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service users attitude to electroconvulsive therapy (ECT). 

Author:   Hanna Nilsson  

 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate attitudes to electroconvulsive therapy 

(ECT) of professionals and service users within a user organization – Riksförbundet för social 

och mental hälsa. (RSMH) 

Questions: Does the psychiatric staff believe that there are preconceptions about 

electroconvulsive therapy? What motivates service user’s choice of electroconvulsive 

therapy? Do the psychiatric staff and the service users think that the positive effects of ECT 

can outweigh the possible negative side effects? 

Method: Qualitative study. The study is based on interviews with psychiatric staff 

that works with electroconvulsive therapy (ECT), and with services users who have received 

electroconvulsive therapy (ECT).  

Results: The result showed that the psychiatric staff feels that preconceived ideas occur about 

the treatment of ECT, and that it is affecting their approach to work.  

Service users motivate their choice by how bad they felt under the depression, and that ECT 

was their only choice left, that´s why psychiatric staff suggested the treatment. 

The positive effects of ECT outweighed the possible negative side effects because life is 

something you value higher than any memory loss and when there is currently no treatment 

having a similar efficiency. 

Keywords: Electroconvulsive therapy, Attitudes, Side effects, Experience, Patients, 

Professionals 

 

 

 



 

 

 

3 
 

Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING     6 

1.2 Problemformulering     6 

1.3 Syfte & Frågeställningar    8 

1.4 Avgränsning     9 

1.5 Begreppsförklaringar     9 

1.6 Historik- Från elchock till elektrokonvulsiv behandling (ECT)  10 

 

 2. METOD      12 

2.1 Metodval      13 

2.2 Kvalitativa intervjuer     13 

2.3 Semistrukturerade intervjuer    14 

2.4 Urval      14 

2.5 Subjektivt urval     14 

2.6 Snöbollsurval     15 

2.7 Intervjuns genomförande    15 

2.8 Bearbetning av empiri     16 

2.9 Reflektion kring val av intervju    16 

2.10 Etiska överväganden     17 

2.11 Mina etiska ställningstaganden    18 

2.12 Metodisk giltighet     18 

2.13 Trovärdighet och pålitlighet    19 

2.14 Överförbarhet     20 

 

3. KUNSAKPSÖVERSIKT/TIDIGARE FORSKNING  20 

3.1 Pilotstudie     20 

3.2 The subjective experience of patients who  

      received electroconvulsive therapy    21 

3.3 Mental health professionals´ attitudes towards and knowledge 

      of electroconvulsive therapy    22 

3.4 Elektrokonvulsiv terapi inte passé    23 

3.5 Electroconvulsive therapy: a review of the literature  23 



 

 

 

4 
 

 

4. TEORETISK REFERENSRAM    24 

4.1 Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater    24 

4.2 Kommunikationsteori     26 

 

5. RESULTAT/ANALYS     26 

5.1 Resultat      27 

5.2 Analys      34 

 

6. SLUTDISKUSSION     36 

6.1 Förslag på vidare forskning    37 

 

7. REFERENSLISTA     38 

7.1 Litteratur      38 

7.2 Internet      39 

 

8. BILAGOR     42 

8.1 Förfrågan om intervju     42 

8.2 Samtyckesbilaga     43 

8.3 Intervjuguider     44 

 

      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

Förord 

 

Skrivandet av denna C-uppsats har varit en intensiv och lång process. Humöret har pendlat 

mellan hopp och förtvivlan men nu såhär i slutet är jag stolt över att jag ändå kämpat på, och 

är där jag är. Detta är en resa som både varit inspirerande i och värdefull för mig. En 

förutsättning för att detta arbete överhuvudtaget blivit till är alla de informanter som valt att 

ställa upp på intervjuer. Jag vill tacka dem för förtroendet och för att jag fått tillgång till 

information som gjort studien möjlig att genomföra. Sist men inte minst vill jag rikta ett stort 

Tack till mina arbetsgivare och familjer som haft förståelse för mig under denna tid och som 

stöttat mig genom hela arbetet. 

 

Tack! 

 

 

Hanna Nilsson 

Karlskrona 2011 
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel ges en presentation av den bakgrund som finns till 

undersökningsområdet. Där efter följer en beskrivning av studiens syfte, de frågeställningar 

som används som utgångspunkt in denna uppsats samt en avgränsning. Sedan ges förklaringar 

av begrepp. Kapitlet avslutas med en djupare inblick i ECT- behandlingen. 

 

1.1 Problemformulering 

I Sverige begår cirka 1 100 personer självmord varje år. Detta kan beräknas till omkring tre 

stycken varje dag. (Socialstyrelsen 2011) Hur många av dem som var deprimerade framgår 

inte men det vi vet är att suicidrisken ökar vid långvarig depression. För att kunna minska 

suicidantalet behövs fler snabbverkande och effektiva behandlingsmetoder. ECT- 

behandlingen är en sådan snabbverkande metod, men som alltmer används utan direkt 

kunskap om vad sker under behandlingen. Det finns alltså inga metoder för hur man mäter 

effekten av behandlingen, eller dess biverkningar. För att få förståelse för vad som sker och 

hur ECT- behandlingen fungerar, får man använda sig av observationer på patienterna och 

förlita sig på deras egna berättelser och upplevelser av behandlingen (Socialstyrelsen 2010). 

  

Enligt Socialstyrelsen (2010), Wasserman (2000) och Cullberg (2000: 220) är 

elektrokonvulsiv behandling en mycket beprövad och effektiv metod som används vid mycket 

svåra fall av depression med psykotiska eller melankoliska inslag samt djupa depressioner 

med hög självmordsrisk där antidepressiv medicinering inte haft någon verkan eller av annan 

anledning inte kan användas.  

 

Socialstyrelsen skriver även att det skett en ökning av ECT- behandlingen men att det är 

oklart hur stor ökning det gäller, då det fattas nationella data. Anledningen till detta beror 

främst på bristfällig inrapportering. Vidare menas att den ökning av behandlingsantal som 

skett bör länkas samman med en successiv tillbakagång vid användningen av ECT- 

behandling under en längre period (Socialstyrelsen 2010).  

  

Vidare är ämnet komplext då det råder delade meningar huruvida elektrokonvulsiv behandling 

kan ge bestående minnesskador eller ej. Cullberg (2000: 220) och Socialstyrelsen (2010) 

skriver att minnesstörningen är oftast övergående men att det finns fall som visat på betydligt 

längre minnespåverkan.  
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Enligt Bagge (2009: a) har det på senare tid har det riktats en hel del negativ kritik mot 

behandling av ECT och Tv-programmet Uppdrag Granskning har lyft fram en hel del av detta. 

Bland annat var dem de första att avslöja, i sitt reportage - Den stora glömskan, att åtskilliga 

svenska patienter undanhållits de allvarliga bieffekter som kan följa efter behandling av ECT, 

och då främst gällande kraftiga minnesförluster. ”Vårdguiden. se” är en av de offentliga 

internetsidor där man kan få information om ECT- behandling. Uppdrag granskning upptäckte 

dock att vårdguiden sänt ut felaktig information om behandlingens biverkningar. När Uppdrag 

granskning i sitt program tog upp att felaktig information spreds, togs genast den dåvarande 

texten bort, och ersattes med en ny. Såhär löd den dåvarande texten: Risker/Biverkningar – 

”Den enda egentliga biverkan i samband med ECT- behandlingen är en minnespåverkan som 

är ganska vanlig. Denna brukar försvinna helt efter en till två veckor och blir aldrig bestående. 

Komplikationer är mycket sällsynta”. Denna text ersattes med: Biverkningar med ECT- 

behandling – ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flest fall kortvarig och 

lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge 

varierande och ibland avsevärda minnesbesvär”. Idag är informationen om minnesskador mer 

djupgående beskriven på vårdguiden, som ett svar på kritiken, gällande felaktig 

informationsspridning till allmänheten. (Bagge 2009: a) 

 

Vidare skriver Bagge (2009: b) om hur Uppdrag granskning konfronterade överläkaren och 

psykiatern Håkan Odeberg, som står bakom den välkända informationsbroschyren om ECT 

som använts i ett flertal år. Broschyren framställdes för läkemedelsföretaget Pfizers räkning, 

och har spridits med stor framfart. Två versioner finns av broschyren, en för läkare och 

personal och en för patienter. I båda dessa versioner skriver Odeberg att all information 

bygger på forskning, från American Psychiatric Association (APA). Det som dock skiljer de 

båda versionerna åt är att, i broschyren till läkare och annan personal framgår det mycket 

tydligt att forskningen kring behandlingen visar att det finns en risk för bestående 

minnesskador, efter genomförd ECT- behandling, medans i broschyren till patienter, 

förmedlas en helt annan bild av behandlingens bieffekter. Odeberg skriver såhär: ” i forskning 

har man inte kunnat visa kvarstående minnesstörning”. Odeberg kommenterar det hela med 

att säga att han inte ser det som vetenskapens ståndpunkt, gällande att ECT kan ge bestående 

skador. Uppdrag granskning ställde även frågan, om varför man använder sig av olika 

informationshäften till läkare och patienter, vilket Odeberg förklarar med att han inte 

uppfattar det hela som relevant i sammanhanget. (Bagge 2009: b) 
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Harold Sackheim som är professor och en stark anhängare av ECT- behandling menar att man 

bör väga behandlingens fördelar gentemot dess nackdelar, men att patienten i vilket fall har 

alltid har rätt till all information om behandlingen, framförallt dess bieffekter (Bagge 2009: c). 

Sackheim själv menar att fördelarna väger över, då han uttrycker sig såhär: ” – ECT räddar 

liv. Hälften av de patienter jag behandlat hade nyligen försökt ta sina liv. Och ECT: n har gett 

dem livet tillbaka”. (Bagge 2009: c) 

 

Elbehandlingen har som många andra psykiatriska behandlingsmetoder fått ett dåligt rykte, 

med tanke på att behandlingen testats fram och på så vis har den många gånger felanvänts och 

blivit grovt överanvänd. Detta har med stor rimlighet bidragit till att både patienters och 

allmänhetens tilltro till behandlingen minskat, och medfört att man fortfarande idag ofta 

felbenämner behandlingen som ”elchock”. (Cullberg 1998: 333; Odeberg 2003: 8) Den 

skildring som media ger av behandlingen som ex i filmen ”Gökboet”, är en missvisande bild 

av dagens moderna ECT, som är betydligt mer odramatisk. (Herlofson, Ekselius, Lundh, et al. 

2009: 539) 

 

Att erhålla kunskap om människors attityder till psykisk ohälsa och de behandlingsalternativ 

som finns är av stor vikt, då detta påverkar i vilken utsträckning personer i hjälpbehov 

överväger att genomföra behandlingen. Dessutom kan rekommendationer av behandlingen 

styra medmänniskors uppfattning och inställning. (Lauber, Nordt, Falcato, et al. 2005) Därför 

ville jag genomföra just denna studie då den kan bidra med ett bredare spektra kring både 

psykiatripersonal och brukares inställning till elektrokonvulsiv behandling. 

 

1.2 Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka inställningar till elektrokonvulsiv behandling (ECT) hos 

psykiatripersonal och brukare inom en brukarorganisation - Riksförbundet för social och 

mental hälsa (RSMH). 

 

1.3 Frågeställningar: 

 

• Upplever psykiatripersonal att det finns förutfattade meningar om 

elektrokonvulsiv behandling (ECT)?  
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• Hur motiverar brukare sitt val av elektrokonvulsiv behandling (ECT)? 

 

• Anser psykiatripersonal och brukare att den elektrokonvulsiva behandlingens 

positiva effekter kan vägas upp mot eventuella negativa bieffekter? 

 

1.4 Avgränsning 

Då inställningar till elektrokonvulsiv behandling skulle studeras torde detta stå i proportion 

till ett begränsat område. Fokus ligger därför inom psykiatrin, och då närmre bestämt på de 

som har erfarenhet av elektrokonvulsiv behandling på olika sätt. Dels psykiatripersonal som 

arbetar med behandlingen, dels brukare inom brukarorganisationen Riskförbundet för social 

och mental hälsa (RSMH) som genomgått behandling av ECT. Tanken bakom denna 

avgränsning var att i bästa möjliga mån få ta del av personernas uppfattning kring ECT, då 

dessa två grupper erhåller värdefull information som kan bidra till ett helhetsperspektiv då det 

hela granskas utifrån två olika perspektiv. Tre kommuner valdes ut i södra Sverige, då det rent 

geografiskt inte var möjligt att göra en större utsträckning inom de tidsramar som stod 

uppställda för uppsatsen. 

 

1.5 Begreppsförklaringar 

Då det finns flera grundläggande begrepp som används i min studie som inte är självklara för 

alla och en var, har jag valt att förtydliga och beskriva dem ytterligare. 

 

Psykiatripersonal 

Med psykiatripersonal avser jag sjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor som har 

arbetserfarenhet av elektrokonvulsiv behandling. 

 

Brukare 

Med brukare i detta sammanhang, menar jag de individer som är medlemmar i 

brukarföreningen - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och som har 

genomgått behandling av elektrokonvulsiv behandling. 

 

Riskförbundet för social och mental hälsa (RSMH) 

RSMH en ideell organisation för personer med psykiska funktionshinder, vars syfte är att 

arbeta för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka 
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till ett gott liv. Organisationen är religiöst neutral och partipolitiskt obunden. RSMH: s 

förbund tvekar inte, utan tar gärna ställning i olika frågor av intressepolitiskt karaktär. (RSMH 

2011) Vidare vill organisationen att alla personer som mår psykiskt dåligt skall bemötas med 

respekt och förståelse. Personer som är i behov av professionell hjälp skall bli erbjudna den 

hjälp som behövs i ett så tidigt stadium som möjligt samt under tillräckligt lång tid. Det skall 

alltså finnas ett brett utbud i olika former utav åtgärder som personen skall bli erbjuden, 

såsom exempelvis psykoterapi, och då i eventuell kombination med medicinering. Den 

enskilde personen skall också betraktas som expert på sina egna erfarenheter, upplevelser och 

känslor och skall därmed ges inflytande över behandling och vård. (RSMH 2011) 

 

1.6 Historik- Från elchock till elektrokonvulsiv behandling (ECT) 

I början av 1930- talet introducerades flera olika psykiatriska behandlingsmetoder, vars syfte i 

olika grad var att påverka hjärnans funktioner. I och med detta införlivades nytt hopp för 

dåtidens psykvård, som tidigare endast fungerat som övervakning och förvaring av människor 

med psykiska problem. Dock var priset av påfrestningar högt att betala för de patienter som 

genomgick dessa behandlingar. Man använde sig av allt från feberbehandling med 

malariasmittat blod till kirurgiska ingrepp som lobotomi. (Cullberg 2005: 207) 

 

1933 upptäckte doktor Von Meduna genom sina observationer att ingen av hans patienter med 

schizofreni led av epilepsi och ingen av de patienterna med epilepsi led av schizofreni. Detta 

resulterade i nya tankar kring att kunna behandla patienter som led av psykiska sjukdomar 

som schizofreni med ett epileptiskt anfall. (Challiner & Griffiths 2000) Meduna prövade en 

rad olika kramputlösande preparat, där många av dem var mer eller mindre giftiga, vilket 

skulle framkalla ett slags epileptiskt anfall. Under anfallets uppbyggnad och innan det att 

medvetslöshet trädde in kunde patienterna känna en stegrande mycket påfrestande ångest, 

vilket gjorde att personalen ofta fick övermanna patienterna och tvinga dem att genomgå 

behandlingarna, vilka gjordes 2-3 gånger i veckan i ca tio veckor. (Cullberg 2005:207; 

Ottosson 2004:277) 

 

Italienaren Ugo Cerletti, utvecklade denna metod 1938 med att istället framkalla anfallet med 

en elektrisk strömstöt, vilket också gjorde att patienter slapp den kemiska ångestreaktionen. 

Detta var början till ECT- behandlingen. (Cullberg 2005: 207) Enda fram till 1950-talet 

utfördes ECT: n på löpande band och då utan narkos och muskelavslappnande medel, 
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eftersom inga sådana alternativ fanns. Behandlingen kunde därför upplevas som mycket 

smärtsam och obehaglig. Detta gav upphov till benämningen ”elchock. Personalen fick på så 

vis använda sig av fasthållning av patienten för att denne inte skulle riskera att skada sig själv. 

(Cullberg 1998: 333; SBU 2004; Odeberg 2003: 8) 

Behandlingen idag är som tidigare nämnts betydligt mer odramatisk även om det primära 

målet för behandlingen är att framkalla/utlösa ett så kallat epileptiskt anfall, men då detta sker 

under strängt kontrollerade former. (Odeberg 2003: 8-9) 

 

Indikation för behandling av ECT 

Som tidigare kort nämnts så används ECT–behandlingen i huvudsak vid mycket svåra 

depressioner med psykotiska eller melankoliska inslag, men också depressioner med hög 

självmordsrisk. Behandlingen kan också rekommenderas vid djupa depressioner, då olika 

läkemedelsbehandlingar inte fungerat eller av annan anledning inte tål att användas. Dessa 

tillstånd är mycket allvarliga och kan i mycket sällsynta fall också drabba barn och unga. 

Utöver ovanstående, ges också ECT vid katatona syndrom, men också vissa maniska tillstånd. 

Behandlingen har även använts vid Parkinsons sjukdom och andra långvariga och svåra 

smärttillstånd. Sammanfattningsvis är indikationen tydlig och det finns en ram för när 

behandling av ECT skall genomföras. Det har också påvisats genom vetenskapligt stöd att 

ECT- behandling är effektiv för att förhindra återfall, genom att ge underhållsbehandling, 

vilket innebär att man ger en behandling med längre intervall. (Socialstyrelsen 2010) 

 

Utförande 

Behandling av dagens ECT ges under en kortare intravenös narkos, samt att patienten får 

muskelavslappande medel för att behandlingen skall förbli skonsam och odramatisk för 

patienten. (Odeberg 2003: 8, 19) För att utlösa krampanfallet sätts då antingen en (unilateral) 

eller två (bilateral) elektroder på huvudet för att överföra elektrisk energi. Det så kallade 

epileptiska anfallet varar endast en liten kort stund, och behandlingen ges vanligtvis i serier, 

då två till tre gånger per vecka, i cirka tre veckor. (Socialstyrelsen 2010) 

 

Verkningsmekanism 

ECT kan idag ge upphov till en rad olika effekter i hjärnan, vilket det finns god kunskap om. 

Det som dock är mer osäkert är en exakt förklaring till den antidepressiva effekt som sker. 

(Herlofson, Ekselius, Lundh, et al. 2009:542) Effektiviteten av ECT- behandlingen ligger i det 
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epileptiska anfallet, som den elektriska strömmen utlöser i hjärnan. Däremot är det varken den 

elektriska strömmens mängd som sådan eller själva muskelkrampen som inverkar på den 

antidepressiva effekten utan troligen beror det på mängden ämnen, (så kallade monoaminer) 

som frigörs i hjärnan. (Cullberg 2000: 220) 

 

Biverkningar 

ECT- behandling kan föra med sig biverkningar, vilka delas in i två grupper, nämligen 

medicinska och kognitiva. Till medicinska biverkningar hör huvudvärk, muskelvärk och 

illamående. Det kan också orsaka stigande blodtryck och ökad hjärtrytm. De kognitiva 

biverkningarna inkluderar konfusion och minnesförlust som antingen är övergående eller kan 

bli varaktig. (Greenberg, Kellner 2005) 

 

Minnesstörning 

Minnesstörning bidrar inte till antidepressiv effekt, men är en oundviklig biverkning som 

följer av ECT. Oftast handlar det då om den bristande förmågan att komma ihåg själva 

behandlingsförloppet, alltså under tiden behandling pågått, men också före och efter. Den 

retrograda amnesin, innebär ett försämrat minne för vad som hänt innan behandling, vilket 

kan gälla både personliga minnen, men också vad som inträffat i samtid. Den anterograda 

amnesin gäller minnesstörning efter behandling, vilket kan medföra svårigheter att lagra in 

nya minnen. Hur påtaglig eller långvarig störningen blir beror på hur många och hur täta 

behandlingar man ger. (Odeberg & Ottosson 2011)  

 

2. METOD 

___________________________________________________________________________ 

Detta avsnitt inleds med att presentera studiens metodval. Därefter följer en beskrivning av 

undersökningens genomförande empirins bearbetning samt reflektioner kring den valda 

metoden och etiska aspekter. Slutligen kommer tankar och övervägningar kring metodisk 

giltighet att redovisas. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vid all form av forskning är det viktigt att låta forskningsfrågorna bestämma vilken metod 

som är lämplig att använda sig av i forskningsprojektet. Det gäller alltså att 

forskningsfrågorna och de metodologiska tillvägagångssätten blir anpassade till varandra, då 
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det är viktigt att hitta rätt teknik och att denna används och utformas på bästa sätt. (Sjöberg & 

Wästerfors 2008: 28) 

 

2.1 Metodval 

Val av metod är knutet till studiens syfte och frågeställningar. (Robson, 2002:81) Valet kom 

då att bli av kvalitativt slag, då jag anser att det är bäst lämpat då mitt intresse låg i att 

undersöka inställningar till elektrokonvulsiv behandling (ECT) hos psykiatripersonal och 

brukare inom en brukarorganisation – Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). 

Detta grundar sig i att den kvalitativa metoden används till fördel när ens mål är att få 

nyanserade beskrivningar och utveckla en djupare förståelse för den enskildes livsvärld. 

(Kvale 1997: 36) Den kvalitativa metoden kan också användas då man vill utöka kunskapen 

om människors upplevelser, attityder, erfarenheter, tankar och motiv. Man kan på så vis också 

bredda sin förståelse för olika människors beteenden och till varför en människa agerar på ett 

visst sätt i ett visst sammanhang. Målet med denna typ av metod handlar snarare om att förstå 

än att förklara, vilket är tanken med min uppsats. (Malterud 2006: 32,34) 

 

2.2 Kvalitativa Intervjuer 

För att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar på bästa vis valde jag att använda 

mig av intervjuer. Detta eftersom jag eftersträvar att få insikt om människors uppfattningar, 

attityder och åsikter. I de flesta fall är det inte möjligt att fånga upp detta med enstaka ord, 

utan det är något som är i behov av att utforskas på djupet och kräver också en djupare 

förståelse. (Denscombe 2009: 232-233) Jag kan också anta att vissa delar kan upplevas som 

känsliga för den enskilde som skall intervjuas, vilket gjorde att jag ville träffa dem ansikte 

mot ansikte för att försöka skapa en så trygg atmosfär som möjligt för den enskilde individen. 

(Kvale 1997: 136-137) 

 

Dock har det på senare tid lyfts fram en del kritik mot intervjun som insamlingsmetod, där 

man ifrågasätter dess grunder, om det verkligen möjliggör att forskaren får tillgång till 

informantens värderingar, erfarenheter och känslor. På så vis måste man se till att intervjun är 

bunden till kontexten som den utförs i, det vill säga att det utgörs av en speciell situation där 

även uttryckssätt/språkbruk påverkar. Det är därför jag som forskare måste hänsyn till en rad 

olika faktorer, bl.a. var vi bestämmer att intervjun skall äga rum, vem den skall utföras av osv. 

för att möjliggöra så öppna svar som möjligt. (Alvesson & Deets 2010:216 f ; Kvale 1997:95) 
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2.3 Semistrukturerade intervjuer 

Mitt val av intervjumetod landade i att göra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer går ut på att den som intervjuar i förväg gjort en frågeguide (färdig mall/lista) till 

intervjutillfället över vilka ämnen och frågor som skall undersökas, samtidigt som 

intervjuaren försöker vara flexibel, dvs. att det kan ske förändringar av frågorna under 

intervjuns gång och frågorna behöver nödvändigtvis inte komma i en viss ordningsföljd. 

(Denscombe 2009: 234-235) Man låter istället den som blir intervjuad utveckla sina tankar 

och svar kring de ämnen som behandlas - så kallade öppna svar där informanten kan utveckla 

sina åsikter. (Denscombe 2009: 234-235) Via öppna svar kan man på så vis täcka in bredare 

områden som kan ge svar kring studiens syfte. (Kvale 1997: 117, 121) 

 

2.4 Urval 

Kriterierna för mitt urval var personer inom en profession av ECT, och då sjuksköterskor eller 

psykiatrisjuksköterskor som arbetar med ECT och kommer i kontakt med patienterna som 

skall genomgå behandling, samt personer inom en brukarorganisation som haft erfarenhet av 

ECT, dvs. genomgått ECT- behandling. Min empiri består av sex stycken intervjuer varav tre 

intervjuer med psykiatripersonal och tre intervjuer med brukare inom brukarorganisationen 

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). 

Anledningen till detta val var att jag ville gå på djupet och utforska det specifika från två håll 

då det kan bidra till ett bredare spektra i tanke och synsätt.  Alltså se till vilka tänkbara 

inställningar som kan finnas dels hos personer som arbetar med behandlingen, och dels hos 

personer som har personlig erfarenhet av ECT. Det är viktigt att inte bara se ”en sida av 

myntet”, för att sedan kunna ta ställning. På detta vis känns mitt urval relevant och 

ändamålsenligt då dessa personer kan bidra med den inblick, position och erfarenhet som 

behövs för att jag på bästa vis ska kunna besvara mina frågeställningar. 

 

2.5 Subjektivt urval 

Genom min studie har jag valt att använda mig av ett subjektivt urval där jag handplockat 

mina informanter. Ett subjektivt urval kan användas när man som forskare redan i förväg har 

en viss kännedom om vad som skall studeras. (Denscombe 2009:37) Detta på så vis att 

forskaren medvetet väljer ut vissa personer som han/hon tror besitter värdefull information 

som kan vara avgörande för studien. En fördel med att välja just detta urval är att man som 
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forskare tillåts att närma sig de företeelser och människor som troligen kan antas vara 

väsentliga/relevanta för undersökningen. (Denscombe 2009:37) 

 

2.6 Snöbollsurval  

I och med att snöbollsurval ligger helt i linje med subjektivt urval, så valde jag även att 

använda mig av detta. Snöbollsurval innebär att en informant hänvisar till nästa. Mer specifikt 

betyder det att en vald informant tillfrågas om den vet någon ytterligare person som kan vara 

relevant för studiens syfte. I nästa skede kontaktar forskaren den personen och ställer frågan 

om ett deltagande i studien. Fördelen med snöbollsurval är att det är ett effektivt sätt för att 

snabbt utöka antalet informanter. (Denscombe 2009:38) 

 

2.7 Intervjuns genomförande 

Innan genomförandet av samtliga intervjuer, tog jag kontakt via telefon med de psykiatriska 

avdelningarna samt RSMH:s lokala föreningar, där jag i korthet berättade vem jag var och vad 

studien skulle innehålla. Därefter skickade jag ett fullständigt informations- mail till mina 

tilltänkta informanter, som innehåll information om mig och om studien samt en förfrågan om 

medverkan. Det poängterades även hur viktig hans/hennes bidrag är för att undersökningen 

skall ge ett rättvisande resultat. (Patel & Davidsson 2003:61) Beroende på om intresse fanns 

eller inte, bad jag att antingen få en positiv bekräftelse så snart som möjligt, via telefon eller 

mail, och/eller i brist på intresse kunde svar utebli. Därefter upptogs kontakt via telefon med 

de personer som visat intresse, för att gemensamt bestämma datum, tid och plats för intervju, 

så att den enskilde i bästa mån skulle känna bekvämlighet och trygghet i sitt deltagande. 

(Denscombe 2009:252) 

 

Vidare vägde jag också för- och nackdelar med att skicka ut min intervjuguide i förväg till 

informanterna. Det positiva med det hade varit att mina informanter skulle få mer tid att tänka 

igenom sina svar och hur de ställer sig till ECT. Kanske hade en del svarat mer konkret på 

vissa frågor? Men det förstnämnda kan också vara en nackdel, då informanterna kan bli 

benägna att svara utifrån sin profession där han/hon förväntas svara på ett ”korrekt” sätt. Då 

fanns risken att jag bara skulle få inövade svar och att jag på så vis hade mist de spontana 

reaktionerna, som jag nu förhoppningsvis fått. Det kunde också ha medfört att personen inte 

skulle våga säga vad den egentligen tycker, och då kanske svarar på det säkraste sättet. I och 

med mina överväganden av för- och nackdelar, ansåg jag att nackdelarna vägde tyngst och 
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därför valde jag att inte lämna ut mina intervjuguider i förväg. När intervjuerna sedan skulle 

genomföras valde jag istället att berätta kortfattat för varje informant om ämnet och vad som 

kom att vara centralt under intervjuerna.  

 

Varje intervju inleddes således med en presentation av studiens syfte samt information om 

informanternas anonymitet och användningsområdet för den insamlade empirin. Intervjuerna 

har skett med en informant i taget och ljudupptagning har ägt rum under samtliga intervjuer. 

Intervjulängden på de sex intervjuerna har varit varierande men legat mellan 30 och 60 

minuter. Variationen har då berott på hur mycket informanterna utvecklat sina svar och hur 

många frågor som ställts. Tiden har upplevts som tillräcklig och möjlighet har också funnits i 

att ställa de frågor som var tänkt. Efter genomförandet av intervjuerna har reflektioner gjorts 

kring förfarandet för att på så vis kunna förbättra intervjun till nästa gång. 

 

2.8 Bearbetning av empiri 

Det första steget i bearbetningsprocessen var att transkribera intervjuerna, vilket har gjorts 

ordagrant. Detta på grund av att man då kan återvända till materialet, studera igen och då 

kanske hitta nya infallsvinklar som tidigare inte verkat relevant. Då transkriberingarna var 

klara, lästes det igenom för att för att få en helhetsbild, samt att tankar nedtecknades och 

understrykningar gjordes. Utifrån detta påbörjades tematisering och kodning av det insamlade 

materialet. Empirin gicks igenom flera gånger för att hitta mönster och tankegångar i det som 

informanterna framfört. Dessa jämfördes för att komma fram till genomgående ämnen som 

skulle bli centrala för empirin. Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar söktes intressanta 

och innehållsrika textdelar som senare skulle kunna komma att användas. Textdelarna fick en 

kod som sattes ut i form av en siffra för att tydligt kunna särskilja varje informant, men också 

för att kunna hitta gemensamma nämnare, motsägelser och röda trådar. Det som framkom 

underbearbetningsprocessen fick på så vis utgöra mitt analysmaterial. Slutligen kopplades 

resultatet till de tre frågeställningarna och knöts samman med relevanta teorier i analysen. 

Detta kunde tydligt sammanföras med tidigare forskning. 

 

2.9 Reflektion kring val av intervju 

Genom att ha utfört intervjuer känner jag att jag fått informanterna att tala utförligt om ämnet 

och utveckla sina idéer så att jag i större mån får en djupare insikt om ämnet. (Denscombe 

2009: 235) Något som också varit betydelsefullt är att jag kunnat ställa följdfrågor som fått 
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mig att utveckla förståelsen. Varpå det nyss nämnda kan inrymma känslor och erfarenheter 

som kan vara svårt att svara på i ett frågeformulär/anonym enkätundersökning. Troligtvis är 

det inte heller mängden av representanter som givit avgörande information om det område 

som jag undersökt.  

 

2.10 Etiska överväganden 

Som forskare är det viktigt att agera på ett etiskt korrekt sätt. Under hela studien, från 

insamling av empiri till publicering av resultat förväntas det på så vis att forskaren värnar om 

deltagarnas värdighet och rättigheter. I bästa möjliga mån ska forskaren se till att de som 

deltar i studien inte lider skada, av något som har med deras medverkan i studien att göra. 

Som forskare ska man ha ett ärligt arbetssätt som visar respekt gentemot informantens 

integritet. (Denscombe 2009: 193) 

 

De etiska ställningstaganden som gjorts har haft sin utgångspunkt i vetenskapsrådets fyra 

etiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall informera berörda om studiens 

syfte, samt informera dem om deras roll i undersökningen och vad det är för villkor som 

gäller för dem. Informanterna skall också underrättas om att deltagandet sker på helt frivillig 

grund och att det närsomhelst går att avbryta. Man får således inte undanhålla delar av 

undersökningen, utan man måste vara helt ärlig. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva 

har rätt att bestämma om de vill medverka eller inte. Forskaren måste få samtycke från 

informanterna för att kunna genomföra undersökningen. Informanterna har också rätt att 

bestämma hur länge de vill medverka och de skall också bli informerade om att det när som 

helst går att hoppa av, utan att ge någon som helst förklaring, samt att detta inte skall skapa 

några negativa effekter för den enskilde. Det man också understryker är att informanten och 

forskaren skall undvika beroendeställningar av varandra. Konfidentialitetskravet handlar att 

uppgifter om de medverkande skall lovas konfidentialitet och att deras personuppgifter skall 

bevaras säkert, så att inte obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet går ut på att det 

insamlade materialet som rör enskilda personer bara får användas i forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet 2011) 

 

De forskningsetiska principerna har uppfyllts genom att informera informanterna om att 

deltagandet är frivilligt, och att det närsomhelst går att avbryta utan att ge någon förklaring till 
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detta. Kontakt har tagits med informanten innan intervjuerna genomfördes, detta för att 

upplysa om studiens syfte och deras roll i kontexten. Informanternas identitet skyddas och 

kommuner och intervjuplats har utelämnats. Inspelade band och intervjuskrifter förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Tillstånd har inhämtats för användning av ljudinspelning 

under de intervjuer som förts. Informanten har fått information om hur det färdigställda 

materialet kommer att hanteras, vad de ska användas till, samt att de erbjudits att ta del av de 

färdigställda forskningsresultaten. 

 

2. 11 Mina etiska ställningstaganden:  

Från början var min tanke att intervjua enskilda personer som genomgått ECT. Men efter lite 

funderingar kring detta kom jag fram till att det skulle kunna få mig att hamna i något slags 

etiskt dilemma, gentemot dennes integritet. Detta i och med att jag som intervjuare inte vet 

om personen i fråga har någon att vända sig till och få stöttning av, efter intervjuns gång, då 

ämnet kan komma att väcka känslor, som kan behöva bearbetas. Vidare bestämde jag mig då 

för att intervjua personer som genomgått ECT, men som ingår i en brukarförening, vilket kom 

att bli Riksförbundet för social och mental hälsa - RSMH. Dessa personer har gjort ett aktivt 

val genom att gå med i en brukarförening som denna, och tagit ställning till att stå upp för sina 

åsikter för att kunna påverka, samt att de får råd och stöttning av varandra som medlemmar. 

På så vis har jag som intervjuare gjort det jag har kunnat för att individen inte ska känna sig 

obekväm efter intervjuns genomförande, och jag ser detta val på så vis mer etiskt försvarbart. 

Dock har jag ändå funderat kring hur brukare och vårdpersonal kan uppfatta känsligheten i 

ämnet, då det som undersökts är något personligt som är knutet till den enskilda individen. 

Intresset ligger i deras erfarenheter och tankar och det är inte givet att det är något de vill dela 

med sig av. Funderingarna rörde även att det skulle kunna vara känsligt om studiens resultat 

skulle peka på att vårdpersonalens inställning och åsikter kring ämnet ”gick emot” de 

yrkesetiska riktlinjer de arbetar utefter. Viktigt har därför varit att garantera vårdpersonalens 

anonymitet. Efter intervjuernas genomförande kan tilläggas att intervjusituationerna upplevts 

som mycket avslappnade och informanterna har talat öppet kring ämnet och de frågor som 

ställts.  

 

2.12 Metodisk giltighet 

I undersökningar av kvantitativ karaktär används ofta begreppen validitet och reliabilitet för 

att påvisa metodisk giltighet. Kritik har dock riktas mot att använda dessa begrepp då det 
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handlar om kvalitativa studier då begreppen är stark anslutna till standardiserade 

forskningsinstrument. (Robson 2002:168, 176) En begreppsapparat som är mer användbar för 

kvalitativa studier är istället trovärdighet och pålitlighet. (Denscombe 2009:380- 381) 

 

2.13 Trovärdighet och pålitlighet 

I kvalitativ forskning handlar trovärdighet om forskningsresultatets exakthet, korrekthet och 

sanningsenlighet. Närmare bestämt, mäter man det som avsätts att mätas. (Robson 2002:170) 

Forskaren måste kunna visa att den insamlade empirin är träffsäker och precis. (Denscombe 

2009:380) Pålitlighet handlar i huvudsak om den insamlade empirins tillförlitlighet, och att 

undvika fel som kan påverka intervjusituationen. Men också om de tolkningar som görs, samt 

resultatet och de slutsatser som dras. Sammantaget avser pålitligheten i studien att empirin 

inhämtas och bearbetas på ett tillförlitligt sätt. (Malterud 2007:27) 

 

Enligt Denscombe (2009: 378, 381) är det inte relevant inom kvalitativ forskning att mäta 

pålitligheten (tillförlitligheten) i undersökningen, genom att fråga sig om resultatet skulle bli 

detsamma om studien utförs av en annan forskare. Detta i och med att forskaren är sitt eget 

forskningsinstrument och inverkar på den inhämtade empirin på olika sätt, exempelvis genom 

egen tolkning av data. Min tanke bakom detta resonemang är således att det inte är troligt att 

två forskare med fokus på samma studieområde och undersökning skulle få likadana 

slutresultat med anledning av sin egen samt kontextens påverkan. 

 

Inom metoder av kvalitativt slag är det tämligen omöjligt att genom beräkningar kontrollera 

den insamlade empirins tillförlitlighet, därför är det av stor vikt att ge läsaren inblick i de 

förutsättningar som haft betydelse för resultatets utveckling. (Malterud 2007: 27, 28) 

Genom min studie har jag på så vis redovisat alla stadier, överväganden och beslut på ett 

strukturerat sätt, för att läsaren i bästa möjliga mån ska kunna följa de resonemang som förs. 

Studiens syfte har varit tydligt från början till slut, och frågeställningarna har redogjort och 

preciserat vad som undersökts. Under intervjun har jag därför utgått från intervjuguiderna 

(Bilaga s. 44, 46) som framställts utifrån de underliggande frågeställningarna. Jag har också 

eftersträvat pålitlighet genom användning av ljudinspelning, samt nogsamt arbete av 

transkriberingar och kodning av intervjuer. 

Vidare förekommer det svårigheter att inom den kvalitativa forskningen kontrollera den 

insamlade datans exakthet, och det finns ingen garanti för precis träffsäkerhet, men däremot 



 

 

 

20 
 

kan forskaren erbjuda en försäkran om att den insamlade empirin producerats och 

kontrollerats i samklang med en väl utförd praxis. (Denscombe 2009: 380)  

 

2.14 Överförbarhet 

Med överförbarhet som begrepp åsyftas de förutsättningar, men också gränser för se om 

studiens upptäckter och resultat kan vara giltiga i andra kontexter, än i det sammanhang där 

studien genomförts. (Malterud 2003:63) Kvalitativ forskning bygger ofta på ett litet urval, 

vilket gör det svårt att bedöma sannolikheten i att finna ett likartat resultat på annat håll. En 

viktig punkt i studiens text blir då att tillhandahålla en sådan information som ger läsaren 

möjlighet att själv göra en bedömning av tillämplighet och relevans av dess resultat. 

(Denscombe 2009: 382) Jag har på så vis eftersträvat en ”klarhet” i mitt arbete, då teori, 

empiri och resultat är tydligt sammanlänkade. Detta för att läsaren själv i bästa möjliga mån 

ska kunna göra en bedömning av studiens överförbarhet. 

 

3. KUNSKAPSÖVERSIKT/TIDIGARE FORSKNING  

___________________________________________________________________________ 

I denna kunskapsöversikt presenteras tidigare forskning som visat sig vara relevant för min 

studie. Både nationell och internationell forskning presenteras för att få en mer övergripande 

bild. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Pilotstudie- I december 2009 beslutade socialstyrelsen att en pilotstudie gällande ECT- 

behandling i Sverige, skulle genomföras. Det som redovisas i denna studie är en omfattande 

översikt av väsentliga områden som innefattas vid behandling med ECT. För att samla in 

kunskap, information och erfarenheter kring ämnet, har både möten och frågestunder utförts 

med Socialstyrelsens vetenskapliga råd, samt alltifrån verksamma och experter inom 

neuropsykologi och psykiatri, Statens beredning för medicinsk utvärdering - SBU, 

representanter för brukare-, patient- och närstående till företrädare för Socialstyrelsens 

motsvarighet i Norge, Danmark och Finland. Dialoger har särskilt förts med enskilda 

patienter/brukare och anhöriga. (Socialstyrelsen 2010) 

Man skriver bland annat att ECT- behandling ger god effekt på symtom och funktionsförmåga 

vid djupa depressioner och även vid andra mycket svåra tillstånd där en snabb och effektiv 

lösning är nödvändig. Vad gäller minnesstörningar har man kommit fram till att detta är 
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vanligt då de är av kortare slag, och i vissa fall kan minnesrubbningen blir längre men är då 

oftast övergående. Dock kan man inte utesluta att bestående minnesskador kan förekomma i 

sällsynta fall. Bland annat så framkommer det i Socialstyrelsens egna möten med enskilda 

personer att de upplevt långvariga minnesstörningar. De berättar att de fått omfattande 

minnesrubbningar efter det att de genomgått ECT- behandling, och som på så vis påverkat 

hela deras livssituation i mycket negativ utsträckning, då de glömt upplevelser från förr. 

Enligt Socialstyrelsen har det också gjorts ett fåtal studier som i huvudsak påvisar att 

biverkningar i form av minnesstörningar kan vara en längre tid, alltså att de blir bestående.  

Detta kommenterar Jan-Otto Ottosson med att man då använt sig av äldre teknik än dem man 

använder sig av idag. Förr använde man växelström och inom dagens teknik används korta 

likströmspulser. Han noterar även att grundsjukdomen i sig, depression och ångest, kan ge 

blockeringar av personens kognitiva funktioner. Vidare skriver Socialstyrelsen att personer 

också kan ha svårt att fatta beslut om sin behandling på ett optimalt sätt, då deras 

grundsjukdom som depression präglas av mycket negativa tankar och självdestruktivitet, som 

kan vara en bidragande orsak till svårigheten att fatta beslut. Likväl katatona tillstånd kan ge 

upphov till att personen inte förmår att uttrycka sin vilja. Just därför betonas vikten av att god 

information skall ges, samt att personen stöds på ett tryggt sätt i dennes beslut om behandling 

i de perioder som sjukdomen går tillbaka. (Socialstyrelsen 2010) 

 

3.2 ”The subjective experience of patients who received electroconvulsive therapy”- är en 

kvalitativ studie, vars syfte är att fokusera på patienters subjektiva upplevelse av ECT, och ge 

en unik inblick i vad patienterna tycker om behandlingen. Metoden går ut på 

semistrukturerade intervjuer där åtta patienter intervjuas för att utforska deras erfarenheter och 

åsikter. Det man kom fram till av dess resultat var elva huvudteman, men där endast fyra 

stycken valdes ut för djupare diskussion. De fyra teman bestod av ”rädsla för ECT”, 

”tilldelning av kognitiv nedsättning och minnesförlust”, ”positiva erfarenheter av ECT” och 

”patienternas förslag”. I det förstnämnda temat var ordet ”skrämmande” något som ofta 

berördes när intervjupersonerna beskrev det faktiska förfarandet. Anledningen till rädsla för 

behandlingen varierade mellan rädsla för att inte vakna upp efter behandlingen, fruktan för att 

behandlingen skulle förändra deras personlighet, samt att det fanns en stark rädsla inför att 

ECT: n skulle orsaka hjärnskador. Vad gäller tema två, kognitiv nedsättning och 

minnesförlust, var det endast en patient som inte fått någon minnes- eller kognitionspåverkan. 

Alla andra patienter som intervjuades har uppgett att de i någon form fått försämrat minne. 
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Minskningen av de kognitiva förmågorna beskrivs som en mer allmän känsla av minskad 

intelligens, samt problem med artikulation, vilket upplevdes som frustrerande. Även om en 

hel del negativa effekter kom att diskuteras så var det en hel del positiva erfarenheter som 

också framkom. Under tema tre talade patienterna om att de upplevt mycket behagliga känslor 

efter att de återfått medvetandet. Några beskrev det även som en känsla av lugn, och några 

som en känsla av eufori. När en förbättring skett innebar detta en positiv inverkan på 

patienternas självkänsla och veklighetsuppfattning, och de menade på att de fått tillbaka ”sitt 

gamla jag”. Något som vanligen framkom i intervjuerna var att ECT har en livräddande 

effekt. En del menade på att utan behandlingen hade de inte levt idag. Det sista temat som 

berör patienternas förslag, framkom fyra stycken råd. Patienterna menar att väntetiden innan 

behandlingen bör minska. De menade även på att personalens kommunikation med 

patienterna och förståelse för obehag kunde förbättras. Vidare tog man också upp att man 

borde förhindra att patienter utsätts för obehag av andra patienter på avdelningen. Till sist 

ansåg alla patienter som blev intervjuade att det behövs mer forskning kring ämnet och då 

särskilt studier kring patienters upplevelse av ECT. (Koopowitz, Chur-Hansen, et al. 2003) 

 

3.3”Mental health professionals´ attitudes towards and knowledge of electroconvulsive 

therapy” 

Utbredda negativa attityder från allmänheten kvarstår, då både effekt och säkerhet av 

elektrokonvulsiv behandling har upprättats. Endast en liten del forskning har genomförts 

gällande attityder och kunskap, om ECT ibland personal av olika discipliner inom mental 

hälsa. Studien ”Mental health professionals´ attitudes towards and knowledge of 

electroconvulsive therapy” syftar till att undersöka just detta där tvåhundrasextioåtta personal 

från fyra olika discipliner av mental hälsa (psykologer, psykiatriker, sjuksköterskor och 

socialarbetare) fick fylla i en enkät om attityder och kunskap gällande ECT, där demografiska 

uppgifter inkluderades. Attityder och kunskap jämfördes på så vis mellan disciplinerna. I 

frågeformuläret framkom signifikanta skillnader i attityden till och kunskapen om 

behandlingen, mellan de fyra disciplinerna. Psykiatrikerna är dock mest positivt inställda och 

mest kunniga, vilket följs av sjuksköterskor, socialarbetare och psykologer. Slutsatsen av 

detta blev att det finns ett behov av medvetenhet om meningsskiljaktigheter till behandlingens 

multidisciplinära team som arbetar med behandlingen och därmed en bättre utbildning om 

ECT för medlemmar i de kliniska teamen. (Russel D, et al. 2001) 
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3.4 Elektrokonvulsiv terapi inte passé 

Håkan Odeberg som är överläkare och konsult för ECT- verksamhet och Jan- Otto Ottosson 

som är professor i psykiatri har tillsammans skrivit en artikel i Läkartidningen (2011). De tar 

upp många väsentliga delar till diskussion gällande ECT- behandling. Bland annat påvisar de 

att ECT har en överträffad effekt vid svår depression med självmordsrisk, samt depression 

med psykotiska inslag. För att förebygga återfall krävs utglesade intervall mellan 

behandlingarna, vilket har samma effektivitet som den tills nu mest effektiva 

läkemedelskombinationen. Om ECT ges i kombination med läkemedel förstärks den 

preventiva effekten ytterligare. En oundviklig biverkan av ECT är övergående 

minnesstörning, dock har inga hjärnskador kunnat påvisas. Bakgrunden till långvarig 

minnesstörning är däremot mer komplex. När man i enstaka fall hört personer som upplevt 

mer omfattande och långvariga minnestörningar har bakgrunden i allmänhet varit 

komplicerad och ECT: ns roll har i sin tur varit svår att säkerställa. Brister i att återfå tidigare 

minnen eller händelser kan upplevas som mycket plågsam för den enskilde individen, men en 

subjektiv upplevd minnesstörning behöver inte matcha en objektiv registrerad nedsättning. 

Det man också påpekar är att minnesproblem kan kopplas till behandlingseffekten. Oftast är 

det de patienter som fått bra effekt av behandlingen, som sällan påverkats av minnesproblem. 

Då en patient gått från en djup depression till en mer positiv livsföring blir minnesstörningen 

mer oviktig. En del patienter kan till och med uppleva att minnet förbättrats sedan 

behandlingen. Däremot om patienten inte uppnått avsedd effekt av behandlingen kan 

minnesstörningen riskera att överväga. Om inte depressionen förbättras riskerar patienten att 

den enda effekten av behandlingen blir minnesrubbning, och det utöver en oförändrad 

depression. (Odeberg & Ottosson 2011) 

 

3.5 Electroconvulsive therapy: a review of the literature, är en artikel som bland annat tar 

upp hur ECT har använts som behandling av psykiska sjukdomar i över 60 år. Trots fortsatt 

användning av den omdebatterade kontroversiella behandlingen, med frågor som rör dess 

effektivitet, och bieffekter, tas inte bara upp av vårdpersonal utan även service- användarna 

själva. Artikeln tar upp några av de mest väsentliga tvistefrågor om användning av 

behandlingen. Över lag fungerar artikeln som en informationskanal för sjuksköterskor, samt 

annan vårdpersonal som kan vara inblandade i arbetet med de patienter som mottar ECT- 

behandling. (Challiner & Griffiths 2000) 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel återfinns de teorier som används för att erhålla en bredare och djupare 

förståelse för det jag valt att studera. Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och Malcom Paynes 

resonemang om kommunikationsteori presenteras.  

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Lipskys teori om street- level bureaucrats – närbyråkrater/gräsrotsbyråkrater  

 

I huvudsak handlar denna teori om personer som på ett eller annat sätt arbetar professionellt 

med människor, såsom inom skola, socialtjänst eller sjukvård. Lipsky menar att 

gräsrotsbyråkrater har en stor handlingsförmåga och handlingsfrihet i sitt dagliga arbete, 

jämfört med andra tjänstemän i olika organisationer. Egna värderingar och tolkningar kan då 

styra när de exempelvis ska bestämma utformning och kvalitet av arbetet. För att kunna utföra 

arbetet är handlingsfriheten nödvändig, då det finns en komplexitet i att arbeta med 

människor, vilket innebär att man inte alltid kan formulera färdiga manualer för hur det ska 

skötas samt att mötet med exempelvis klient eller patient måste präglas att flexibilitet och 

medkänsla. Då gräsrotsbyråkrater arbetar med människor förutsätter detta ett individuellt 

hänsynstagande gentemot klienter, patienter och elever. Att behandlas lika innebär inte alltid 

rättvisa, utan i detta hänseende krävs att man ska behandlas olika med tanke på att man har 

olika behov och förutsättningar. Yrkesprofessionalismen måste styra vad som passar varje 

enskild individ, utifrån vedertagna normer, inom socialt arbete, pedagogik, medicin och så 

vidare. Handlingsutrymmet måste också på så vis innefatta eget ansvar att besluta kring vilka 

serviceinsatser brukaren är berättigad till, vilket betyder att de gör bedömningar utifrån 

brukarens behov och vad som bör bli den slutliga utformningen. Däremot inte sagt att 

gräsrotsbyråkrater tillhandahåller en orimlig handlingsfrihet och saknar begränsningar sett till 

regelverk från överordnade eller till regler och normer inom yrkesgruppen. Tvärtom så styrs 

gräsrotsbyråkraternas arbete av flera riktlinjer som bottnar i beslut från politiker och 

tjänstemän. (Rothstein 2001: 21-23) & (Lipsky 1980: 145) 

 

Enligt Lipsky väljer man som gräsrotsbyråkrat många gånger sitt yrke utifrån ett intresse av 

att göra nytta i samhället. Men på det sätt som arbetet är utformat kan det hindra dem från att 

uppnå själva grundtanken med arbetet, den ideala rollen. Därför utvecklar man strategier för 
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att kunna hantera både press och stress från olika håll vilket leder till att man anpassar sättet 

att arbeta, och risken kan då också bli att de sänker förväntningarna på sig själva. Ofta finns 

också ett överskott av arbetsuppgifter vilket tvingar dem att göra vissa prioriteringar, samt 

ordna kösystem och ge mer tid åt vissa och mindre tid åt andra. Stressen de arbetar inunder 

gör också att gräsrotsbyråkraterna tvingas ta snabba beslut vid akuta lägen. (Rothstein 2001: 

21-23) & (Lipsky 1980: 145-146) 

 

Det som dock är det viktigaste och mest utmärkande kännetecknet för en gräsrotsbyråkrat, är 

arbetet och relationen till brukaren. Gräsrotsbyråkraten befinner sig i beroendeställning till 

brukaren på två sätt, dels för att om arbetet ska ha ett berättigande så måste brukaren nyttja 

dess tjänster, dels ska innehållet i arbetet präglas av brukarens egenheter och egenskaper. 

Brukaren kan därför ses både som byggsten och användare på samma gång. Likväl som 

gräsrotsbyråkraten är i beroendeställning av brukaren, är brukaren i beroendeställning av 

gräsrotsbyråkraten. Då brukaren på ett eller annat sätt är tvingad att söka hjälp befinner sig 

denne i en situation som är tvångsbetonad, med tanke på den makt som gräsrotsbyråkraten 

erhåller gentemot brukaren. Brukaren befinner sig på så vis redan i underläge då denne inte 

har den kompetens inom området som gräsrotsbyråkraten har. Det är ingen stor risktagning 

för gräsrotsbyråkraten om det sker ett misslyckande med att tillgodose brukarens behov, då 

denne inte förväntas ge positiv respons till valet av insats eller kanske till och med svarar med 

likgiltighet. Anledning finns dock för gräsrotsbyråkraten att tillgodose behovet och göra 

brukaren nöjd då det exempelvis kan resultera i framgångsrik behandling, och uttryck av 

tacksamhet vilket i sin tur gör att gräsrotsbyråkraten upplever arbetstillfredsställelse, 

självrespekt och yrkesstolthet. (Rothstein 2001: 21-23) & (Lipsky 1980: 146-147) 

 

Gräsrotbyråkraten har motstridiga krav från både brukarens förväntningar och organisationens 

regler. Brukaren vill ha service med individuella hänsynstaganden medan organisationen 

eftersträvar mer generella lösningar, vilket vägs mot det egna kravet på gräsrotsbyråkratens 

yrkesroll. Organisationen står högst, vilket gör att ramarna bestäms utifrån den. Det blir då en 

utmaning för gräsrotsbyråkraten att försöka konstruera brukaren så att denne faller in under 

dessa ramar och passar in i organisationens natur. Den enskilde individen blir förvandlad till 

det som organisationen kallar för sina patienter eller brukare, vilket för brukaren kan bli till en 

social process där brukaren lär sig hur denne förväntas agera. Detta behöver dock inte betyda 

att brukaren är helt maktlös. Brukaren gör uttryck för sina problem och vill då ha en insats 



 

 

 

26 
 

som denne anser sig behöva och som ger svar på deras förväntningar. Men detta stämmer inte 

alltid överens med vad gräsrotsbyråkraten föreslår eller vill genomföra, vilket kan innebära att 

brukaren väljer att avstå. Dock kan exempelvis en socialarbetare aldrig veta vad det blir för 

resultat av en insats då brukaren är produkten av arbetet, och därmed i ständig förändring. 

Man kan då heller inte säkert veta om insatsen är den bästa för brukaren. Till sist har 

gräsrotsbyråkraten en mycket stor inverkan på människors liv. De arbetar med frågor som är 

av personligt slag och de fattar beslut som direkt fokuserar på individen.  (Rothstein 2001: 21-

23) & (Lipsky 1980: 147-148) 

 

4.2 Kommunikationsteori 

Kommunikation är något som ständigt pågår, vare sig den är verbal, alltså det vi säger, icke 

verbal vilket avser vårt kroppsspråk, eller då kommunikationen utgörs av tystnad. Teorin 

fokuserar på vilket sätt information ifrån omgivningen bearbetas och tolkas av individen, då 

oftast med hjälp av språket. Kommunikation av verbalt slag är som en slags återkoppling. 

Med detta menas att det vi lyssnar på, alltså det verbala, gör så att den som talar blir trygg i 

sitt sätt att uttrycka sig då denne känner sig hörd. Man menar också att om kommunikation 

ska tolkas ska den göra det utifrån den kontext där kommunikationen äger rum, eftersom olika 

typer av agerande kan uppfattas olika beroende på situationen. (Payne 2008: 249-250) 

Dessutom vänjer sig människor vid en viss typ av kommunikation, då de ständigt möter 

människor i sin vardag där kommunikationen blir förutsägbar, vilket på så vis bildar mönster. 

Exempel på detta kan vara då socialarbetare använder sig av ord som uppmuntran, stöd eller 

hjälp vilket insinuerar en positiv relation gentemot klienten. Vidare menas att för få klienten 

att fullfölja det socialarbetaren önskar, bör man dock använda ord som är av mer styrande 

karaktär. Socialarbetaren använder sig av språket för att på det viset kunna påverka sina 

klienter. Då kommunikationsmönster många gånger gör uttryck för makt, underordning och 

dominans kan då kommunikationsteorin hjälpa till med att urskilja förtryck och orättvisa. 

Kommunikationsteorin kan med fördel användas vid analys och utveckling av praktiken. 

(Payne 2008: 239, 250-251) 

 

5. RESULTAT/ANALYS 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet att redovisas samt analyseras. Jag har valt att 

särskilja resultat och analys för att det blir mer tydligt och begripligt på detta sätt. Sedan 
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sammanvävs de två olika teorierna i analysen. För att veta vem som har uttryckt vad så har jag 

valt att numrera informanterna från nummer 1 till 6. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 RESULTAT 

 

Upplever psykiatripersonal att det finns förutfattade meningar om elektrokonvulsiv 

behandling (ECT)? 

 

I psykiatripersonalens uttalanden framkommer att de upplever att majoriteten i samhället har 

en begränsad kännedom och kunskap om ECT vilket kan påverka attityder gentemot 

behandlingen. Kunskapen om ECT- behandling kommer i regel ifrån media som ibland kan 

ha både missvisande och väldigt riktad information. Många gånger talas det om 

behandlingens negativa effekter men alltför sällan om det positiva. Skräckbilder målas upp då 

personer i största allmänhet tror att ECT inte förändrats från förr och då de inte vet hur 

behandlingen fungerar idag. Ofta förknippas behandlingen med filmen ”Gökboet”. 

 

”ECT är väldigt hotande, för folk förknippar det med Gökboet, och att det varit på Tv, och det 

har varit mycket negativa tankar om ECT och då har det blivit till ett hot, till och med skapat 

en fobi…” (1) 

 

”… det finns absolut fördomar… när jag började jobba här och jag pratade med mina 

kompisar om att ge ECT, så sa de – Va fan, gör ni sånt fortfarande?” (2) 

 

”Det är inte som i de gamla skräckfilmerna.” (3) 

 

Informanterna är rörande överens om att förutfattade meningar är något som förekommer, 

men en av dem menar på att det är något som han/hon inte upplever i så stor del. 

 

”… jag är ju alltså tyvärr för präglad av mitt yrke… jag har jobbat så länge inom detta… 

Och det är ju mest människor man jobbar med som man umgås med som jobbar med det 

också. Så det är svårt att säga, men det finns säkert mycket fördomar ute i samhället.” (3) 
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Samtliga informanter menar på att ECT idag anses som en säker behandlingsmetod men trots 

detta når inte den informationen ut i samhället ordentligt. Tv-programmet ”Uppdrag 

Granskning” är något som informanterna anser har bidragit till att behandlingen lyfts fram på 

ett negativt sätt. Detta har också resulterat i att människor i behov av vård undviker att söka 

hjälp. 

 

” … sedan talade vi om ”Janne Josefsson- effekten”, för efter det programmet så sjönk 

antalet behandlingar… patienter ville inte ha behandlingen längre.” (2) 

 

”… jag vet vid ett tillfälle så var det faktiskt dehär Uppdrag Granskning som gick på Tv, och 

då var det väldigt många som hade ECT här… och då blev alla rädda.”(1)  

 

Den negativa effekt som tv- programmet frambringat, samt den kritik som förts i media om 

ECT, har medfört en stor påverkan på informanternas sätt att arbeta. Bland annat började 

samtliga informanter informera om behandlingen på ett tydligare sätt än de gjort förut, för att 

undvika missuppfattningar och oklarheter som kan bidra till förutfattade meningar. Man blev 

också noggrannare med att förklara att behandlingen ser annorlunda ut idag jämfört med förr i 

tiden.  

 

”Ja, jag har väl informerat tydligare och blivit mer tydligt på det.” (3) 

 

”Ja… att vara väldigt tydlig med hur behandlingen går till… Man målar inte upp några 

hemska bilder… Och sedan svarar på frågor och berättar om biverkningar… Man kan till och 

med ta Jack Nicholson som rollfigur och säga, att så där har det gått till en gång i tiden 

liksom… det är ingenting att hymla med… men det är viktigt att berätta hur det går till 

nuförtiden.” (2) 

 

”Men det är vikigt att man också förklarar på rätt sätt, att det inte är Gökboet… att inte 

försöka göra vårdtagaren rädd, det är jätteviktigt.” (1) 

 

Däremot framkommer det att de informerar relativt olika om biverkningar och då främst 

gällande bestående minnesskador. Här kan alltså psykiatripersonalen välja att informera 

patienten på ett sätt som de tycker är lämpligt i den specifika situationen. Sättet att informera 
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anpassas på så vis efter egen bedömning och tolkning av patientens mående, för att få 

patienten att genomgå behandling, då de ofta anser att det är det bästa alternativet för den 

enskilde som exempelvis befinner sig en mycket djup depression. Psykiatripersonalen 

beskriver hur de brukar gå tillväga angående information om bestående minnesskador. 

 

”Det har ju kommit på senare tid… men visst, det är vår skyldighet att göra det… vi har en 

dialog om detta och det är viktigt att informera att de kan förekomma. Men det beror också 

på hur känslig emotionellt vårdtagaren är också. För är det så, måste man pröva det först… 

De kanske inte får minnesluckor och då är det onödigt att göra dem skraja helt enkelt… För 

det som har hänt vid några fåtal gånger är att de säger, - nej jag ska inte ha mer, jag vill inte 

ha fler ECT utan nu är det bra… Då är man inte motiverad och man är rädd, oftast… det är 

viktigt att man informerar men det viktiga är också att de tar emot och fortsätter sin 

behandling.” (1) 

 

”Vi informerar om kortare, men den här långvariga är mycket sällsynt och det är egentligen 

mest till följd av det här tv- programmet som det har blivit aktuellt ju. För jag har aldrig varit 

med om långvariga.” (3)  

 

”… att det finns risk för bestående men att det är väldigt väldigt liten risk, men att man inte 

hymlar med att de finns där.” (2) 

 

Det framkommer tydligt att någon anser att inte det är av så stor vikt att informera kring något 

som inte förekommer särskilt ofta, medans någon annan är mer kluven och menar på att det 

krävs en bedömning av patientens mående för att se om denne klarar av sådan information. En 

tredje part är mycket bestämd att man alltid bör informera om dessa typer av biverkningar 

oavsett hur ovanliga de är, då patienten har rätt till all information innan denne gör sitt val. 

 

Trots att det finns relativt färsk forskning kring ämnet och dess biverkningar, så är detta inte 

tillräckligt. Det råder fortfarande oklarheter och det finns frågor som är obesvarade. 

Informanterna samtycker alla om att det behövs mer forskning och fler uppdateringar kring 

ämnet som kan bidra till att förutfattade meningar elimineras så långt som möjligt, och att 

klarhet frambringas. 
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”Ja, all forskning är bra.” (3) 

 

”… vi skulle behöva mer om det… mer forskning ska ju liksom till oss.” (2) 

 

Hur motiverar brukare sitt val att elektrokonvulsiv behandling (ECT)? 

 

Brukarna beskriver sin problematik och den svåra situation de befunnit sig i, i olika perioder 

av deras liv. Samtliga informanter menar att situationerna de befunnit sig i har varit mycket 

omfattande, och det har gjort så att, som de själva uttrycker, inte kunnat leva ett ”normalt” liv. 

I berättelserna framkommer också att brukarna mått så pass dåligt att de inte längre velat 

finnas till. Från att ha haft självmordstankar, till att göra tanke till verklighet. De berättar då 

även kring de tankar och känslor som präglat dem under den svåra tiden. 

 

”… det var depression… allt är så mörkt så man inte ens kan tänka sig en miljö eller situation 

där det kan finnas något ljus… man vill dö och då är det anhöriga som slagit larm…” (6) 

 

”… jag har ju det här bipolär två då, eller manodepressiv sjukdom… jag var väldigt sjuk i 

mina ungdomsår och så blev man ju väldigt isolerad och så, och då är det ju inte heller som 

det ska vara …” (4) 

 

”Jag var väldigt deprimerad och hade självmordtankar… extremt självmordsbenägen… jag 

försökte ta livet av mig på avdelningen.” (5) 

 

Vidare menar brukarna på att det till slut inte återstår något annat än att göra ett sista försök, 

då man provat behandlingsmetoder och medicinering av olika former som inte haft förväntad 

effekt. Brukarna beskriver att de varit likgiltiga inför valet av att ta emot hjälp, men också att 

man är beredd att prova nästan vad som helst för att må bättre.  

 

”… för mig hjälper inte neuroleptika, och jag är i stort sätt immun mot all medicinering och 

jag har varit oerhört manisk...” (6) 

 

”… jag var så pass deprimerad att jag tänkte att jag tar väl emot all den hjälp jag kan få 

kanske…” (5) 
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” … för jag är inte så mycket för att gå till psykolog och sånt.” (4) 

 

Det krävs en snabb lösning i ett akut skede som detta för att undvika en negativ utgång. 

Brukarna berättar att de fick behandlingen rekommenderad av vårdpersonalen och att de 

insisterade på att detta var den bästa lösningen i just det skedet. Ingen annan form av 

behandling har lika snabb effekt som ECT i dagsläget, vilket gör att det inte finns så många 

val att tillgå i ett kritiskt läge. Brukarna berättar om sin upplevelse då de blev erbjudna 

behandling, och deras reflektioner kring detta. 

 

”… läkaren förklarade att det är det snabbaste sättet … jag såg att detta kunde vara min 

räddning.” (6) 

 

”… han var positivt inställd till detta… han föreslog behandlingen… de berättade varför man 

skulle få det och det finns ju jättemycket kunskap och man vet hur det funkar.” (4) 

 

Informanterna berättar att i sådan situation som de befann sig i, när de fick behandlingen 

föreslagen, var så pass allvarlig att de inte hade något annat val än att förlita sig på 

vårdpersonalens kunskap och rekommendation. De menar att i det läget ligger deras liv i 

vårdpersonalens händer. Även om man själv har ett eget val, så menar brukarna på att då man 

befinner sig i ett sådant kritiskt läge är man inte alltid förmögen att fatta beslut om sig själv. 

Det finns heller inte så stort utrymme för någon längre betänketid. 

 

Anser psykiatripersonal och brukare att den elektrokonvulsiva behandlingens positiva 

effekter kan vägas upp mot eventuella negativa bieffekter? 

Detta är en fråga som både psykiatripersonal och brukare pratat öppet kring då man vägt både 

fördelar och nackdelar mot varandra, och det är en hel del att ta hänsyn till. Överlag upplevs 

dock att psykiatripersonalen riktar större uppmärksamhet åt de positiva sidorna än de 

negativa, då de menar på att man blir ”färgad” då man arbetar med medoden och tror på den. 

 

”… ja alltså det positiva har eskalerat för mig. Det har stigit i graderna tack vare det man 

sett... det kan bli en snabb förändring ibland… man ser det här stenansiktet plötsligt får 

smilgropar och kan skratta…” (1) 
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”Det är positiva känslor som kommer till mig i och med att jag arbetar med behandlingen och 

tror på den… Styrkorna är framförallt att det ger en snabb effekt, oftast. Alltså snabb ur 

våran synvinkel, alltså som vårdpersonal. Ur patientens synvinkel kan det ta veckor. 

Nackdelarna är ju de biverkningar som finns, som man absolut inte ska hymla med, utan att 

det finns risk för biverkningar. Likaså är en av nackdelarna att man måste sövas, som är en 

risk i sig, narkosrisk.” (2) 

 

”Styrkorna är ju att det häver ett tillstånd snabbt… svagheten är ju att det är en 

symtombehandling, då man parallellt med detta måste jobba lite bredare… mer 

psykodynamiskt…” (3) 

 

Trots den debatt som förts kring behandlingen och de biverkningar som en del av dem 

påverkats av, anser likaså brukarna att det finns en stor positiv effekt med ECT- behandling, 

och att det krävs en snabb lindring vid så pass svåra och akuta lägen som de befunnit sig i. 

Många gånger har de provat olika former av antidepressiv medicin men när inte detta fungerat 

eller av annan anledning inte kan användas har ECT varit det sista hoppet om att bli bättre.  

 

”… konstigt nog så har ju jag blivit positiv… Man slipper en jäkla massa medicin…” (4)  

 

”Styrkan i det är att för en viss grupp människor är det väldigt effektiv hjälp… För man ska 

tänka på att motsvarande behandling med mediciner, tar så lång tid så att många har tagit 

livet av sig under tiden… Och den negativa sidan det är att man tar en chansning…” (6) 

 

”Det är ju både positiva och negativa minnen man har så… men det mesta är positivt…” (5) 

 

Även om den positiva sidan med ECT oftast väger över anser brukarna att de negativa bitarna 

inte bör förglömmas. Minnesskador i olika former var därför något som togs upp då detta 

anses vara den största svagheten med behandlingen och som dessutom upplevdes som både 

problematisk och obehaglig.  
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”… minnet försvann i tre, fyra månade kan man säga… hela den sommaren är borta… Vi var 

på en kompis bröllop samma sommar och det har jag inget minne av alls, så det är helt 

väck…”(5) 

 

”Mina erfarenheter är det här med det motoriska minnet, det påverkas och man tappar bort 

koder och telefonnummer… sånt man gör utan att tänka… men det återkommer rätt så 

snart…” (6) 

 

Minnesskadorna är något som påverkar brukarnas vardag och som de får lära sig att hantera 

på olika sätt. Ofta försöker man fokusera på det positiva i livet som ECT- behandlingen 

medfört och de problem och svårigheter som ibland kan prägla vardagen försöker man 

undvika att lägga för stor vikt vid, och istället lösa det på bästa möjliga vis. Vidare beskriver 

brukarna hur deras situation ser ut idag och hur ECT- behandlingen har hjälp dem. Någon 

upplever en mer kluven känsla medan en annan är mer upprymd över förbättringen. 

 

”… jag fick några behandlingar innan det hjälpte, men jag blev väl inte jättemycket bättre, 

men lite bättre blev jag… jag mår ju bättre än då, det gör jag ju… men jag klarar inte av att 

ha något heltidsjobb…”(5)  

 

”… jag kan arbeta och koncentrera mig, och jag känner att jag kan leva…” (6) 

 

För att vardagen sedan ska fungera är underhållsbehandling något som är nödvändigt för vissa 

av brukarna, detta för att undvika återfall. Vidare är både brukare och psykiatripersonal 

samstämmiga i att de skulle överväga att genomgå behandling av ECT om behovet skulle 

finnas. En av psykiatripersonalen resonerar såhär: 

 

”… Alltså den dagen om jag någon gång skulle bli deprimerad så skulle jag ju be om att få 

ECT. I kombination med läkemedel, för det är det jag anser att man behöver…”(2) 

 

När det gäller att fatta beslut om att genomgå ECT menar psykiatripersonalen att det är viktigt 

att inte bara fokusera på de negativa sidorna som kan följa av behandlingen även om man bör 

veta att de kan förekomma, det är viktigt att se till de positiva då det inte finns någon annan 
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behandling att tillgå som har lika snabb effekt som ECT. Man menar att all form av medicinsk 

behandling har någon form av biverkningar. 

 

”… För det är så viktigt att man har en motpol också, så man inte bara har sydpolen så att 

säga, utan att nordpolen också måste vara med…” (1) 

 

Slutligen menar man att det som utgör den positiva syn som psykiatripersonalen präglas av i 

arbetet, beror på den positiva feedback de fått av de personer som valt att genomgå 

behandlingen.  

 

”… det är vad ögat upplever och vad responsen är från vårdtagaren, som har genomgått 

dessa behandlingar, tycker i slutskedet.” (1) 

 

5.2 ANALYS 

Handlingsfriheten som psykiatripersonalen har symboliserar ett maktperspektiv gentemot 

brukaren, då psykiatripersonalen på så vis kan välja att bli tydligare kring informationen om 

behandlingen för att på det viset få brukarna att genomgå den. Detta gör de dels för att de är 

beroende av att brukaren nyttjar deras tjänster, dels för att de anser vara den bästa 

behandlingen för vårdtagaren i det skedet och därför väljer man att föreslå den. Genom 

individuella hänsynstaganden gör de sina bedömningar, vilket också kan innebära att de väljer 

att informera på olika sätt kring behandlingen och dess bieffekter. De tar exempelvis hänsyn 

till vårdtagarens emotionella känslighet, alltså att denne kanske inte bör informeras så 

djupgående om bieffekter, även om detta går emot organisationens regler och kanske även 

deras egen yrkesstolthet i och med att de förväntas att informera på ett ärligt sätt innan 

behandlingen skall genomgås. Dock är anledningen till detta att de anser att behandlingen är 

det bästa för vårdtagaren, och vill då inte skrämma upp dem så att de väljer att avstå. Denna 

tolkning präglas alltså i grund och botten av välmening och medkänsla. Som tidigare nämnts 

så är det inte alltid rättvist att behandlas lika på grund av att man har olika behov och 

förutsättningar. Brukaren är en produkt av arbetet vilket innebär ständigt förändring, det kan 

därför vara svårt att veta om behandlingen är den bästa. Det är på så vis heller ingen stor 

risktagning för psykiatripersonalen om de inte lyckas tillgodose brukarens behov då denne 

inte förväntas ge positiv respons till valet av insats, exempelvis ECT. Det finns dock 

anledning för dem att göra brukaren nöjd då det kan resultera i en framgångsrik behandling 



 

 

 

35 
 

och uttryck av tacksamhet vilket i sin tur gör att psykiatripersonalen känner sig tillfredställda. 

Men det bör heller inte förglömmas att en gräsrotsbyråkrat arbetar under ständigt press och 

stress vilket gör att de inte alltid har tid att tänka längre stunder på om de bör rekommendera 

eller ge behandlingen, då det vid akuta lägen kan handla om liv eller död. Det kan vara 

ytterligare en anledning till att man väljer att informera mer djupgående vid ett senare tillfälle 

då vårdtagaren är mer mottaglig. 

 

Läget som brukarna befinner sig i är komplex. Då psykiatripersonalen innehar sakkunskapen 

och kompetensen inom området innebär detta att brukaren redan där befinner sig i ett 

underläge. Brukarna mår dessutom så pass dåligt av sin depression att de inte alltid kan eller 

orkar ta emot någon mer djupgående information kring behandlingen och litar därför blint på 

det som psykiatripersonalen föreslår, då de menar på att de kan sin sak. Den kommunikation 

som sker mellan vårdpersonal och brukare kan därför ses utifrån ett perspektiv där den 

verbala kompetensen inom området är av stor vikt. Detta ingiver en trygghetskänsla både för 

vårdpersonalen som vet att de har en kunskap att luta sig emot och att brukaren lyssnar därför 

till detta, då de själva oftast inte har lika omfattande vetskap om ämnet. Trots detta är 

brukaren oftast inte helt maktlös. Brukaren har rätt att uttrycka sin vilja om valet av att 

genomgå behandling eller ej. Men som tidigare nämnts bör det heller inte förglömmas att 

brukaren inte alltid förmår ta ställning till ett beslut. De kan präglas av likgiltighet vilket gör 

att beslutet i stort sett kan hamna i vårdpersonalens händer. 

 

Psykiatripersonalen har valt sitt arbete utifrån att göra nytta i samhället. Eftersom de flesta av 

personalen är positivt inställda till ECT- behandling väljer man därför att föreslå den 

behandlingen för brukaren. Detta på grund av att de genom erfarenheter oftast ser att de 

positiva effekterna väger över. I kommunikationen med brukaren talar man därför om 

behandlingen i positiva ordalag. Man använder sig av ord som uppmuntrar till behandling. Då 

den positiva effekten av behandlingen framhävs, blir inte biverkningarna lika öppet speglade. 

Då brukaren får ett erbjudande om hjälp i form av ECT- behandling, som av psykiatripersonal 

beskrivs som positiv, väljer man att lita på personalens sakkunskap. Som brukare lägger man 

inte lika stor vikt vid de eventuella biverkningarna, eftersom man i ett akut läge får ett 

erbjudande om en behandling som kan rädda ens liv. Detta är förklaringen till varför de 

positiva sidorna över. 
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6. SLUTDISKUSSION 

___________________________________________________________________________ 

I detta sista kapitel följer en kort sammanfattning av studiens syfte, frågeställningar och det 

resultat som framkommit. Jag kommer även diskutera egna reflektioner och tankar som 

kommit upp under studiens gång samt ge förslag på framtida studier. 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka inställningar till elektrokonvulsiv behandling 

(ECT) hos psykiatripersonal och brukare inom en brukarorganisation - Riksförbundet för 

social och mental hälsa (RSMH).  

 

Frågeställningarna har varit: Upplever psykiatripersonal att det finns förutfattade meningar 

om elektrokonvulsiv behandling (ECT)? Hur motiverar brukare sitt val av eletrokonvulsiv 

behandling (ECT)? Anser psykiatripersonal och brukare att den elektrokonvulsiva 

behandlingens positiva effekter kan vägas upp mot eventuella negativa bieffekter? 

 

I resultatet framkom att det att psykiatripersonal upplever att det i relativt stor utsträckning 

förekommer förutfattade meningar kring behandling av ECT, samt att detta påverkar deras 

sätt att arbeta. Brukarna motiverar sitt val genom att de mått oerhört dåligt och befunnit sig i 

ett så pass akut läge att den ända utvägen som fanns kvar var behandling av ECT, och då har 

vårdpersonal föreslagit behandlingen. Vidare framkom även att behandlingens fördelar vägde 

över de eventuella nackdelarna, då livet är något man värderar högre än eventuella 

minnesstörningar och då det i nuläget inte finns någon annan behandling med motsvarande 

effektivitet. 

Något som jag genom mina intervjuer upptäckte var att psykiatripersonalen många gånger 

stod inför ett etiskt dilemma gentemot brukaren vad gäller att informera om bieffekter som 

bestående minneskador. Det visade sig att några av psykiatripersonalen inte alltid informerade 

om detta, då de exempelvis ansåg att personen var emotionellt känslig eller då en person var 

skeptisk till behandlingen. Detta på grund av att man vill att personen ska genomgå 

behandling då de menar på att det är det bästa för den enskilde i det läget. Risken är annars att 

de avstår och att det därmed blir en mycket negativ utgång. Detta består alltså i grund och 

botten av välvilja, men det kan då tyckas att det inte är rätt att låta bli att informera en person 

om så pass viktiga uppgifter då detta eventuellt kan påverka deras framtid. För- och nackdelar 
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är två motpoler som bör vägas mot varandra för att den enskilde ska få en rättvis bild och 

därefter kunna fatta sitt beslut. Men i praktiken ter det sig inte lika enkelt. 

  

6.1 Förslag på vidare forskning 

En negativ attityd till behandlingen finns onekligen ute i samhället. Kanske kan man inte bara 

skylla denna negativa attityd som finns på den historiska bakgrunden, utan det kan också 

kopplas till den otydliga bild som förmedlats dels av vårdgivare, men också media. Det gäller 

då främst otydlig och otillräcklig information om hur behandlingen faktiskt ser ut. Därför 

anser jag att studier kring hur man ger information om ECT – behandling vore av stor vikt. 

Vidare skulle det behövas fler studier på hur patienter faktiskt upplever sin ECT- behandling. 

Detta eftersom en subjektiv uppfattning är viktigt för att man ska kunna få förståelse för 

förfarandet.  

Minnesstörning är ett ständigt återkommande problem som det fortfarande råder delade 

meningar om. Här behövs mer forskning på vad det är som sker i hjärnan och hur det påverkar 

patienten. 
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Kalmar. Tfn: 0772-28 80 00 
Utbildning: Socionomprogrammet 
Nivå: 210 hp.  
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Information om projektet: 
 Jag heter Hanna Nilsson och läser till Socionom på Linnéuniversitetet i Kalmar, där jag för 
tillfället håller på att skriva på min C-uppsats som skall vara färdig till sommaren. Då jag är 
väldigt intresserad och har en del erfarenhet av psykiatri, tyckte jag att detta skulle vara ett 
spännande ämne att utforska. Jag har valt att göra en empirisk studie, vars syfte är att 
undersöka inställningar till elektrokonvulsiv Behandling (ECT) hos psykiatripersonal och 
brukare inom en brukarorganisation – Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).  
 
Jag kommer att samla in mitt datamaterial genom individuella intervjuer. Som deltagare i 
studien ombeds Du att delta vid ett intervjutillfälle. Efter att Du anmält intresse för att delta i 
studien kommer Du kontaktas av mig så att vi gemensamt kan bestämma tid och plats för 
intervju. Intervjutillfället kommer att ta ca 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band 
för att säkerställa att all information kommer med, samt för att de insamlade materialet inte 
skall tolkas på egen hand. Deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när 
som helst avbryta Ditt deltagande i studien utan att förklara varför och utan vidare 
konsekvenser. Uppgifter gällande identitet och information som kommit fram 
under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och allt material kommer att 
avidentifieras vid presentationen av studien. Den insamlade informationen kommer endast att 
användas till denna studie och inget annat. (Jag utgår från forskningsetiska principer och där 
av Vetenskapsrådets fyra huvudkrav).  
 
Du som intervjuperson får gärna ta del av det färdigställda forskningsresultatet. Om intresse 
finns, går det bra att kontakta mig via mail. 
Det går givetvis även bra att kontakta mig om du har frågor eller funderingar kring studien. 
 
Din medverkan är viktigt för ett rättvisande resultat! 
Härmed tillfrågas Du om deltagande i studien. 

8.2 Samtyckesbilaga 

Formulär 

Samtycke 

 

 

Projektets titel: En studie om inställningar 

till elektrokonvulsiv behandling (ECT). 

 

 

Datum:  
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Studieansvarig: Hanna Nilsson 

 

E-post: hn22cw@student.lnu.se 

 

Studerar vid: Linnéuniversitetet, i Kalmar. 

Institutionen för socialt arbete, 391 82 

Kalmar. Tfn: 0772-28 80 00 

 

Utbildning: Socionomprogrammet 

Nivå: 210 hp. 

 

 

Jag har muntligen informerats om studien samt tagit del av ett skriftligt informationsbrev. Jag 

är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst utan närmre 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Jag lämnar härmed mitt medgivande till att delta i ovanstående undersökning. 

 

Namn:___________________________________ Dagens datum: _________________ 

 

 

Deltagarens Underskrift:___________________________________________________ 

 

 

 

 

8.3 Intervjuguider 

Intervjuguide för psykiatripersonal 
Standardfrågor  

- Bakgrundsfrågor: yrkesroll, ålder, kön. 

- Vad har du för utbildning? 

- Har du specialutbildning inom psykiatri? 

- Ingick det någon form av information eller lärande om ECT i din utbildning? Om ja, 

utveckla gärna på vilket sätt. 

- Hur länge har du jobbat inom psykiatrin? 

- Hur länge har du jobbat på denna avdelning? 
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Huvudfrågor & Eventuella följdfrågor 

Synsätt 

- Om jag säger ECT, vad är det första du tänker på? Varför? 

- Vilka känslor och associationer väcker ECT hos dig? Hur kommer det sig? 

- Överensstämmer din personliga och din professionella inställning till ECT? Om ja, 

utveckla gärna hur det överrensstämmer. Om nej, utveckla gärna hur det går isär. 

- Tycker du att det finns någon annan behandling som är likvärdig med ECT? Om ja, 

vilken? Och på vilket sätt är de likvärdiga? 

- Vad anser du det finns för styrkor och svagheter med ECT? Och vilket anser du väger 

tyngst? 

 

Information 

- Skulle du vilja berätta i vilket skede ni/du föreslår ECT- behandling? 

- Hur upplever du det att informera om ECT? 

- Vilken information ger ni kring biverkningar? 

- Kan du beskriva en specifik situation då du informerat en patient om ECT- behandling? 

- Hur ser du på behovet av uppdateringar gällande ECT? 

- Känner du att du har verktygen för att kunna ge en fullgod information kring 

behandlingen till patienten? Om ja, utveckla gärna hur. Om nej, utveckla gärna på vilket 

sätt du känner att det saknas. 

- Anser du att det finns förutfattade meningar om ECT- behandling? Om ja, på vilket sätt?  

Påverkar detta dig i ditt sätt att informera? 

 

Etik - ECT i förhållande till Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 

- Hur ställer du dig till ECT i förhållande till Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)? 

- Tycker du att det känns svårt att fatta beslut ”över huvudet” på patienten? 

- I vilken utsträckning genomför man ECT- behandling under LPT? 

- Anser du att ECT är en etiskt försvarbar behandling? Om ja, på vilket sätt är den det? Om 

nej, på vilket sätt är den inte det? 

      Avslutande frågor 

- Om du ser till dig själv, skulle du då kunna överväga att genomgå ECT- behandling om 

behovet fanns? 

- Är det något du känner att du vill tillägga angående ämnet? 
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Intervjuguide för brukare 
Standardfrågor 

- Bakgrundsfrågor: relation till ECT/Erfarenhet av ECT, ålder, kön. 

- Hur länge har du varit medlem i RSMH? 

- Vad är din roll i RSMH? 

- Vad betyder RSMH för dig? 

Huvudfrågor & Eventuella följdfrågor 

Synsätt 

- Om jag säger ECT, vad är det första du tänker på? Varför? 

- Vilka känslor och associationer väcker ECT hos dig? Hur kommer det sig? 
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- Vad anser du det finns för styrkor och svagheter med ECT? Och vilket anser du väger 

tyngst? 

- Anser du att det finns förutfattade meningar om ECT- behandling? Om ja, på vilket sätt?   

 

Kunskap & erfarenhet 

- Har du kunskap om ECT- behandling? Om ja, hur har du fått den? 

- Skulle du vilja berätta om du har erfarenheter av ECT? Och i så fall på vilket sätt? 

- Upplever du att behandlingen har haft önskad effekt? 

 

Information  

- Vilken information fick du innan du tog ställning till att genomgå behandling? 

- Fick du någon information om eventuella biverkningar? 

- Kände du att du var mottaglig för den informationen? 

- Hur tolkade du informationen? 

- Kände du att du fick den informationen du behövde? 

- Upplevde du att personalen hade tillräcklig kunskap om behandlingen för att kunna 

informera på ett korrekt sätt? 

- Hur ser du på behovet av uppdateringar gällande ECT?  

 

Etik - ECT i förhållande till Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 

- Hur ställer du dig till ECT i förhållande till Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)? 

- Anser du att det är rätt att man kan fatta beslut över huvudet på en patient om att 

genomföra ECT- behandling?  

- Anser du att ECT är en etiskt försvarbar behandling? Om ja, på vilket sätt är den det? Om 

nej, på vilket sätt är den inte det? 

Avslutande frågor 

- Skulle du kunna tänka dig att genomgå ECT- behandling igen om det skulle behövas? 

- Är det något du känner att du vill tillägga angående ämnet? 
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