningarna 

beror på Elisabeths, av honom, påhittade alkoholism och tablettmissbruk. Elisabeth menar att 

det är kränkande att bli anklagad för någonting som man inte har gjort. Hon har ingen 

möjlighet att återgå till någon form av förvärvsarbete p.g.a. minnesstörningarna från ECT:n 

samt den förlamning som orsakades av självmordsförsöket. Idag är hon i behov av 

boendestödjare och året efter det att behandlingen gavs blev hon förtidspensionerad vilket 

innebär att hon numera får sjukersättning utan tidsbegränsning.  

Cecilia

Cecilia kom i kontakt med psykiatrin 2005. Hennes tonåriga son hade då avlidit i en bilolycka 

– världen föll samman och Cecilia likaså. Hon vårdades flera gånger på en psykiatrisk klinik 

p.g.a. en livskrisrelaterad depression. Två år senare träffar hennes dåvarande man en annan 

kvinna och äktenskapet raseras. Cecilia beskriver på ett målande sätt denna period som 

oerhört rörig då hon gång på gång vårdas enligt både HSL (frivillig vård) och LPT 

(tvångsvård) samtidigt som hon försöker att jobba och upprätthålla stabilitet i vardagen. 

Sorgen efter sonens död övergår alltså i en depression vilket slutligen leder till att Cecilia 

2009 försöker att ta sitt liv. Samma år initierar läkarna också ECT-behandlingen som hon 

sedan erhåller sammanlagt 33 gånger. Cecilia minns inte säkert om hon blev informerad om 

minnesstörningarna och när hon börjar lägga märke till dem påtalar hon detta för läkarna som 

dock inte avslutar behandlingen utan endast minskar antalet sådana. Cecilia vet då inte att 

ECT:n kan orsaka permanenta skador samtidigt som hon upplever sig som i så pass dåligt 

psykiskt skick att hon inte bryr sig om någonting. Hon vet inte riktigt vad det är hon tackar ja 

till.         

                                                                           

Även för Cecilia har ECT:n haft förödande konsekvenser men hon har haft möjlighet att jobba 

– dock upplever hon det som mycket problematiskt och hon lever ett slags dubbelliv där ingen 

utåt sett märker vilka kognitiva svårigheter hon har, hon låtsas att hon minns för att slippa 

förklara sig. Eftersom Cecilia jobbar med barn innebär det ett högt tempo och mycket att hålla 

i huvudet, men efter ECT:n minns hon inte längre vilka barn som tillhör vilka föräldrar även 

fast hon har sett dem hundratals gånger. Cecilia har även svårt att minnas barnens namn och 

hur en dag på jobbet ser ut – hon skriver hemliga lappar som hon tittar på för att få överblick 

över situationen. Hon har svårt att läsa och att lära in nytt material och det har även hänt att 
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hon inte känner igen människor som kommer fram och hälsar på henne, vilket hon upplever 

som en enorm identitetsförlust. Cecilia bor idag i en förort till Stockholm och beskriver det 

som att hela tiden behöva hålla ihop sig för att vardagen ska fungera. Hon är övertygad om att 

hennes nyförvärvade svårigheter beror på ECT:n som hon också av förklarliga skäl är mycket 

kritisk till.

                                                                                                                         
Nicole

Nicoles berättelse börjar med en religiös upplevelse 2002 som kort därefter leder till att hon 

kommer i kontakt med psykiatrin. Hon är då i trettiofemårsåldern och mamma till två små 

barn. Hennes uppväxt präglas av olika trauman men detta är någonting som hon innan den 

första inläggningen har bearbetat klart i terapin. Nicole berättar dock under intervjun att 

vårdpersonalen inte riktigt tror henne på den punkten, istället skyller man hennes religiösa 

upplevelse på dessa tidigare händelser och tar fram hennes gamla journal varpå man sedan 

sätter in olika mediciner mot hennes ”tillstånd” som man tror är en psykos. Nicoles upplevelse 

får henne att känna sig ”fri” sina trauman men hon utsätts emellanåt för nya sådana under 

tiden på avdelningen i och med kränkande myndighetsutövning, detta trots att hon inte utgör 

någon fara för varken sig själv eller någon annan i omgivningen.                                                

ECT:n initieras vid en inläggning 2011 men Nicole har svårt att minnas den tiden, vilket också 

blir tydligt när jag träffar henne. Hon har med sig ett par kalendrar för att försöka bringa 

ordning i tidskaoset och hon minns heller inte hur många ECT-behandlingar hon fick. Dock 

gavs alla under tvång eftersom att hon inte fick bestämma själv angående ECT:n – när hon 

nekade erbjudandet från läkarna kontrade de med att om hon inte lät det ske på frivillig basis 

så skulle de ändå få igenom sin vilja genom att tvångsomhänderta henne. Nicole minns inte 

tiden då behandlingen gavs, bara att de fortsatte att ”chocka” henne mot hennes vilja. Innan 

ECT:n upplever Nicole att hon utan problem kunde ha flera bollar i luften, hon hade inga 

minnessvårigheter och klarade sig ypperligt i vardagen med matlagning och rutiner. Efter 

behandlingen känner hon inte längre igen sig själv då hon numera är osäker vid inhandling, 

planering och tillagning av mat. Att gå in i affärer ger henne ångest då hon har svårt att 

minnas koder och siffror. Hon minns inte ena sonens uppväxt eller gemensamma upplevelser 

med vänner och grannar. Dessa handikapp genererar enligt Nicole en annan slags depressivitet 

än tidigare. I nuläget får hon hemhjälp en gång i veckan och tillsammans försöker man att öva 

upp förmågan att planera saker i bostaden. Nicole bor idag i en förort i Stockholm, hon är 

skild sedan ungefär ett år tillbaka och som en konsekvens av ECT:ns biverkningar får hon 

sjukersättning och aktivitetsstöd. Hon berättar att hon inte tror att hon kan komma tillbaka till 

arbetslivet igen.
25



Del I

Livet tog en annan vändning – om sorg och omvälvande upplevelser

Gemensamt för mina respondenter har varit att ingen av dem såg sig själva som riktiga ECT-

kandidater. Vare sig Elisabeth eller Cecilia hade tidigare upplevelser av psykisk ohälsa förrän 

de båda hamnade i livskriser av olika slag vilka tog sig uttryck i svår sorg – Elisabeth hade 

drabbats av en ny ”mildare” depression och Cecilias son hade tragiskt omkommit i en 

bilolycka. Nicole å andra sidan berättade om en situation som emanerar ur en religiös 

upplevelse. Kvinnorna beskrev sin syn på de reaktioner de upplevde:

Ja, alltså, sådana livskrishändelser behöver inte vara patologiska. / De depressioner jag har haft har 

legat i samband med tråkiga händelser i livet. Ändå ansåg han (läkaren) att ECT var sista 

utvägen...eller snarare att ”ECT återstår.” (Elisabeth)

Alltså det hela började ju med en sorg egentligen. Jag tror att om jag hade fått hjälp att bearbeta 

den (sorgen) så kanske jag aldrig hade hamnat i en depression. (Cecilia)

Grejen är...2002 fick jag en Gudsupplevelse som hette duga. Men jag var inte sjuk! (Nicole)

                                                                                                                     
Dessa händelser inledde kvinnornas kontakt med psykiatrin där de så småningom skulle 

komma att konfronteras med ECT.     

Mötet med vården

Elisabeth lades alltså in på sjukhus efter att under ett återbesök ha diskuterat detta med sin 

behandlande läkare. Hon ansåg sig endast vara ”lätt” deprimerad men var dock ledsen under 

återbesöket med anledning av uteblivna pengar från Försäkringskassan:

Så jag börjar gråta lite grann och då säger läkaren ”du är deprimerad va?” Och jag svarar ”ja, det är 

jag väl.” Då säger han ”ja, men ska du inte ta och lägga in dig då?” (Elisabeth)

Cecilia drabbades av svår sorg när sonen plötsligt dog i en bilolycka och hon lades in på en 

sluten psykiatrisk avdelning. Under intervjun berättade hon att hon hade behövt någon att tala 

om sorgen istället för att få ECT mot den, någonting hon också har förstått nu i efterhand. Det 

var sorgen som livskris som initierade ECT:n:

Just det här med sorg är ju ingen sjukdom men den hade övergått i en depression. Och sedan hade 

jag ju även försökt att ta livet av mig. (Cecilia)

Nicole är den av kvinnorna som återgav en bitvis traumatisk uppväxt, dock förklarade hon 

under intervjun att hon inte längre påverkas av detta och att hon dessutom till stor del har 

bearbetat dessa trauman. Det var hennes religiösa upplevelse som, enligt personalen, tog sig 

uttryck i psykotiska symptom och förde henne till sjukhuset:
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När jag kom in på psyk kunde inte jag sova för jag var ju så lycklig. Jag hade ju träffat Gud 

liksom...hallå! Det är ju klart man är lycklig och jag var fri från all skit för en gångs skull. (Nicole)

Förnuftets röst – om att övertalades till och hoppas på ECT

Elisabeth fortsatte att berätta om mötet med läkaren som rådde henne att lägga in sig som ett 

alternativ till att vara hemma. Det var nu denne läkare, som också senare beslutar om ECT 

mot hennes vilja, föreslog behandlingen men Elisabeth tog tydligt avstånd ifrån detta då hon 

var mycket skeptisk till ECT:

Under det här mötet så ger han (läkaren) mig en broschyr om ECT och pratar väldigt kort med mig 

om det och då säger jag till honom att ”nej tack, det är jag inte intresserad av.” / Ja, och det här att 

man kan ge det till vem som helst med fel information? Om någon säger att ”du får tillfälliga 

minnesstörningar”, vad tror man då? Den informationen låter ju inte så farlig. (Elisabeth)

Elisabeth lades frivilligt in på avdelningen samma onsdag som mötet ägde rum och hon 

fortsatte att berätta om att hon gick på permission natten mellan torsdag och fredag för att 

hämta en extra madrass att ha på avdelningen då hon p.g.a. skolios är stelopererad från nacken 

till midjan. När hon kom tillbaka bestämdes det om helgpermission och när hon sedan 

återvände till sjuhuset hade man beslutat om ECT utan Elisabeths godkännande. Inför den 

första tvingande behandlingen var hon livrädd och övertygad om att hennes hjärna ”skulle bli 

förstörd”. Hon ifrågasatte också starkt hur läkarna kunde resonera som de gjorde:

Alltså...de skriver ju inte (i journalen) rent ut att de tvingade mig för jag är ju frivilligt inlagd, men 

de skriver att jag uppvisat oro inför ECT. / Hur kan man skriva så (att ECT återstår), hur kan man 

bestämma någonting sådant...tre månader innan hade jag tagit min fil. Kand. Hur kan man till en 

sådan patient säga att det är absolut livsnödvändigt? (Elisabeth)

Cecilias livskrisrelaterade ”depression” ansågs av läkarna som så djup att ECT var det enda 

som återstod, detta trots att den emanerade ur sorg över sonens plötsliga död. Samtidigt som 

hon var skeptisk gentemot behandlingen och inte visste någonting om den kände hon ändå ett 

slags hopp om att bli bättre:

De sa ju att ”nu prövar vi det här för att de flesta blir hjälpa av det här” och ”det kommer att bli så 

bra.” Och då tror man ju på det. För de är ju proffs. (Cecilia)

Trots att Nicole på avdelningen tydligt sa att hon inte ville ha ECT var det trots allt så det 

blev. Eftersom hon inte frivilligt gick med på behandlingen använde psykiatripersonalen en 

slags skrämseltaktik på henne för att få Nicole att ge med sig, någonting hon under intervjun 

återgav på detta sätt:

För det fanns ett hot där från dem (läkarna). Liksom ”går du inte med på det frivilligt så blir det på 

LPT. Då får du ECT då.” Så hur jag än gjorde blev det ju...en tvångshandling. Jag minns inte att de 
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gav mig någon information...jag visste inte vad ECT var. (Nicole)

Del II

Tiden föll i bitar – om tid och rum

Det var när mina respondenter försökte minnas tiden under ECT-behandlingen som jag märkte 

att de alla kämpade med att få ihop minnena till en slags enhet – de försökte bringa ordning i 

kaos. Då en mycket vanlig biverkning av ECT är just dåligt närminne kopplat till den kontext 

just när ECT ges blev det också problematiskt att minnas händelseförloppet utan svårigheter. 

Elisabeth började med att berätta om reaktionen efter ECT:n och dess konsekvenser. Efter den 

första behandlingen vaknade hon upp med en förtvivlan som ledde till att hon som en protest 

mot det tvång hon upplevde tog en överdos tabletter, dock inte för att ta sitt liv:

Jag var ju inte dålig. Det blev jag ju efter ECT:n! Men jag hade läkemedel i min väska så jag tar det 

några timmar efter att jag har fått ECT-behandlingen som en markering att ”det här är inte okej.”     

(Elisabeth)

Cecilia fick ECT i två omgångar, både under tiden hon var inlagd men även då hon blivit 

utskriven. Någonting hon har reflekterat över i efterhand är varför man fortsatte att ordinera 

ECT trots att hon dels inte upplevde sig bättre och påtalade kraftiga minnesstörningar, dels 

varför man inte hade kontaktat någon anhörig när det väl beslutades om ECT. Hon hade bitvis 

svårt att sammanfatta denna period som hon under intervjun dessutom beskrev som väldigt 

rörig:

Jag fick ECT och åkte och jobbade samma dag. Så höll jag på. / Det var ingen som var med mig 

och beslutade om det här, det vet jag säkert att det inte var. Ingen familjemedlem eller släkting 

eftersom att när jag fick ECT hade jag separerat. (Cecilia)

Nicole berättade om hur läkarna talade om ECT med henne men hon hade svårigheter att 

minnas längre sekvenser. Någonting hon i intervjusituationen funderade kring var hur man ska 

kunna minnas sin historia och vad som verkligen hänt om man inte har tillgång till journaler 

efter behandlingen. Hon nämnde detta, att inte minnas behandlingens gång, som ett dilemma:

Ja, för de (läkarna) säger ”å, ECT det är så bra, det är så bra.” Men jag kommer inte ihåg så mycket 

av behandlingarna och det är ju det som är så bra för dem (läkarna)...att man inte minns. (Nicole)

Besvikelse

Elisabeth fortsatte att berätta om tiden under behandlingen som, bortsett från den kognitiva 

påverkan, gjorde henne så fysiskt dålig att kroppen sa ifrån. Dessutom har hon i sin journal 

funnit information om att hon i slutet av vårdtiden får två ECT-behandlingar samma dag. Hon 

återgav också känslan av att trubbas av i sin motvilja till behandlingen – efter ett par 
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behandlingstillfällen kände hon inte igen sig själv och hon minns att hon bara ”köpte läget”. 

Under intervjun berättade Elisabeth att hon visserligen hade velat göra fysiskt motstånd men 

att man inte ”kan” göra det som psykiatripatient. Dessutom fanns rädslan för vad som skulle 

hända om personalen försökte hejda henne i och med att hon är stelopererad. Elisabeth 

funderade kring detta samt ytterligare en händelse när personalen såg hennes fysiska kollaps:

Jag skulle aldrig klara att fyra, fem personer drog ner mig i golvet och slängde sig på mig och 

sedan skulle de bara säga efteråt ”sorry, vi bröt nacken på henne, men vi visste inte att hon var 

stelopererad.” / Och jag har funnit ut i journalen att de...när de har elchockat mig några gånger så 

upptäcker de att jag kan knappt gå och vinglar omkring i korridoren och då har personalen inte 

kollat att jag har ätit eller druckit ordentligt. (Elisabeth)

Under intervjun återgav Cecilia stark besvikelse över att vårdpersonalen inte informerat henne 

om risker och biverkningar med ECT. Därtill var hon helt ensam om att fatta beslut samtidigt 

som hon var mycket deprimerad och just därför inte kunde tänka klart:

Jag har funderat jättemycket på liksom varför...varför jag inte fick hjälp. Jag fick ingen information 

varken muntligt eller skriftligt om ECT:n innan den satte igång. Jag har läst journalanteckningarna 

och hittar ingenting om det och jag minns inga undersökningar men jag tror att de gjorde dem. 

Alltså ingen pratade med mig eller hjälpte mig i de besluten...man tog de besluten över huvudet på 

mig tycker jag. (Cecilia)

Den tid som Nicole var inlagd och gavs ECT beskrivs som full av otrygghet och kränkande 

behandlingar och hon reflekterade över de patienter som vårdades där samtidigt som hon, 

samt uttryckte besvikelse över personalens bemötande:

Och någonting jag inte har förstått är de gånger de (personalen) har lagt mig i bältessäng. Det är 

när de tar tag i mig, fem personer, och då har jag sparkat till ordentligt för det är klart att jag blir 

arg då. Men sedan in med en nål i rumpan och sedan ska de spänna fast en. (Nicole)

Ingen att tala med

Under vårdtiden beskrev Elisabeth att hon inte hade någon att tala med och när hon försökte 

skapa kontakt avvisades hon av personalen som hänvisade henne till den läkare som beslutat 

om ECT. För att försöka påkalla uppmärksamhet om sin ångest inför behandlingen tog hon till 

en desperat åtgärd:

Och i anteckningarna har jag läst att jag ska ha gått till en sjuksköterska med någon plåtbit och sagt 

att ”jag har till och med suttit med den här och övervägt att göra mig själv illa men jag vill inte så 

stoppa det här nu.” / Och att det kändes som att de kommer att fördärva mig totalt och så...åker jag 

ut genom dörren i min säng, sedan...jag minns faktiskt inte mer. (Elisabeth)

Även Cecilias historia var full av ett slags ensamhet och isolering i samband med avsaknaden 

av stöd. Förutom försök till samvaro med andra patienter fanns ingen egentlig samtalskontext:
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På avdelningen fanns det inget stöd att få. Jag låg där jag låg...i ett rum och någon kom och sa till 

mig om jag inte kom och åt mat. (Cecilia)

Nicole försökte också att hitta samhörighet bland medpatienter men blev åthutad av 

personalen och därmed också utan både stöd och sammanhang. Under intervjun beskrev hon 

en situation i samband med en måltid då alla patienter var samlade vid matbordet. I detta 

sammanhang berättade en annan patient att även denne skulle få ECT men att det fanns en del 

rädsla i samband med behandlingen varpå Nicole rådde patienten att tänka efter både en och 

två gånger med tanke på biverkningarna:

Då kommer personalen och nästan tar tag i mig och jag tänkte att ”antingen får jag bältessäng eller 

tung medicinering.” Så jag gick raka vägen in till mitt rum och sedan satt jag där och var tyst i 

några minuter. / ”Och du kan inte stå och prata om det här, Nicole, nu är du tyst!” (härmar läkarna). 

   (Nicole)

Del III

Om biverkningar och minnesstörningar i vardagen

Det är när mina respondenter kommer hem igen och inte längre får ECT som de tydligt 

märker av olika former av biverkningar. Visserligen hade de gett sig till känna även under 

behandlingens gång men det är i vardagen som konsekvenserna blir märkbara. Förutom 

minnesstörningar berättade Elisabeth om en slags fysisk kollaps med biverkningar som 

tremor, dålig balans – och koordinationsförmåga samt förlust av tidigare ork. ECT:n gjorde 

henne sämre än innan behandlingen och väl tillbaka i hemmet, nu i behov av stödinsatser för 

att klara vardagen, upplevde hon initialt en slags eufori orsakad av behandlingen. Hon hade 

förändrats:

Jag var alltså ganska euforisk när jag kom hem från sjukhuset, alltså...jag såg det inte som 

oroväckande att jag hade fått boendestöd och god man utan jag tyckte det var ”himla roligt” 

bara...att de kom hem till mig och att vi åkte och handlade min mat eftersom att jag inte hittade till 

affären. / Alltså...jag glömde ju bort att äta, jag skakade i händerna, jag hade svårt att hålla 

balansen. Jag hade svårt att...alltså...jag gick in i möbler och dörrkarmar, hade svårt att bedöma 

avstånd och hade inget driv längre. (Elisabeth)

Cecilia hade en annan ingång i sitt berättande eftersom hon fortsatte att jobba efter ECT:n, 

men även samtidigt som hon behandlades polikliniskt. Hon berättade också om biverkningar 

som försvårade livet på olika plan och som också skapade ledsenhet och besvikelse:

Jag får inte ihop föräldrar och barn på jobbet och jag kommer inte ihåg det som är regelbundet, 

som är likadant varje dag. Jag måste skriva upp. Jag har problem med att komma ihåg mina barns 

uppväxt, resor rör jag ihop. När jag läser får jag inte fram någon röd tråd...vilket jag tror beror på 

både ECT och depression. (Cecilia)

30



Även Nicole hade svårt att få ihop sitt gamla liv med sitt nya. Hon beskrev svårigheter att 

minnas livsviktiga händelser och berättade att ECT:n bidragit till konsekvenser som på olika 

sätt blivit handikappande i vardagen. När hon tidigare umgicks med sina barn kunde de citera 

texten till filmer utantill vilket hon inte längre är kapabel att göra och känslan av samvaro har 

drastiskt reducerats. Hon beskrev även att hon hade svårigheter att planera inköp samt att 

tillaga de livsmedel hon köpte, detta eftersom hon inte mindes i vilken ordning man gör saker 

och ting i ett kök samt mindes hon inte längre några recept. Bilkörning vågade hon sig inte 

längre på av rädsla för att inte kunna manövrera fordonet som sådant. Här sammanfattar hon 

dessa svårigheter:

Jag kunde inte vara med på det här roliga liksom...och inte gå in i en affär och kunna tänka ”å, den 

här ska jag köpa och tillaga någonting med” för då visste jag fortfarande hur jag skulle göra. Men 

nu kommer jag inte ihåg recept, inte i vilken ordning man ska göra saker i köket...jag har inte den 

där säkerheten längre. Och tänk om jag inte kan få in 1:ans och 3:ans växel, tänk om jag inte minns 

skillnaden på dem på grund av ECT:n. (Nicole)   

Att inte bli trodd – om läkarnas skepsis

Ingen av mina respondenter har varit så pass deprimerad att behandlingen över huvud taget 

borde ha använts – de ser sig inte som ECT-kandidater. Elisabeth gav sin tolkning av 

upplevelsen av att vara patient inom psykiatrin när hon beskrev att man inte blir trodd på eller 

att man inte är så viktig att höra. Men när läkarna tillbakavisade hennes minnesstörningar till 

hennes depression hände följande:

Just det här att så fort man har varit patient inom psykiatrin, då...man blir inte trodd på eller man är 

inte så viktig att höra. Och när läkarna börjar prata om att jag inte minns för att jag är deprimerad, 

då undrar jag...alltså var finns de patienterna som ”bara” har en depression som plötsligt glömmer 

bort vart de bor och vad de har gjort i sina liv? De finns ju inte! / Man kan ju bäst själv utvärdera 

att ”så här har inte jag varit tidigare, det här beror inte på min depression.” / När jag sa till honom 

(läkaren) att jag skulle anmäla honom till både Polisen och till Socialstyrelsen kan jag säga att han 

skrattade mig rätt upp i ansiktet. / Och då säger han ”ja gör du det, det kan du ju pröva med så får 

vi se vem de tror på – du som är mentalpatient eller mig som är överläkare.” (Elisabeth)

Även Cecilia har mött skepsis från läkare och myndighetspersoner som också har velat utreda 

henne för minnesstörningarna, någonting som är väldigt svårt att göra om man inte har tester 

innan behandlingen att jämföra med, vilket Cecilia heller inte hade:

Ja men jag är helt säker på att det är ECT:n nämligen eftersom att jag faktiskt hade varit 

deprimerad i några år innan jag fick ECT och jag hade inga minnesstörningar då! Innan dess 

(ECT:n) hade jag inga problem med minnet. Jag har mött skepsis från Försäkringskassans läkare. 

Det var de som skickade mig på en minnesutredning...för att de trodde inte på mig. (Cecilia)
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Nicole summerade sin upplevelse kring detta på följande sätt:

Det blir väl inte bättre att de har förstört mitt minne? Det gör ju mig frustrerad! Om de vill lugna 

ner mig ska de väl inte ge mig ECT så att jag blir ännu mer frustrerad? (Nicole)

Vem är jag?

Elisabeth berättade att hon i början var så pass påverkad och euforisk av ECT:n att hon blev 

personlighetsförändrad. Under intervjun sammanfattade hon det så här:

Jag var ju inte medveten om världen runtomkring mig och när jag lämnar sjukhuset efter de här 

elchocksbehandlingarna så förstår ju inte jag hur dålig jag är utan jag kommer nog hem och klarar 

mig inte själv hemma längre utan får boendestöd och god man. / Idag är jag ju inte samma person 

längre. (Elisabeth)

En av de största konsekvenserna som Elisabeth erfor efter ECT:n var upplevelsen av 

identitetsförlust, isolering, djup hopplöshet och att både sjukvård och myndigheter inte tog 

hennes svårigheter i vardagen på allvar. Hon berättade att hon fick ett brev från 

Socialstyrelsen där det stod att hon ”i princip” fick rätt som patient men att ingen speciell 

läkare tog ansvaret för det inträffade. Detta innebar dock ingen ekonomisk ersättning för 

Elisabeth som förklarade att det är någonting som Patientförsäkringen eventuellt 

tillhandahåller. I kontakten med Patientförsäkringen nekade de hennes ansökan om ersättning 

i och med att den läkare som beslutade om ECT:n efteråt skrev in att Elisabeths 

minnesstörningar berodde på hennes, av honom, påhittade alkoholism och tablettmissbruk. 

Dessa händelser ledde så småningom till att Elisabeth 2012 försökte att ta sitt liv:

Så jag tog läkemedel och alkohol...som jag trodde skulle räcka till att ta mitt liv men det gjorde det 

inte så de (boendestödet) fann mig två dygn senare och sedan så var jag totalförlamad och...

(suck)...jag hamnade i koma i två eller tre veckor efter det. (Elisabeth)

Cecilia beskrev tillvaron som fragment av minnen som är svåra att få ihop till ett adekvat 

sammanhang, men tack vare att hon sedan drygt trettio år har skrivit dagbok finns det 

anteckningar som hon kan gå tillbaka till. Hon sammanfattade under intervjun sin syn på sig 

själv i nutid och beskrev en slags ångest kring att inte på egen hand minnas bakåt i tiden:

Ja, jag är inte kompis med den här nya identiteten. Det är fragment som är svårt att få ihop till en 

enhet. Och om ingen skulle säga något om de här minnena då skulle jag inte veta om att de ens 

existerar. Detta hade ju ingen kunnat förklara för mig. (Cecilia)

När Nicole kom hem från sjukhuset fortsatte livet och hon gjorde sitt bästa för att försöka 

anpassa sig till den nya vardagen med biverkningar och ångest kring dessa. Förutom att hon 

inte har vant sig vid det nya livet beskrev hon även hur hennes son ser på det som har skett:
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Min 17-årings uppväxt, den kommer jag inte ihåg. Nej, nu gör det för ont...nu orkar jag inte prata 

(börjar gråta). Det är inte såhär det ska vara...att bli fråntagen sina barns liv, att inte minnas saker. / 

Jag blir så otroligt ledsen och min son säger ”mamma, åk aldrig in en gång till, du har ingenting 

där (på psyket) att göra.” För han känner inte igen mig som jag är nu, efter ECT:n. Nej det finns 

inga ord för all den smärta de (läkarna) åsamkar och det är så fruktansvärt. Och de...har ju förstört 

min vardag. (Nicole)

Jag saknar min historia

Alla mina respondenter återger här hur det har skapats ett ”glapp” bakåt i tiden vilket får 

känslomässiga konsekvenser på olika sätt. När en stor del av en människas historia går om 

intet påverkar det också både nutid och framtid eftersom det blir svårt att relatera till tidigare 

erfarenheter och upplevelser. Elisabeth berättade t.ex. om svårigheter att orientera sig i 

omgivningen:

Nej men alltså, att inte minnas sitt liv eller hur kvarteret ser ut utanför där man bor eller...det är ju 

ingenting som...(suck)...att inte känna igen folk som man har känt väldigt väl. Det är ju ingenting 

”normalt.” (Elisabeth)

Cecilia har svårt att minnas resor och sina barns uppväxt – någonting som väcker mycket sorg 

nu när sonen är död, vilket också på ett sätt förändrar relationen mellan Cecilia och hennes 

dotter:

Det som jag också lider av är att min dotter, hon kan åtminstone berätta för mig om saker när hon 

var liten, men min son finns inte längre. Det kan jag aldrig få tillbaka. För det är ingen...hon kan 

berätta om upplevelser som hon har haft men jag kan ju aldrig fråga honom och det är nog det som 

jag kan känna att det är...det har de (läkarna) tagit ifrån mig. Jag kan aldrig få tillbaka hans uppväxt 

och aldrig få den återberättad. (Cecilia)

Nicole förklarade att även hennes relation med sonen har förändrats i och med minnes-

störningarna och de praktiska följderna som dessa för med sig:

Min son säger att ”du var aldrig så här förut, du bakade hela tiden och du gjorde massor” och jag 

gör ingenting av det idag för jag minns inte hur man gör. För att jag är inte jag längre. (Nicole)

Jag saknar mina relationer

För Elisabeth såg livet före ECT:n ut som vem som helst, hon umgicks med vänner, reste och 

hade ett välbetalt jobb. Hon ansågs vara social och kompetent på alla sätt och vis. Men tiden 

efteråt präglades av ångest och identitetsförlust som också hade en inverkan på relationer, och 

någonting viktigt som Elisabeth tog upp under intervjun är hur lätt hon blev isolerad i och 

med sina nyförvärvade svårigheter. Hon berättade t.ex. att hon inte minns en del personer som 

kommer fram och hälsar, trots att de umgicks frekvent innan ECT:n. I och med sitt jobb inom 
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läkemedelsindustrin kände Elisabeth många människor och var både social och spontan, dock 

upplever hon att allting förändrades efter behandlingen som ledde till att livet kom att handla 

om ”före” och ”efter” ECT, likt två skilda verkligheter:

Jag kände inte igen människor jag brukade umgås med. Jag har tappat bort folk, så jag känner inte 

igen folk på kort.  Det är ju förolämpande för den som råkar ut för det också (om du inte minns 

personen), som du har stått och pratat med. Det hände flera år efter ECT:n. Då stod jag och väntade 

på tunnelbanetåget och det var en tjej som jag tyckte att jag kände igen, hon tittade på mig. Och 

sen så frågade jag henne såhär ”ursäkta men, jag kan inte riktigt placera dig.” Och då sa hon vad 

hon hette och att vi hade stått och pratats vid hur mycket som helst, alltså vi hade träffats hur 

många gånger som helst på after work. (Elisabeth)

Cecilia tappade aldrig sina vänner helt och hållet, även om relationerna med dem har 

förändrats på olika sätt. Liksom Elisabeth berättade om tidigare vänner återgav Cecilia 

liknande händelser och när dessa inträffade hände det att hon drog en nödlögn för att inte 

avslöja att hon inte kunde placera dem. Vad gäller relationen med dottern är den fortfarande 

god men ibland känns rollerna ombytta:

Och de människor jag möter men inte känner igen, hur förklarar man detta för någon? Det är ju det 

man inte gör...då får man låtsas. Och så tänker man såhär ”gå nu, börja inte fråga någonting, säg 

ingenting mer för jag har ingen aning om vem du är.” / Ibland tror jag att hon (dottern) tycker det 

är jobbigt att, liksom ha blivit som en...mamma. Det är ju inte så det ska vara. (Cecilia)

Nicole nämnde bara kort sina tidigare relationer, men på ett sätt som gjorde det omöjligt att 

missförstå vilken inverkan ECT:n hade på dem. Hennes vänner kände inte till att hon fick 

behandlingen vilket också resulterade i en isolering och ensamhet när hon väl kom hem igen. 

Under intervjun resonerade hon om hur man tar hand om relationer efteråt:

Och det jag sa förut...om min granne som berättade att vi hade träffats och jag hade bakat bröd och 

så...eftersom att jag inte kan dela de upplevelserna blir det svårt att...liksom ta vid där vi en gång 

slutade. Hur gör man det? (Nicole)

Stöd i vardagen

Intressant att undersöka var hur eventuell eftervård och möjligheter till stöd har sett ut för 

kvinnorna. Elisabeth blev så pass mycket sämre av behandlingen att hon inte på egen hand 

klarade att sköta sitt hem eller orientera sig i närmiljön vilket slutligen resulterade i att hon 

fick boendestödjare från kommunen med uppgift att hjälpa henne i vardagen. Som en 

konsekvens av sina kognitiva svårigheter fick hon i början även en god man. Elisabeth 

förklarade att hon inte hade något egentligt stöd från sin familj och därmed ingen objektiv syn 

på situationen, hon var förvirrad:
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Det är ju en sådan skillnad för allting bara förföll hemma och jag förstod ju inte själv och alltså jag 

var ju så förvirrad – jag vet att jag hade ett fint hem innan jag fick elchockerna och jag har bilder 

ifrån det. (Elisabeth)

Trots att Cecilia fick ECT när hon var utskriven åkte hon och arbetade samma dag, vilket hon 

idag inte riktigt kan begripa och för att hinna ta sig från sjukhuset till arbetsplatsen körde hon 

bil, någonting ingen informerade henne om att man inte får göra under en ECT-behandling. 

Cecilia beskrev överlag arbete och kollegor som viktiga faktorer och stöttepelare:

Men jag har fått jättemycket stöd på jobbet och där min chef framför allt har varit informerad hela 

tiden. / Och min chef har hjälpt mig att berätta för andra när det har varit nödvändigt. (Cecilia)

Även Nicole berättade att stödinsatser aktualiserats efter ECT:n. Hon nämnde en kvinna som 

kom till henne en gång i veckan för att i stort sett ”lära” Nicole att organisera och prioritera de 

sysslor som behöver tas omhand i ett hem. Om hon inte fick detta stöd skulle det hela kännas 

oöverstigligt, då hade hon ”inte levt idag” menade hon. Nicole gav också exempel på ett annat 

slags stöd som hon skulle vilja ha i vardagen, någonting som innan ECT:n gick per automatik:

Jag skulle liksom behöva en sådan där ”matkasse” hem liksom...med recept där det står exakt vad 

jag ska göra. ”Skär upp den och gör si, stek i pannan, lägg ner den där biten smör...bla bla bla” för 

jag är helt...(paus)...jag bara ”vad ska jag göra nu då?” (raljerar). (Nicole)

Då jag fann alla mina respondenter via en grupp på Facebook ville jag undersöka hur 

kvinnorna ser på eventuell gemenskap och känsla av stöd där. Elisabeth, Cecilia och Nicole 

gav var sin kortare redogörelse för hur de tänker kring denna grupptillhörighet:

Jag minns inte hur länge jag har varit medlem men det jag ser som det främsta stödet, det är att en 

person som är med i den gruppen har jag telefonkontakt med ganska ofta och det ser jag som ett 

jättestöd, men...ibland är det faktiskt jobbigt att gå in och se att folk mår dåligt. (Elisabeth)

Jag är inte så aktiv i Facebook-gruppen men där fick jag hjälp med min anmälan till Socialstyrelsen 

och Patientskadenämnden. När jag är inne där (på Facebook) läser jag mest vad andra skriver, men 

jag har inte...sökt egentligt stöd via gruppen eller någon annan stans. (Cecilia)

Den är fantastisk. För det första tycker jag att...de är så fantastiska, de stödjer människor, de talar 

om vart de ska ta vägen med sina undringar och anmälningar. (Nicole)

Del IV

Nyorientering – om tankar och förhoppningar inför framtiden

På min fråga om mina respondenter känner någon slags förhoppning inför framtiden blev 

deras gemensamma svar av pessimistisk art, någonting jag inte ser som uppseendeväckande i 
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och med hur deras liv har påverkats av ECT-behandlingen. Men hur går man vidare utan hopp 

undrar jag? Elisabeth tror inte att hennes chanser till återhämtning är särskilt goda och mycket 

av detta beror på den journalföring som har varit i samband med ECT-behandlingen, därtill 

har hon svårt att vara sin egen advokat och föra sin egen talan – hon är i för dåligt skick för 

detta. Idag har hon aktivitetsstöd från Försäkringskassan vilket i sig innebär att det är en 

tillvaro ute i en förort som gäller för henne. Överlag är hon både negativ och uppgiven inför 

framtiden, hon tänker dagligen på det behandlingen har fört med sig och önskar att hon kunde 

återvända till sitt gamla liv. Det som för henne framåt är någon slags överlevnadsinstinkt. När 

jag frågade henne om jobb och kvalitetstid svarade hon på detta sätt:        

Alltså...att söka jobb som akademiker igen och få jobb...hur stor är chansen? Skulle jag ta telefonen 

och ringa upp ett läkemedelsföretag och säga såhär: ”Hej, skulle ni kunna tänka er att anställa mig 

på tre timmar om dagen?”, för mer skulle jag ju inte orka jobba. / Jag kan inte bara säga att ”nu ska 

jag vara bra, nu ska jag inte ha problem mer med mitt minne, nu ska jag kunna återgå till mitt 

gamla liv. Nu kan jag sätta på mig fina kläder och ett par fina skor och...åka in till stan igen.”   

Alltså jag trodde aldrig att mitt liv skulle bli såhär. (Elisabeth)

Även Cecilia har negativa tankar om framtiden, åtminstone vad gäller förbättring från 

minnesstörningarna som nu är permanenta. Hon berättade under intervjun att hon har anpassat 

sig så mycket det går för att lära sig leva detta nya liv, mer kan hon inte göra. Utöver detta 

upplever hon att hon har två olika liv bortsett från den tiden då hon fick ECT: ett liv före 

sonens död och ett liv efter. När jag frågade om eventuella framtidsplaner svarade Cecilia:

Jag blev erbjuden för något år sedan att gå en utbildning. Jobba heltid och studera heltid, men ändå 

få betalt då liksom men där kände jag ju...där sa jag nej för jag skulle aldrig klara det rent 

kognitivt. (Cecilia)

Nicole resonerade på liknande sätt som de två föregående kvinnorna och när vi under samtalet 

talade om återhämtning sammanfattade hon kort sin syn på en eventuell sådan:

Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag hoppas på förbättring för jag orkar inte med det här snart. Du 

får ursäkta. Jag ber varje dag att det måste finnas ett slut på det här. (Nicole)

Eftertankar

Så här i efterhand är det lättare sagt än gjort att inte sitta och tänka kring ECT, men det är 

ändå vad kvinnorna av naturliga skäl har gjort under långa perioder – detta eftersom de alla 

har drabbats av svåra biverkningar och konsekvenser som de inte var förberedda på. Mina 

respondenter har resonerat och reflekterat kring hur de ser på ECT-behandling som metod 

idag. Elisabeth är övertygad om att man åsamkas hjärnskador av ECT samt förstår hon att 

man som patient kan ”tro” att man mår bättre eftersom man en kort tid kan bli euforisk av 

behandlingen. Dock menade hon under intervjun att man sedan ”faller tillbaka” och behöver 
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konstant underhållsbehandling för att mota bort depressionen. Vidare resonerade Elisabeth:

Sedan hur de här människorna blir på sikt om...om tio, tjugo år...om nästan allihopa dör i förtid 

eller får senildemens eller Alzheimers...det vet vi ju inte. / Alla argument för att skrota ECT blir ju 

ett direkt hot mot hela...verksamheten. Historier som min får inte höras. / Jag är jätteledsen...det är 

en stor sorg, alltså...min kropp överlevde ECT-behandlingarna men min själ gjorde inte det. 

(Elisabeth)

När jag och Cecilia talade om detta hade även hon en tydlig uppfattning om hur hon tänker 

kring ECT och hon menade att om man är så pass ”frisk” att man kan jobba behöver man 

heller inte behandlingen. Hon berättade följande:

Att, ja framför allt att jag (skratt) inte skulle ta ECT någon mer gång i mitt liv och att jag ångrar 

bittert att jag gjorde det. (Cecilia)

Nicole beskrev med inlevelse hur hon har reflekterat över det hon har varit med om. 

Minnesstörningarna hindrar henne idag från att återvända till arbetslivet vilket innebär att hon 

får sjukersättning och aktivitetsstöd. Hon betonade att det är av stor vikt att berätta för 

omgivningen om vad ECT egentligen innebär och enligt henne är det ett tortyrredskap inom 

den psykiatriska vården som också förstör människor och de minnen som hör livet till:

De som är för ECT – låt de ta ECT då, varsågod. Jag är emot. / Om någon skulle föreslå 

ECT...igen, då...ja, vet du vad jag gör då, då fixar jag ett pass och sedan flyr jag landet. / Jag vill ju 

inte ha dem (läkarna) rotandes i mitt huvud något mer, det kan jag ju tala om. Det känns 

som...jag...det är en våldtäkt på min hjärna. För jag har ju varit med om olika saker i min uppväxt 

och jag kan relatera det rakt av till det här. Man kan göra det likvärdigt ett (sexuellt) övergrepp. Jag 

hoppas att de (läkarna) slutar med detta (ECT), jag ber på mina bara knän. Som sagt, de gav mig 

ECT fast jag inte ville. Det var inte mitt val. (Nicole)
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Analys

I följande avsnitt presenteras min narrativa analys av kvinnornas livsberättelser, och till hjälp 

har jag de teoretiska utgångspunkterna från kapitel 3 samt Hydéns (1997) tankar om identitet.

Identitet genom berättande

I mina respondenters berättelser blir det emellanåt uppenbart att de kämpar med att finna ett 

logiskt sammanhang i sina historier, detta eftersom ECT-behandlingen bidragit med stora 

minnessvårigheter vilket också resulterar i ett bitvis sönderhackat och fragmentariskt 

återgivande av berättelserna. Vad innebär detta för upplevelsen av identiteten som helhet? Vad 

händer med en människa om man inte helt självklart kan återge upplevelser och känslor? Vad 

blir resultatet av att förlora delar av sin historia och lämnas med reducerade funktioner och 

relationer samt plötsligt uppleva sig som en annan person än tidigare? I kvinnornas berättelser 

framkommer att vare sig de själva eller andra viktiga personer i omgivningen känner igen sig, 

och att de inte har eller vill integrera den nya krackelerade identiteten i nuet. Enligt Hydén 

(1997) utgår den narrativa orienteringen inom psykoterapeutisk verksamhet från en syn på 

människan som en aktivt handlande och tolkande person: ”När en varelse strävar efter att 

bilda sig en uppfattning om sin egen verklighet och söker efter mening så skapar hon 

samtidigt denna verklighet. I samma ögonblick hon formulerar sin verklighet i ord, skapar hon 

sin egen värld och sitt eget livs historia” (s.195). Mina respondenters berättelser är ett uttryck 

för denna kamp med att omskapa sin verklighet.

Som utgångspunkt har Lieblich et al. (1998) perspektivet att personliga berättelser sett till 

såväl innehåll som form representerar människors identitet. Johansson (2005) menar också 

som en jämförelse att berättelser skapar ordning i människors liv och när vi frågar någon om 

hur de uppfattar sin identitet får vi oftast en rad olika berättelser som svar, vilka i sin tur 

återger individens subjektiva tolkning. Detta är den självbiografiska aspekten av berättelser – 

berättelsen utgör alltså ett sätt genom vilken man kan utrycka sin identitet. En annan aspekt  

är synen på framtiden och förhoppningarna om den. Eftersom alla mina respondenter inte 

bejakar egentliga framtidsplaner undrar jag om även det kan påverka identiteten på något sätt? 

Att ECT:n har reducerat kvinnornas möjlighet att återge sina narrativ är svårt att undvika i 

deras berättelser, och under intervjun resonerar Elisabeth kring det faktum att det ligger i 

sakens natur att hon inte minns vilket försvårar för henne att berätta sin berättelse och försvara 

sin historia. Även van Daalen-Smith (2011)  beskriver liknande upplevelser i mötet med sina 

respondenter:
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Med tanke på dessa minnessvårigheter skulle många anse kvinnorna som inkonsekventa, opålitliga 

och dåliga historieberättare och det är just detta som belyser en av de största upptäckterna: för de 

flesta kvinnorna raderade ECT-behandlingen deras tidigare förmåga att beskriva och berätta om 

situationer på ett välformulerat sätt. Men nu blev deras beskrivningar avhuggna, utan en röd tråd 

och bitvis repetitiva. P.g.a. detta har de också förlorat sin trovärdighet, inte enbart i förhållande till 

läkare eller andra professioner med stor social makt, men också i förhållande till sig själva (min 

översättning, s. 465).

Detta handlar dock inte om, som van Daalen-Smith också beskriver, att kvinnorna saknar 

tillgång till språk och intelligens, men i och med att deras minnesbilder är så pass 

fragmentariska blir det problematiskt att finna en röd tråd samt en berättelse med en början 

och ett slut. Detta torde påverka den subjektiva samt den objektiva upplevelsen av en person, 

både privat men även i möten med vård och myndigheter.

Att inte komma vidare – en narrativ analys om stagnation

Elisabeth berättar i intervjun att hon tänker på ECT:n varje dag och Cecilia verkar ha stagnerat 

i sin ilska över behandlingen. Beträffande tankar om att avancera framåt i arbetslivet har både 

Elisabeth och Nicole erfarit begränsade möjligheter i samband med detta eftersom de båda får 

sjukersättning och inte längre ser sig som arbetsföra, och Cecilia tvingades att tacka nej till en 

vidareutbildning då hennes kognitiva förmåga satte stopp för den typen av planering inför 

framtiden.

Min reflektion utifrån den narrativa teorin är att människor behöver ett avslut för att kunna gå 

vidare och jag gör även tolkningen att mina respondenter har fjättrats vid en kontext där de 

själva inte vill vara – de vill vidare men vet inte hur. Johansson (2005) menar att vi via 

berättandet argumenterar och förklarar. Det är också genom denna språkliga aktivitet som vi 

presenterar en särskild version av oss själva samt skapar personliga och sociala identiteter. 

Det innebär att berättandet blir ett grundläggande verktyg för våra liv som sociala varelser. 

Man kan också se det som att det sociala livet är strukturerat som berättelser och att 

berättandet är ett ontologiskt villkor för socialt liv. Eftersom att minnesstörningarna i hög grad 

påverkar kvinnorna kan detta innebära reducerade möjligheter att erfara sociala processer och 

risken att ”fastna” i en kontext som till slut blir destruktiv (genom exempelvis ältande) blir 

större, och eftersom en berättelse kan ses som ett sätt att organisera episoder, handlingar och 

redogörelser för handlingar kan detta bromsa utvecklingen framåt och vidare. När en 

människa inte minns sin historia samtidigt som nutiden upptas av ett evigt grubblande och 

framtiden ter sig mörk och utsiktslös får det sannolikt konsekvenser för identiteten då man 
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inte längre kan placera sig själv i sociala sammanhang. Kvinnorna berättar om det utanförskap 

som bildas när man inte kan relatera till människor och tidigare relationer, vilket blir 

problematiskt för alla parter. Johansson (2005) poängterar att det är genom berättande vi 

skapar vår sociala verklighet och jag tänker att man genom att återge sin historia även får 

möjlighet att bearbeta den för att så småningom kunna fokusera framåt. Detta blir dock 

problematiskt för mina respondenter i och med att de upplever att minnesstörningarna har 

kapat deras förmåga till att förstå sig själv ur en större kontext vilket placerar dem i en sorts 

utanförskap och isolering.

För att återknyta till den delen av forskningen som ifrågasätter patienternas trovärdighet 

tänker jag här med stöd av respondenternas berättelser beskriva just den aspekten av ECT. I de 

flesta fall där patienter berättar att de har fått permanenta minnesstörningar blir de arrogant 

bemötta och dessutom sällan trodda av de läkare som en gång initierade behandlingen, vilka 

också allt som oftast avslutar diskussionen med att själva grundsjukdomen också kan orsaka 

minnesstörningar. Jag menar att det är problematiskt att man verkar ”motarbeta” dessa 

berättelser eftersom det kan innebära en bromsande faktor i processen att gå vidare, för vad 

innebär detta resonemang för förståelsen av sig själv och den nya verklighet man har hamnat 

i? Om skuld läggs på den redan drabbade, här i form av de professionellas utlåtanden 

(sanningar) om att minnesstörningarna mycket väl kan emanera ur depressionen, borde det 

rimligtvis resultera i en inre konflikt/osäkerhet huruvida man har tolkat sig själv rätt eller ej. 

Odeberg och Ottosson (2011) visar exempel på detta i sin artikel genom en rad olika utsagor: 

”En minneslucka kan kvarstå efter en behandlingsserie men beror dock inte enbart på 

behandlingen utan också på den psykiska sjukdom som motiverat behandlingen” samt att 

”gradvis förlust av personliga minnen som inte regelbundet återkallas eller återberättas ingår i 

det mänskliga livets förutsättningar”. När författarna resonerar på detta sätt kan det uppfattas 

som genomgående arrogant, vilket genererar frågan om vare sig professionella eller forskare 

verkligen förhåller sig objektiva när man på ett sätt bagatelliserar de patienter som, enligt mig, 

är experter på sina liv? I mina respondenters berättelser handlar det inte om sporadiska 

minnen som har försvunnit och som tillhör ”livets förutsättningar”. Det handlar heller inte om 

ett imaginärt tillstånd eller en inbillad upplevelse, istället handlar det om bitvis utraderade 

historier och livserfarenheter samt en förlust av narrativ logik, sammanhang och upplevelsen 

av den egna identiteten.

Hur ska man förstå de forskningsresultat om depressionsrelaterade minnesluckor i relation till 

de vittnesmål som numera är kända inom ECT-forskningen? Hur kan man undvika att placera 

dessa i ett narrativt utanförskap i relation till det som har drabbat patienterna? Kanske är det 
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just olika former av stöd som underlättar anpassningen till det nya livet – här tänker jag främst 

på den typ av sammanhang som Facebook-gruppen innebär då samtliga respondenter ändå är 

positiva till gemenskapen där. Cecilia berättar också om sin chef som verkar uppskatta henne 

på jobbet, vilket jag tänker vittnar om nödvändigheten i att visa intresse istället för att 

ifrågasätta människors subjektiva upplevelser, en viktig insikt som gäller alla vårdande och 

stödjande professioner.

Den mellan förnuft och vansinne avbrutna dialogen – om språk, attityd och 

makt              

Det finns en röd tråd i mina respondenters berättelser när det handlar om makt och upp-

levelsen av nedvärderande behandling. Kvinnorna talar om en negativ maktförskjutning och 

maktutövning då samtliga kände sig i underläge inom vården och det finns fler liknande 

berättelser i den internationella forskningen (t.ex. van Daalen-Smith). Foucault (2010) 

menade att disciplinens formande, så även inom psykiatrin, sker via tekniker och diskurser 

som är verksamma oavsett vad de inblandade människorna vill eller inte vill. Vidare menade 

han att motstånd sker på ett lika komplext och lokalt sätt som den maktutövning den reagerar 

mot. Motståndet uppstår ur det icke-konforma, allt det som inte disciplineras och som 

motverkar disciplineringens effektivitet och kan visa sig i form av exempelvis tröghet, 

undvikande eller motsträvighet (Vinthagen, 2007). Jag tänker här på de tillfällen då mina 

respondenter velat föra en diskussion med professionen kring ECT och biverkningar, men 

trots detta blivit avvisade gång efter annan. Likaså menar jag att vårdapparaten visat en tydlig 

ovilja att ge brukarna gehör för sina upplevelser. Även sättet man talar till någon kan mycket 

väl vara ett direkt resultat av en maktsituation, likaså sättet man skriver och uttrycker sig i 

allmänhet om både personer och föreställningar. Mina respondenter ger under intervjuerna 

exempel på maktojämlika dialoger, Elisabeth beskriver t.ex. att man som patient inte är i en 

förhandlingssituation när man är på en psykiatrisk klinik – man har ingenting att säga till om. 

Respondentera berättar om sättet på vilket man informerar om biverkningar och återger sin 

besvikelse över att på ett sätt ha blivit vilseledda i det professionella samtalet.

I teoriavsnittet skrev jag om det språkliga och kommunikativa ”glappet” mellan den ”sjuka” 

och den moderna ”friska” människan som resulterar i en slags icke-dialog mellan dem. Mina 

respondenters berättelser vittnar om en bruten dialog och en dialog i sönderfall eftersom ett 

gemensamt språk inte längre verkar existera. Vidare menade Foucault (2010) att det språk 

man rör sig med inom psykiatrin (”förnuftets monolog rörande galenskapen”) endast har 

kunnat uppstå p.g.a. tystnaden mellan vansinnet och förnuftet. Här undrar jag om det på något 
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sätt finns en risk att man lättare behandlar psykiatripatienter med arrogans och misstro jämfört 

med patienter inom den somatiska vården? Om så är fallet – hur kommer det sig? Foucault 

(2010) menade att makt uttrycks genom diskurser, d.v.s. genom sätt att tala, skriva, uttrycka, 

se och tänka. Han poängterade att en diskurs är en slags maktordning där alla parter är fångna, 

både de som formellt har makten och de som inte har den, vilket kan tänkas stämma i och med 

mina respondenters återgivna exempel från mötet med psykiatrin. Elisabeth berättar t.ex. att 

hon försökte tala med personalen om sin skräck och ångest inför ECT:n utan respons vilket får 

mig att undra vad avsaknaden av dialog innebär för en patients välbefinnande och 

beslutsfattande samt även för den professionelles utveckling. Vem talar man med när ingen 

lyssnar och hur kan man undgå att lyssna? Den händelse som Elisabeth beskriver vittnar om 

brist på stöd under vårdtiden där hon och vårdpersonalen försätts i en svårmanövrerad 

situation. Samtliga inblandade verkar styras av den diskursiva makten, dess språk och attityd 

– de är fångade i en negativ maktspiral och den diskurs som omgärdar och bekräftar villkoren 

för den psykiatriska vården.

Makt och maktlöshet

Enligt Foucault (2010) handlar makt inte om självklara och centraliserade positioner i 

hierarkier – istället menar han att makten är tyst, vardaglig, mångfaldig och disciplinerande. 

Detta är någonting som Elisabeth ger uttryck för under vårdtiden när hon, i ren desperation 

försöker göra sin röst hörd i och med den initierade ECT:n. Eftersom hon inte får någon 

respons driver maktlösheten henne till en mer drastisk form av kommunikation med 

destruktivitet som följd. Vinthagen (2007) menar att dialogen behöver främjas och underlättas 

under vårdarbetet, speciellt dialogen mellan parter som är i konflikt eller delaktig i en formell 

maktrelation, detta eftersom människor då har olika befogenheter och är oense om vad som är 

rimlig, riktigt eller sant. För att underlätta vårdsamtalet är det troligen nödvändigt att 

identifiera och eliminera dialogstörande beteenden/strukturer och istället introducera samt 

utveckla möten som främjar dialogen för att undvika olika former av vårdrelaterade 

härskartekniker. 

Vi har idag en lagstiftning som direkt stödjer utvecklandet av denna dialog. Enligt Hälso – 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården i Sverige bygga på patientens rätt till 

självbestämmande och integritet, vilket innebär att patientens subjektiva inställning ska 

undersökas vidare samt ha företräde (Dahlberg et al., 2003). Vidare skriver Dahlberg att det är 

av stor vikt att patienten känner sig delaktig i den planerade eller pågående vården samt att 

dess professioner ser denne som en unik individ och inte enbart som en av patologi drabbad 
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människa. Det ligger hos vården att på ett ansvarsfullt sätt skapa en förtroendefull och hållbar 

relation till patienten samt att inge trygghet inför ett optimalt vårdförlopp. Sker detta är 

chansen god att lindra lidande samtidigt som ett välbefinnande kan ingjutas. Den situation 

som Elisabeth beskriver ligger lång ifrån detta ideal.

Tvång och maktmissbruk

Alla mina respondenter upplever att de antingen övertalades, tvingades eller lurades till ECT-

behandling vilket för samtliga kom att få förödande konsekvenser. Odeberg och Ottosson 

(2011) menar att ECT uppfyller de faktiska etiska krav om ett gynnsamt förhållande mellan 

att göra gott och att inte skada vilket också innebär att principen om självbestämmande 

respekteras hos beslutskompetenta patienter. Kvinnornas upplevelser går dock stick i stäv med 

det som professionen anser vara ett korrekt bemötande och här blir frågan om besluts-

kompetens ett dilemma. Deras möten med läkarna återges som rena maktutövanden där den 

ibland hårfina gränsen mellan frivillighet och tvång ständigt är närvarande, och 

respondenterna menar att läkarna bestämde om behandlingen över huvudet på dem. I det 

framväxande industriella samhället blev det, menade Foucault, viktigt att skilja ut det sjuka 

från den föregivet normala som ett sätt att forma och disciplinera människor. Andra forskare 

menar att de nya synsätten och behandlingsmetoderna måste ses som uttryck för en genuin 

vilja att hjälpa sjuka människor. De livliga diskussionerna inom forskningen visar att det är 

långt ifrån självklart hur vi ska skriva denna historia. Ottosson (2009) menar att själv-

bestämmandet vid ECT respekteras som vid annan vård samt att patienten informeras om 

effekter och biverkningar liksom om alternativa behandlingar. Endast om patienten p.g.a. 

psykisk sjukdom är ur stånd att förstå och ta ställning till informationen får läkaren ta över 

beslutet. Om man kopplar detta till tidigare forskning (van Daalen-Smith, Sternbeck och 

kvinnorna i ”Den stora glömskan”) samt min egen studie är det svårt att se på vilket sätt 

självbestämmandet presenteras. Patienterna i ovan nämnda studier och artiklar berättar om ett 

tvång som är både outtalat och påtagligt. Det slutliga avgörandet om vem som har 

beslutskompetens ligger i professionens händer och om patienten bedöms för sjuk för att 

lyssnas på, så har de professionella makt att gå emot patientens vilja. Den diskursiva 

maktstrukturen inom den psykiatriska vården ställs på sin spets i och med detta då dialogen 

avbryts med stöd av att man inte kan föra en dialog med en psykiskt sjuk person.

Det är inte ovanligt att ECT ges som tvångsbehandling till personer som vårdas enligt LPT. 

Än vanligare är förmodligen att frivilligt vårdade patienter, eventuellt med hjälp av anhöriga, 

övertalas att ta emot behandlingen. Samtliga får information om att behandlingen är effektiv, 

43



skonsam och riskfri med undantag för snabbt övergående minnesstörningar (Broström, 2009). 

Bonnier (2000) skriver om vikten att inte ge ECT under tvång och att det heller inte får finnas 

något dolt tvång, t.ex. löfte om utskrivning i utbyte mot att genomföra ECT. Nicole berättar 

om en situation som påminner mycket om detta:

För det fanns ett hot där från dem (läkarna). Liksom ”går du inte med på det frivilligt så blir det på  

LPT. Då får du ECT då.” (Nicole, s. 28)

Foucault (2010) menade att  den moderna tidens tvångsbehandling har ersatt både våld och 

bojor med hjälp av pekpinnar, övervakning och strikta rutiner samt har institutionen blivit den 

plats där läkaren är mäktig nog att styra den mentalsjukes liv. Min reflektion är att våldet till  

viss del fortfarande kan återfinnas inom psykiatrin och att risken med att ge ECT under tvång 

kan  bidra  till  en  framtida  misstänksamhet  gentemot  vård  och  myndigheter,  en  känsla  av 

maktlöshet som många människor med en övergreppshistoria ofta bär med sig. Detta, både 

aspekter på övergrepp och på våld, analyseras i avsnitten nedan.

ECT: hjälp eller övergrepp – om våld och etiska förhållningssätt   

Det finns en röd tråd när man läser forskning om människor som har fått biverkningar av ECT 

(både frivilligt och under tvång) om hur de upplever sig lurade och utsatta för ett regelrätt 

övergrepp. Två av mina respondenter uttryckte liknande upplevelser under intervjuerna. 

Elisabeth berättade att hon upplevde behandlingen som en våldshandling. Nicole, som har 

varit utsatt för olika former av övergrepp som ung, menar att det tvång som ECT:n innebar är 

likvärdigt ett sexuellt övergrepp. Igra (2001) skriver om den opersonliga grymheten samt hur 

den kan gestaltas, och van Daalen-Smith (2011) återger sjuksköterskornas syn på sitt arbete 

och det faktum att de tveklöst ansåg sig hjälpa patienterna i och med ECT-behandlingen – 

detta medan patienterna själva hade en helt annan uppfattning. Hinnan mellan omsorg och 

grymhet kan alltså, som Igra skriver, vara hårfin. Förhoppningsvis har varken läkare eller 

sjuksköterskor som mål att uppträda på ett maktgalet och arrogant sätt men Igra menar att den 

anständiga grymheten är försåtlig och farlig därför att den legitimerar våld och okänslighet 

inför andra människors lidande. Liksom man såg på förintelsens offer som ”värnlösa och 

svaga människor som befriades från sitt förmenta lidande” (Ibid, s. 43) kan en parallell dras 

till de tankegångar kring ECT som två av sjuksköterskorna i van Daalen-Smiths studie 

presenterar: ”Vi ger människor sina liv tillbaka” och ”vi kan fixa de som har gått sönder”.
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Både Elisabeth och Nicole har uppfattningar och erfarenheter kring våldsutsatta situationer 

under den tid de fick vård. Elisabeth ville göra fysiskt motstånd mot ECT-behandlingarna men 

vågade inte, detta eftersom hon kände sig i underläge samt fanns en risk att hon skulle skadas 

om det uppstod handgemäng:

[...] och sedan skulle de bara säga efteråt ”sorry, vi bröt nacken på henne, men vi visste inte att hon 

var stelopererad.” (Elisabeth, s. 29)

Nicole å andra sidan har upplevt det faktiska våldet på nära håll. I samband med att hon har 

känt sig trängd och hotad inom psykiatrin har hon också sagt ifrån vilket emellanåt har lett till 

fastspänning och kränkande behandling. Under intervjun beskriver hon en omvälvande 

händelse:

Och någonting jag inte har förstått är de gånger de (personalen) har lagt mig i bältessäng. Det är 

när de tar tag i mig, fem personer, och då har jag sparkat till ordentligt för det är klart att jag blir 

arg då. Men sedan in med en nål i rumpan och sedan ska de spänna fast en. (Nicole, s. 29)

Foucault (2010) menade att vårdens inställning länge har kretsat kring att ”lugna den sjuke” 

vilket än idag verkar vara en hållning inom den psykiatriska vården.  Det handlar t.ex. om 

olika  ”lugnande”  tvångsåtgärder  som  bältessäng  och  isolering.  Foucault  beskrev  dessa 

handlingar som resultat av en bedömning av det synliga och uppenbara samtidigt som det inre 

ständigt tystas ned. Patientens beteende tolkas som en signal på någonting som bör utplånas 

eller reduceras istället för att beteendet tolkas som en (normal) reaktion i en utsatt situation.

Över – och underläge

Mina respondenter ger tydliga exempel på upplevelser av ett underläge. Elisabeth berättar om 

ett maktojämlikt möte i samband med att hon ville konfrontera den läkare som beslutade om 

behandlingen.  Även  Cecilia  återger  kort  sin  upplevelse  av  att  bara  vara  en  patient  bland 

många andra och att inte bli trodd. Vinthagen (2007) menar att patienten möter vården ur ett 

underläge  då  denne  inte  bara  är  sjuk  utan  även  saknar  kunskap  och  verktyg  att  bota 

sjukdomen med – hon behöver hjälp. Vårdaren som inte bara är frisk utan som också har 

kunskap att bota börjar sin behandling ur en överlägsen position trots att denne kanske inte 

beter  sig  överlägset  eller  upplever  situationen  på  det  sättet.  Maktrelationen  uppstår 

oundvikligen redan första gången då den ”sjuke” möter  den helande ”friske”.  Jag slås av 
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tanken att  det  finns  ett  slags  (tyst)  samhällelig  föreställning om att  psykisk ohälsa  på ett 

självklart sätt bör hanteras via vård/institutioner och farmakabehandling. Genom att söka vård 

eller sträva mot det förgivet tagna ”normala” uppstår samhälleliga värderingar av struktur och 

ordning  i  vardagen  –  utan  dessa  kan  vansinnet  annars  ”härja  fritt”.  Omgivningens  och 

professionens (subtila) önskan om återanpassning blir slutligen en kollektiv sanning eftersom 

man, när det väl gäller, värjer sig från psykisk ohälsa/sjukdom som om de kunde smitta. Den 

enorma  viljan  att  normalisera  och bota  menar  jag  är  det  egentliga  hotet,  för  vilka  är  de 

faktiska  kliniska  vinsterna  för  mina  respondenter  i  förhållande  till  de  svårbemästrade 

minnesstörningarna som uppkom i just denna kontext – nämligen vårdens iver att reducera 

exempelvis sorgerelaterade depressioner som vore de självklart patologiska? Vårdpersonalens 

övertygelse om att agera rätt och göra gott behöver i verkligheten inte betyda att de faktiskt 

gör det, men de är otvivelaktigen med och skapar dessa situationer präglade av över – och 

underläge.  Min  reflektion  är  att  Foucault  (2010),  utöver  att  beskriva  hur  diskursiv  makt 

fungerar,  tillför  ytterligare en dimension i  sin kritik  mot makten inom psykiatrin  när  han 

belyser den asymmetriska relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Han menade att syftet 

med psykiatrisk vård och vetenskap är att övervinna vansinnet samt ”återställa” förnuftet – 

detta  kan  emellanåt  få  stora  konsekvenser,  vilka  också  har  exemplifierats  av  mina 

respondenter.
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5. Diskussion                                                                                           

Syftet med denna uppsats har varit att, med hjälp av en narrativ metod, få ökad kunskap om 

patienters egna upplevelser av och tankar kring biverkningar av ECT och att med stöd av 

berättelser ur ett brukarperspektiv bredda förståelsen av behandlingens biverkningar. Jag 

inleder den avslutande diskussionen genom att återknyta till studiens frågeställningar.

Vad framkommer i respondenternas berättelser om livet innan, under respektive efter 

behandlingen?

Elisabeth berättar om ett, innan ECT:n, välfungerande liv där hon framgångsrikt arbetade 

inom läkemedelsindustrin, hade vänner och ett stort socialt nätverk. I och med att 

behandlingen startar tappar Elisabeth dock en stor del av sin tidigare personlighet – och 

karaktär, detta eftersom hon på ett sätt trubbas av efter varje ECT-omgång och minnet blir 

sämre. Under denna tid drabbas hon av otaliga kognitiva och fysiska biverkningar som, när 

behandlingen är över, visar sig bli permanenta. För Cecilia var livet stabilt fram till hennes 

sons död, vilken också initierade kontakten med psykiatrin och därmed ECT:n. Även Cecilia 

blir starkt påverkad av behandlingen – trots detta fortsätter hon att arbeta, en envishet och 

målmedvetenhet jag tolkar som försök att hålla sig kvar i sin (tidigare) trygghet och 

verklighet. Dock förändras tillvaron helt efter ECT:n med otaliga svårigheter att förhålla sig 

till, vilka har varit svåra för Cecilia att acceptera.  Även Nicoles liv fungerade innan hon kom 

i kontakt med ECT:n, för att under behandlingen, helt förändras i och med biverkningarna. 

Väl hemma blir hon tvungen att lära om på nytt för att få ihop sin tidigare logiska vardag. Ur 

ett narrativt perspektiv menar jag att samtliga respondenter berättar om ett slags ”avbrott” i 

vardagen där livet sedan kom att handla om tiden ”före” samt ”efter” ECT:n med tillhörande 

svårigheter att få ihop den röda tråden i livsberättelserna.

Hur beskriver respondenterna att behandlingen har påverkat vardagen?

Mina tre respondenter har drabbats av permanenta minnesstörningar. För Elisabeth innebär 

dessa att hon inte minns sitt tidigare liv och inte heller ett stort antal vänner hon umgicks med 

innan behandlingen. Minnesstörningarna bidrar också till att hon p.g.a. det dåliga lokalsinnet 

är i behov av boendestödjade. Hon berättar om känslor som vanmakt och hopplöshet inför 

framtiden då hon inte kan återgå till förvärvsarbete p.g.a. den förlamning som orsakades i och 

med självmordsförsöket efter ECT:n. Jag tolkar avsaknaden av den röda tråden i vardagslivet 
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som en bidragande orsak till den panik och frustration Elisabeth känner idag. Cecilia har 

fortsatt att jobba trots massiva minnesstörningar. Hon beskriver ett slags dubbelliv i och med 

att hon iklär sig en roll för att hålla skenet uppe, sin ständiga glömska till trots, vilket är 

påfrestande i vardagen. Någonting Cecilia återger som en stor sorg är att hon inte minns 

mycket av sin avlidne sons uppväxt och liv vilket också påverkar relationen mellan henne och 

dottern som numera får fylla i Cecilias minnesluckor. Likt Elisabeth minns hon heller inte alla 

tidigare bekantskaper och hon har dessutom tackat nej till en utbildning eftersom hon inte 

skulle klara den kognitiva utmaningen. Också Nicoles liv förändrades i och med ECT:n. 

Minnesstörningarna är ständigt påtagliga och, likt Cecilia, har hon svårigheter att relatera till 

samt minnas barnens uppväxt. Det som förut fungerade problemfritt har idag blivit 

problematiskt i och med att vardagen enbart känns som fragment av en större helhet. Nicole 

har svårt att hitta, handla och laga mat samt upplever hon att känslomässiga band har gått 

förlorade. Även Nicole har svårt att arbeta som livet ser ut nu. Med en narrativ utgångspunkt 

påverkar dessa svårigheter tydligt både den egna identiteten samt de vardagliga relationerna 

vilket också försvårar medvetenheten om sig själv – att inte känna igen sin omgivning menar 

jag får konsekvenser för den narrativa kontexten med frågor som ”vem är jag, vart ska jag och 

varför?” Ytterligare en reflektion är att mina respondenters berättelser i många avseenden 

liknar de i van Daalen-Smiths (2011) studie, artiklarna i Ugeavisen (2013) och Oberoende 

(2012) samt Stiernstedts (2009) artiklar i Läkartidningen. Även Wells (1999) samt Andersen 

och Collignons (2001) studier vittnar om liknande upplevelser. Gemensamt för samtliga 

brukare är en helt ny och främmande livssituation som på olika sätt har inneburit 

krisreaktioner – jag tänker då främst på Elisabeths självmordsförsök efter ECT:n och övriga 

brukares historier om en svårbegriplig och därmed ohanterlig vardag orsakad av de 

biverkningar som ECT:n gav.

Hur kan respondenternas upplevelser bidra till en medvetenhet om maktens betydelse i 

professionella relationer?

Samtliga respondenter återger berättelser där den ojämlika makten inom psykiatrin är 

närvarande. De talar om vårdpersonalen som ointresserad och utan egentlig förståelse för dem 

som patienter – gång på gång avfärdas de i sina försök till dialog med både professionella och 

medpatienter. Ett återkommande tema bland kvinnorna är att ingen faktiskt lyssnade på dem 

samt att andra gjorde valen åt dem då de själva inte fick bestämma. Här blir åter det 

”kommunikativa glappet” och ”den avbrutna dialogen med vansinnet”, som Foucault beskrev, 

uppenbara i samband med medvetenheten om maktens betydelse i professionella relationer. 

Vad som också blir tydligt är avsaknaden av en etisk plattform i dessa vårdande kontexter. Jag 
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tänker att diskurser av olika slag kan öppna upp för möjlig förändring och för att kunna 

medvetandegöra ojämlika maktrelationer mellan vårdgivare och vårdtagare krävs ett minskat 

motstånd mot detta och en genuin vilja från bägge sidor, då Foucault (1972) menade att 

motståndet inte är att medvetandegöra rådande praxis. Att avslöja och underminera makt är 

också makt, likaså att använda medvetandet som grund för subjektivitet med 

(förhoppningsvis) ökad insikt om ett aktuellt problem – i och med detta kan man lättare ta 

ställning för eller emot missförhållanden, förtryck och strukturer. Att tala om makt på ett sätt 

så att samtliga parter verkligen kan förstå den är också att avväpna makten, likaså att bjuda in 

människor i diskursen för att motverka att nedmonteringen av maktbegreppet endast blir en 

uppgift för en begränsad mängd individer. Jag tänker att det således krävs gemensamma 

krafttag för att bli varse rådande maktstrukturer. Foucault (1971) menade att diskursiv makt 

sätter ramar för vad som kan och inte kan diskuteras, samt att språket visserligen återger 

verkligheten men fr.a. formaterar den.  Inom medicinsk vetenskap och psykiatriska 

institutioner blir expertisen i denna process en utpräglad maktfaktor som, enligt Foucault, 

genererar uppfattningar och tänkande om det föregivet ”normala” respektive ”avvikande”.

En  reflektion  jag  har  rör  dynamiken  inom  diskursen,  om  dess  regelsystem  och  möjlig 

förändring. Jag tänker att även cementerade strukturer kan monteras ned och därmed kan man 

uppnå en diskursiv  förändring  över  tid,  någonting  även Foucault  intresserade  sig för.  Att 

kunna  bestämma vad man som läkare  informerar  och  inte informerar  om är  exempel  på 

diskursiv makt, så även att besluta om behandling utan att inhämta patientens ställning till 

behandlingsförslaget.  Här  får  de  etiska  reflektionerna  en  betydande  roll,  vilka  också  bör 

beaktas av professionen. Ottosson (2005) framhåller vikten av att personalen inom psykiatrin 

regelbundet behandlar de etiska frågeställningarna för att försvåra och omöjliggöra felslut. 

Det  framkommer  dock  av  mina  respondenter  att  vården  alltför  ofta  brister  i  sin  etiska 

medvetenhet  och  en  slags  paternalism  får  istället  ett  oproportionerligt  stort  utrymme  i 

relationen mellan vårdgivaren och vårdtagaren.  Här blir  läkarens  uppfattning den rådande 

bilden över vad som borde ske i och med diskurser kring patientens beslutskompetens och 

inställning till  behandling.  I  dessa relationer  är underläget  utpräglat  redan från början där 

patienten förväntas förstå att läkaren anser att ”patienten är sjuk och behöver vård”. Men när 

innebär psykisk sjukdom att andra självklart ska få fatta avgörande beslut? Om drabbad av 

psykiskt lidande, är då självbestämmandet per automatik urståndsatt och i sådana fall varför? 

Vilka föreställningar om beslutskompetens har vi inom vårdande yrken?  Psykisk sjukdom i 

sig räcker inte som bevis på avsaknad av beslutskompetens eftersom en person visserligen kan 

vara (eller uppfattas som) psykiskt sjuk men trots det besitta förmågan att bestämma över sitt 

eget liv.
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Den som har  makt  i  ett  sammanhang kan vara maktlös i  ett  annat.  Den som exempelvis 

beslutar  om  behandling  eller  (tvångs)vård  har  vid  dessa  tillfällen  den  direkta  makten, 

samtidigt  som  denne  också  är  offer  för  maktutövning  (och  därmed  maktlös)  eftersom 

riktlinjer, lagar och praxis är med och styr det professionella utövandet. Makten kan således 

tolkas som situationsbunden. Ottosson (2005) nämner en gråzon mellan frivillighet och tvång 

inom  psykiatrin,  och  likt  mina  respondenter  beskriver  rädsla  för  sanktioner  om  de  inte 

frivilligt accepterade besluten som tagits åt dem, skriver Ottosson att patienter kan uppleva sig 

tvingade att acceptera vissa mediciner eller tycka att de vårdas mot sin vilja. Vidare resonerar 

han kring att personalen emellertid anser att det handlar om övertalning än om tvång, trots att 

somliga patienter menar att  deras personliga integritet  på intet  sätt  respekteras.  Dessa vitt 

skilda  inställningar  mellan  vårdgivare  och  vårdtagare  har  som  tidigare  nämnts  även 

behandlats av van Daalen-Smith (2011). När man tittar närmare på vårdens bemötande är det 

varje enskild professions ansvar att uppträda på ett sätt som gagnar patienterna, någonting 

som också är aktuellt inom socialt arbete. Att bli varse sin egen (styrande) roll i samband med 

olika beslut  torde vara någonting att  gemensamt  eftersträva för  att  lättare  kunna navigera 

bland de eventuella insatser som planeras.

Myndighetsutövning sker alltid ur två aspekter, nämligen den som utövar den samt den som 

blir  föremål för  den.  I  denna studie  går  att  utläsa  de  reaktioner  på  och konsekvenser  av 

tvångsåtgärder vilka alla är av negativ karaktär,  och även om tvånget utövades med goda 

avsikter blev reaktionerna de motsatta – mycket p.g.a. den icke-existerande dialogen mellan 

vårdgivaren och vårdtagaren. Det sociala arbetets natur handlar överlag om självbestämmande 

där  det,  liksom  i  vardagligt  professionellt  stöd  och  självhjälpsgrupper,  krävs  ett  aktivt 

lyssnande  för  att  på  bästa  möjliga  sätt  kunna  uppnå  allians  mellan  olika  parter.  Denna 

(pastoral)maktens medvetenhet behöver öppnas upp samt höjas från mikro – till makronivå 

där privatpersonens enskilda uppfattning om makt visserligen är viktig, men där kollektivets 

faktiska agerande är avgörande. Foucaults diskursiva teori om makt har rönt en del kritik, bl.a. 

p.g.a. att makten i hans tappning å ena sidan förlorar en del av den sociala och strukturella 

förankring som är betydelsefull  i  stora delar av den samhällsvetenskapliga forskningen. Å 

andra sidan kan man säga att den relationella och kreativa makt som Foucault beskriver lyfter 

fram alla positioners delaktighet, vilket kan öppna upp och underlätta för förståelser av makt 

som inte fastnar i härskar – och offerpositioner.    

I och med den valda narrativa metoden hoppas jag ha kunnat presentera och tolka kvinnornas 

livsberättelser, dock utan att påstå att jag genom narrativ analys har återgett intervjuerna i sin 
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helhet – detta är tyvärr en omöjlighet eftersom material alltid dekonstrueras i något avseende. 

Ändå menar jag att metoden har fungerat väl i och med brukarperspektivet som också var det 

som stod i fokus. van Daalen-Smiths (2011) studie är den enda i sitt slag som jag har funnit 

vilken på djupet belyser enskilda historier och hon har behandlat problemområdet med stor 

varsamhet. Jag hoppas innerligt att även jag har gjort mina respondenters berättelser rättvisa 

samt tolkat dem med största möjliga respekt och integritet. Jag vill dock tillägga att det här är 

min tolkning av kvinnornas berättelser,  en annan författare  hade möjligen lyft  fram andra 

aspekter av dem samt dragit alternativa slutsatser. Den narrativa teorin har många poänger, 

men en av dess svårigheter handlar om just tolkningsprocessen då den är av stor vikt för 

resultatet. Kvale  (2008)  menar  att  intervjuer  kring  personliga  ämnen  också  aktualiserar 

forskarens medvetenhet om sin roll  i  förfarandet,  vilken också skulle kunna återspegla en 

form av maktojämlikhet i förhållande till den teoretiska ansatsen och uppsatsens syfte i stort 

eftersom forskaren har  en annan inblick i  skaparprocessen.  I  och med detta  har  det  varit 

viktigt att inför mig själv medvetandegöra vilken inverkan jag och min förförståelse har haft 

på respondenterna, samt hur jag har tolkat och strukturerat materialet. Dock menar jag att det 

är i det närmaste oundvikligt att forskaren alltid har en viss inverkan på det slutliga resultatet. 

Förhoppningsvis kan denna studie innebära ett kunskapstillskott då jag menar att nuvarande 

forskning kring ECT är knapphändig – man kan ha otaliga teorier och gissningar om en viss 

sak men inte förrän verklighetsbaserade narrativ får ta större plats har vi möjlighet att faktiskt 

ta  reda  på  huruvida  teorin  och  praktiken  går  ihop  eller  ej.  Att  därför  studera 

brukarperspektivet ser jag som direkt nödvändigt för att kunna utvärdera och utveckla det vi 

undersöker. Alternativa teoretiska utgångspunkter för denna uppsats hade kunnat handla om 

t.ex.  Goffmans teori  om stigma med fokus på känslor  av skam och avvikande hos  ECT-

patienter.  En  feministisk  ansats  är  en  annan  möjlig  utgångspunkt  för  att  på  ett  mer 

könsmedvetet sätt analysera kvinnornas historier, och båda dessa perspektiv hade resulterat i 

en annan belysning av uppsatsens frågeställningar.

Som jag  nämnde  inledningsvis  har  det  enligt  Socialstyrelsen  (2010)  skett  en  indikations-

glidning  gällande  ECT  som  behandlingsform,  vilket  innebär  att  den  numera  omfattar 

patientgrupper  som  i  första  hand  inte  brukar  ges  ECT-behandling.  Här  kan  även  barn, 

tonåringar och gravida bli föremål för ECT. Vad händer med dem? Hur ser man på det med 

etiska glasögon? Jag menar att det är nödvändigt med  fler studier kring hur patienter erfar 

ECT-behandling  i  praktiken  då  den subjektiva  upplevelsen  är  av  yttersta  vikt  för  att  öka 

förståelsen  för  dessa  (Harper  &  Wiens,  1975),  vilket  även  gäller  brukarperspektivet 

beträffande psykiatri  och socialt arbete i  stort.  Att  många svenska uppsatser är  skrivna av 

blivande sjuksköterskor som vid förvärvsarbete inom psykiatrin troligen kommer att komma i 
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kontakt med ECT bör problematiseras kring. Påverkar valet av utbildning forskningsresultatet 

och innebär detta en forskningsrelaterad kunskapslucka? Lyckas författarna hålla sig objektiva 

eller färgas de av det faktum att vården är deras framtida arbetsfält? Viktigt att ha klart för sig 

är  vem som bedriver forskningen gällande ECT – ur vems perspektiv läser vi och varför?  I 

denna uppsats är det kvinnor som berättar om sina erfarenheter kring och biverkningar av 

behandlingen,  därför  vore  en  kompletterande  narrativ  studie  om  problemområdet  med 

manliga brukare en framtida forskningsidé, så även forskning om eventuell återhämtning från 

ECT-relaterade biverkningar.

De  strukturer  inom  psykiatrin  som  mina  respondenter  beskriver  verkar  inte  främja 

patientmakten eller stimulera återhämtningsprocessen från psykisk sjukdom, vilket får mig att 

reflektera vidare över framtida forskning. Kvinnorna berättar om en odemokratisk miljö på 

avdelningarna samt beskriver ett sjukvårdssystem med avsaknad av lyhördhet i samband med 

maktens betydelse i professionella relationer. Topor (2004) skriver att makt har en central roll 

för en persons återhämtning, och jag menar att patientmakten därför måste förstärkas på ett 

djupare plan med hjälp av en offentlig  debatt  där  dialogen kan bli  mer  tillåtande.  Vidare 

menar jag att det är svårt att bejaka återhämtning utan nödvändig tillit till vårdapparaten där 

trygga relationer är av vikt för framför allt  patienten men även för professionen då dessa 

troligen  underlättar  processen.  En  av  hörnstenarna  i  återhämtning  handlar  om  att  återta 

makten i sitt liv, vilket gör inflytandet över den egna situationen centralt (Finn & Bromark, 

2012). Det krävs att man omvärderar sitt sätt att tänka kring maktens inflytande – att därför se 

de  vårdande relationerna som subjekt-subjektrelationer  istället  för  disciplinerande subjekt-

objektrelationer (Foucault, 1983) menar jag är nödvändigt. Slutligen tänker jag även att det är 

av värde att undersöka anhörigperspektivet i samband med ECT – hur påverkas familj och 

övrig omgivning av mötet med dessa biverkningar och vad händer med relationerna när någon 

inte  minns  dem?  ECT är  onekligen  en  kontroversiell  behandlingsform och  för  att  kunna 

utvärdera  den  behöver  vi  få  klarhet  i  och  kunskap  om  dess  för  –  och  nackdelar  samt 

uppmärksamma dessa i en större kontext. Det är viktigt att problematisera kring behandlingen 

samt att ödmjukt inse att den upplevs olika av olika människor, vilket inte innebär att någon 

har en mer korrekt uppfattning än någon annan.
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