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Sammanfattning 

Psykisk ohälsa har blivit allt mer vanligt i dagens samhälle och med det har även användandet 

av psykofarmaka ökat markant. Studiens syfte är att undersöka unga vuxnas upplevelse av 

användandet av psykofarmaka i vardagslivet. Genom att använda grundad teori som metod 

har vi genererat en teoretisk modell som visar upp den data som vi samlat in utifrån 

intervjudeltagarna. I datainsamlingen genomfördes inledningsvis sju intervjuer i den öppna 

fasen och två i den selektiva fasen. Resultatet visar att huvudangelägenheten är att passa in. 

Detta gör psykofarmakaanvändarna genom kärnkategorin flyktig normalitet. Den teoretiska 

modellen som har vuxit fram består av kärnkategorin och sex stycken kategorier samt olika 

egenskaper. Kategorierna är; Ambivalens i att välja och välja bort psykofarmaka; Ansvar för 

den sociala normaliteten; Förändringen i identiteten; Kroppslig kommunikation; Osäkra 

sociala relationer och Strategier för att upprätthålla den sociala normaliteten. Samtliga 

kategorier är relaterade till kärnkategorin, de har även inbördes relationer med varandra. 

Studien är inte bunden till några specifika psykofarmakologiska preparat eller psykiska 

diagnoser. Resultatet av studien är applicerbar på andra unga vuxna som lider av psykisk 

ohälsa och äter psykofarmaka. Denna studie skiljer sig därför från den tidigare forskningen 

och är ett värdefullt bidrag för forskningsvärlden. 

Nyckelord: Psykofarmaka, Vardagsliv, Psykisk ohälsa, Grundad teori, Flyktig normalitet, 

Symbolisk interaktionism 
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1. Inledning   

Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka unga vuxnas upplevelse av 

användandet av psykofarmaka i vardagslivet. I vardagslivet strävar människan efter att skapa 

ordning. Giddens (2014, s. 64) förklarar att människan skapar ordning genom att typifiera ting 

och människor. När en specifik grupp typifieras kan ett stigma skapas, vilket Giddens (2014, 

s. 287) betonar är ett nedvärderande attribut av en person eller grupp. De som äter 

psykofarmaka blir till en grupp som kan utsättas för förutfattade meningar på grund av den 

bristande kunskapen om gruppen. I och med vårt fokus på vardagslivet skiljer sig vår studie 

från de traditionella läkemedelsstudierna. Whitaker (2010) förklarar att traditionella 

läkemedelsstudier om psykofarmaka ofta ämnar undersöka om psykofarmaka leder till en 

reduktion av psykiska symtom. Studierna är vanligtvis mellan 6–8 veckor långa och fokuset 

sätts på en enskild psykiatrisk diagnos (t.ex. depression) och en enskild typ av psykofarmaka 

(t.ex. antidepressiva medel). Den forskning som är gjord om psykofarmaka och psykisk 

ohälsa är också ofta utförda av läkemedelsföretagen som har ett biomedicinskt, men sällan 

sociologiskt, fokus. Av detta skäl studeras sällan hur psykofarmaka upplevs i vardagslivet.  

 

Det är många unga vuxna som lider av psykisk ohälsa i Sverige. Under det senaste decenniet 

har den psykiska ohälsan och utskriften av psykofarmaka ökat med upp till 70 % hos unga 

vuxna (16–24 år) lyfter Socialstyrelsen (2018) fram. Människan påverkas inte enbart 

kroppsligt, utan det har även en påverkan på individens sociala interaktioner och vardagliga 

rutiner. Whitaker (2010, s. 23) pekar på att majoriteten av de som ansökte om sjukersättning i 

Sverige år 2011 gjorde detta på grund av psykisk ohälsa. Det här ser liknande ut på många 

andra platser i världen, exempelvis Storbritannien, Island och Australien.  

 

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har en överenskommelse om att skapa en 

ökad tillgänglighet och jämlikhet i arbete för psykisk hälsa. Detta resulterades i 

måldokumentet Uppdrag Psykisk Hälsa (2018), som är riktad till vården i Sveriges kommuner 

och landsting. Uppdrag Psykisk Hälsa lyfter fram att psykisk ohälsa används som 

samlingsnamn för all form av känsla av att må dåligt mentalt. Psykisk ohälsa definieras enligt 

måldokumentet som både mildare tillstånd som oro och nedstämdhet, men även mer allvarliga 

tillstånd som schizofreni och bipolär sjukdom. Vi möter, enligt måldokumentet, ofta tillfälliga 

symtom av psykisk ohälsa i vardagslivet då man exempelvis stöter på motgångar eller stress, 

men det är när de blir långvariga eller av en allvarligare art som de behöver behandlas. 

Behandling av psykisk ohälsa sker i dag vanligtvis genom psykofarmaka. Almagruppen 

(2010), vilket är en grupp läkare, psykologer och psykoterapeuter som är legitimerande av 

socialstyrelsen, tar upp att psykofarmaka kan delas in i tre olika klasser; psykofarmaka mot 

psykotisk ohälsa (neuroleptika); psykofarmaka mot depressioner (antidepressiva, den 

vanligaste gruppen av dessa är selektiv serotoninåterupptagshämmare, SSRI) och 

psykofarmaka mot ångest (anxiolytika).  

 

Trots att det är allt fler som använder psykofarmaka finns det få studier som är gjorda på hur 

de människor som brukar psykofarmaka påverkas av det i deras vardagliga liv. Detta kan ses 

utifrån den tidigare forskningen som vi har studerat. I tidigare forskning behandlas särskilt 

specifika psykiska diagnoser och psykofarmaka. Det är framförallt de kroppsliga bieffekterna 

av psykofarmaka som lyfts fram. Vi har därför valt Grundad Teori (GT) som metod, eftersom 

denna låter oss arbeta utan en förutbestämd teori eller tidigare forskning. Glaser (2010, s. 23) 

förklarar att teorin i GT är något som växer fram utifrån insamlad data. I genomförandet av 

vår Grundade Teori har vi genomfört nio stycken intervjuer med sju personer som äter eller 

har ätit psykofarmaka i minst sex månader. Intervjupersonerna har olika diagnoser och tar 
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olika typer av psykofarmaka. Denna studie skiljer sig därför från de tidigare studier som finns 

om ämnet.  

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur unga vuxna upplever användandet av 

psykofarmaka i deras vardagliga liv. Skälet till vårt val av syfte är att forskningen om hur det 

vardagliga livet ser ut för de personer som använder psykofarmaka är begränsad, men är av 

stort samhällsintresse då många använder psykofarmaka idag. Med unga vuxna menar vi i 

enlighet med Samordningsförbundet Stockholm stad (2017) på personer som är i åldern 16–

29 år.  

1.2. Vetenskaplig kritik av psykofarmaka 

Syftet med denna studie är intressant då det förekommer vetenskaplig kritik mot 

psykofarmaka. Detta belyser att psykofarmakaanvändning i vardagslivet är komplex. För att 

ge en förståelse för den vetenskap som ligger bakom kritiken kommer vi att lyfta fram 

författaren och vetenskapsjournalisten Robert Whitakers, professorn och specialistläkaren 

Peter Gøtzsches samt professorerna i socialt arbete Stuart A. Kirk, Tomi Gomory och David 

Cohens förståelse av psykofarmaka. De ovannämnda personerna är motståndare till den 

biomedicinska synen av psykofarmaka och portalfigurer för den vetenskapliga kritik som i 

dag riktas mot psykofarmaka.  

  

Idén att psykofarmaka inneburit ett revolutionerande genombrott i behandlingen av psykisk 

ohälsa har kritiserats av Kirk, Gomory och Cohen (2013, s. 128). De betonar problem som 

uppstår i och med att personer får psykofarmaka på grund av sin psykiska ohälsa. De menar 

på att den underliggande orsaken till ohälsan inte behandlas med psykofarmaka. Författarna 

betonar att det sedan mitten av 1900-talet har blivit betydligt enklare att diagnostisera 

personer med psykisk ohälsa. I och med att allt fler blir diagnostiserade ökar användningen av 

psykofarmaka. Kirk och medförfattare (2013, s. 121) anser att det skulle bero på att den första 

versionen av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) utgavs. DSM är 

en handbok för psykiatriska diagnoser och psykiska störningar. DSM har sedan den först blev 

publicerad, år 1952, reviderats och det sker ständigt tillägg samt förkastningar av diagnoser 

och symtom. Kirk och medförfattare (2013, s. 128) menar att det är svårt att veta vart 

gränserna för vad som är normalt och avvikande bör vara och dessa förändras och ser olika ut 

beroende på kontexten. De lyfter fram att det genom DSM:s kvalifikationer är lätt att 

feldiagnostisera personer med depression.  

 

Även Whitaker (2010, ss. 336–337), och Gøtzsche, ställer sig emot den biomedicinska synen 

av psykofarmaka. Whitaker menar på att människan får en falsk bild presenterad för sig och 

att vi därmed blir lurade till att tro att pillren kommer att uträtta mirakel. Den här synen är 

något som till stor del beror på hur media speglar psykofarmaka och Whitaker (2010, s. 343) 

för fram att tidningar och böcker om psykofarmaka inte visar på de negativa konsekvenser 

som psykofarmaka förorsakar. Mängder av studier har gjorts på sambandet mellan psykisk 

ohälsa och kemisk obalans i hjärnan, men det finns enligt Whitaker (2010, s.93) inte en 

vetenskaplig grund för de antagandena. Whitaker (2010, s. 98) ifrågasätter vad det är 

psykofarmaka egentligen gör för personerna och lyfter fram att de inte reparerar något utan 

snarare stör hjärnans kemiska balans. En annan aspekt av psykofarmakaanvändningen som 
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Whitaker (2012, s. 118) belyser är att psykofarmaka leder till en ökad risk för återfall i den 

psykiska ohälsan, samt att användandet kan leda till permanenta hjärnskador. 

 

Likt Whitaker, kritiserar också specialistläkaren Peter Gøtzsche (2015, s. 21) ökningen av 

diagnoser och psykofarmakaanvändning. Han drar det till sin spets och säger att de 

psykiatriska diagnoserna är en social konstruktion. Något som Gøtzsche (2015, ss. 278) lyfter 

fram är att mycket av den psykofarmaka som används inte behövs. Han menar att 

psykofarmaka som antidepressiva medel, centralstimulerande medel för ADHD och 

antipsykotiska preparat är både farliga och utan verkan. En annan aspekt av diagnoserna och 

psykofarmaka som Gøtzsche (2015, s. 22) tar upp är att många behandlas med psykofarmaka 

för en diagnos som är felaktigt ställd. Gøtzsche menar på att läkaren ofta utgår från en 

magkänsla vid diagnostisering. Gøtzsche (2015, s. 273) belyser att konsekvenserna som 

psykofarmaka har både är skadliga för en själv och för omgivningen, då preparaten kan leda 

till ökad kriminalitet och självskadebeteenden.  

 

Lindblom och Qaderi (2017, ss. 182–183) har analyserat Sveriges åtta största kvällstidningar 

för att se hur dessa skriver om ADHD preparaten Ritalin, Concerta och Strattera. De lyfter 

fram att det framför allt är den biomedicinska diskursen som tar plats, men att den 

vetenskapliga kritiken ändå har börjat få ett större utrymme. Lindblom och Qaderi (2017, s. 

187) belyser att det är så mycket som 75,4 % av de studerade dags- och kvällstidningarna, 

som beskriver psykofarmaka med läkemedelsrelaterade termer. Medias bild är vinklad till den 

medicinska diskursens fördel och skadeeffekterna av psykofarmaka är något som det sällan 

skrivs om. Lindblom och Qaderi (2017, s. 188) skriver att så många som 81,2 % av artiklarna 

inte angav några skadeeffekter av preparaten, vilket målar upp en bild av psykofarmaka som 

magiska lyckopiller. Det framgår även av Lindblom och Qaderi (2017, s. 191) att medierna 

sällan lyfter fram alternativa behandlingsformer, t.ex. samtalsterapi, till farmakologisk 

behandling. 

 

Den vetenskapliga kritiken psykofarmaka tas på allvar och har fått visst genomslag i 

massmedia. Kritiken lyfts i dag även fram i mer allmänna sammanhang som i 

intervjuprogrammet Malou efter 10. I det här forumet fick Peter Gøtzsche (2016-11-28) 

utrymme att uttrycka sin syn på användandet av psykofarmaka varpå två psykiatriker fick 

respondera på Gøtzsches yttranden. I programmet talar Gøtzsche om sin syn på psykofarmaka 

och han kritiserar det biomedicinska förhållningssättet. Han menar på att preparaten som sätts 

in lindrar enbart symtomen och har allvarliga sidoeffekter som t.ex. ökad självmordsrisk och 

för tidig död. Han förespråkar att man istället för farliga psykofarmaka bör använda sig av 

psykoterapi som behandlingsmetod. Åsikterna som Gøtzsche för fram bemöts sedan i samma 

program, Malou efter 10, av psykiatrikern Åsa Nilssonne och Rickard Flodin (2016-11-28) 

som är överläkare inom psykiatrin. De båda har en starkare tilltro till psykofarmaka än 

Gøtzsche. Nilssonne och Flodin menar på att psykofarmaka i många fall hjälper och stöttar 

den som är drabbad av psykisk ohälsa, men psykofarmaka kan inte bota sjukdomen.  

 

Det är viktigt att betona att det inte är en jämn kontrovers. I dagens samhälle har den 

biomedicinska diskursen företräde, där psykofarmaka framställs som läkande. Lindblom och 

Qaderi (2017, s. 184) förklarar att man inom diskursen utgår från en sjukdomsmodell där 

genetiska eller neurologiska orsakerna betonas. Denna ojämnhet i utrymme blir även tydlig i 

artikeln av Lindblom och Qaderi (2017, s. 204) där de kom fram till att den biomedicinska 

diskursen får stöd av media då de talar positivt om de läkande funktionerna hos Ritalin, 

Concerta och Strattera, samt att de utlämnar negativa aspekter av preparaten. Vi kan 
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därigenom se hur massmedia inte bara accepterar den biomedicinska diskursen, utan även 

stärker den genom artiklarna som publiceras.  

 

Vi har valt att distansera oss från båda sidorna av debatten om psykofarmaka och strävar efter 

att vara neutrala. För att kunna vara neutrala är det viktigt att beakta valet av språkbruk. Vi 

använder oss därför av ordet “psykofarmaka” istället för “medicin” eller “psykoaktiva 

medel”. Detta på grund av att psykofarmaka inte är lika laddat ord. Medicin associeras med 

en läkande funktion och psykoaktiva medel innefattar droger och alkohol. Vi kommer även att 

använda oss av ordet “psykisk ohälsa”, då det beskriver personens tillstånd utan att värdera 

huruvida det är ett sjukdomstillstånd eller inte.  

2. Tidigare forskning 

I denna del av studien kommer vi att presentera delar av den forskning som tidigare har gjorts 

kring psykofarmakaanvändande i vardagslivet, eftersom vi vill uppmärksamma 

psykofarmakas påverkan i en social kontext. De forskningsartiklar som presenteras i det här 

avsnittet har vi hittat genom att söka i databasen PsychINFO och Sociological Abstracts. De 

sökord vi använde oss av i våra sökningar var Psychotropics, Life quality och Everyday life. 

Som ett resultat av vår litteratursökning använder vi oss av artiklar på engelska då det 

saknades svenska studier om ämnet. Vi kommer att presentera tio stycken referentgranskade 

forskningsartiklar som är väsentliga för vårt forskningsområde. Den tidigare forskningen 

kommer att delas upp i teman, dessa är; Närståendes uppfattning av 

psykofarmakaanvändandet; Ansvaret kring psykofarmaka; Psykofarmakas påverkan på 

identiteten; Upplevelser av psykofarmakas påverkan på hälsan och De ekonomiska 

aspekterna av psykofarmaka. Vi avslutar sedan avsnittet om tidigare forskning med en 

sammanfattning och en reflektion om hur vår studie bidrar till den forskning som redan finns 

på området.  

 

2.1. Närståendes uppfattning av psykofarmakaanvändandet 
 

I detta tema kommer vi ta upp den tidigare forskning som gjorts inom närståendes uppfattning 

av psykofarmakaanvändandet. De artiklar vi använder oss av lyfter alla fram någon form av 

närstående, såsom familjemedlem eller vårdpersonal. Dessa upplevelser som beskrivs kopplas 

även samman till vardagslivet både genom att närstående beskriver en skuld och utmaning, 

samt en positiv vinkling av psykofarmaka som ansvarsbefriande. 

 

Ett forskningsbidrag som bidrar till förståelsen av närståendes perspektiv till 

psykofarmakaanvändarna ges av Bennett (2007). Det är en kvalitativ studie som syftar till att 

belysa och undersöka samspelet mellan medicinska diskursen och mödrarna till barn med 

ADHD:s subjektivitet. Detta görs genom att använda sig av en diskursanalytisk 

Foucauldiansk genealogi och en feministisk epistemologisk utgångspunkt. Studiens sex 

deltagare intervjuades vid två tillfällen, samtliga deltagare var mödrar mellan åldern 35–45 år 

och alla var etniskt vita och från Storbritannien. I resultatet belyses diskursen om 

subjektspositionen “klandervärda mödrar” som hade en central roll. Det gemensamma var att 

ingen fann denna skuld åtråvärd eller frigörande. Hur kvinnorna hanterade denna skuld var 

dock beroende på vilken kvinna det gällde, vissa kunde koppla bort skulden medan andra tog 

åt sig mer. Detta visar på att diskursen ser olika ut beroende på vems liv det handlar om. Vissa 

av mödrarna har en svårighet att identifiera sig själva med sina barn som har ADHD. Det lyfts 

även fram att ADHD blir en traumatisk upplevelse för vissa av mödrarna och detta resulterade 

med att det konstrueras en stark mamma.  
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En annan studie undersökte närståendes relation till psykofarmaka tas upp i den kvalitativa 

studien av Lalor och Poulson (2013). De syftar till att utforska upplevelsen och attityder hos 

vårdpersonal som arbetar med vuxna personer med psykiska funktionshinder som brukar 

psykofarmaka. Studien genomfördes på Irland och det var åtta stycken anställda som 

intervjuades. I resultatet presenteras två stycken huvudteman som var “maktlöshet” och 

“kunskap och träning”. Inom det första huvudtemat visar vårdpersonalen på en stor oro för de 

sidoeffekter som vårdtagarna kan drabbas av på grund av sin psykofarmaka. Vårdpersonalen 

upplever att de saknar möjligheten att ge vårdtagarna livskvaliteter som är bidragande till en 

bra vardag. Vårdpersonalens upplevelse av att psykofarmaka i många fall används som ett 

substitut till psykoterapi uppfattas vara väldigt opassande då problemets kärna inte hanteras 

överhuvudtaget. I det andra huvudtemat visas personalens känsla av ansvar för att lära sig om 

de olika preparat som patienterna tar men att denna kunskap inte är helt lätt att ta del av. Det 

läggs en börda på personalen då det är de som kommer närmast brukarna i vardagen och de 

tvingas ta ansvar för deras psykofarmakaanvändande.  

2.2. Ansvaret kring psykofarmaka 

Det här temat om ansvaret kring psykofarmaka lyfts fram i den tidigare forskningen. Ansvaret 

kring psykofarmaka berör två olika aspekter. En aspekt som lyfts fram är att psykofarmaka 

kan vara en avlastning från ansvaret i vardagslivet. Den andra aspekten kring psykofarmaka är 

att ett ansvar skapas i och med användning av psykofarmaka. Båda dessa aspekter kommer 

belysas i detta avsnitt. 

 

I studien av Aalgaard Kelly, Skoy och Werremeyer (2017) ges en inblick i ansvarigheten som 

psykofarmaka innebär. De har skrivit en kvalitativ studie vars syfte är att finna de erfarenheter 

som kännetecknar psykofarmaka från psykofarmakaanvändarnas perspektiv. Detta för att 

sedan kunna informera sjukvårdssamfund om psykofarmakaanvändarnas perspektiv och den 

psykofarmaka de tar. Metoden som användes var photovoice, vilket innebär att dagligen 

skulle deltagarna fotografera deras upplevelse av att använda psykofarmaka. Urvalet vände 

sig till de som var över 18 år och som hade fått psykofarmaka utskrivet för minst en diagnos 

och det var 19 deltagare som presenterades i studien. Deltagarna fick även varsin kamera och 

loggbok och de uppmuntrades att föra så mycket anteckningar som möjligt. Resultatet som de 

slutligen lyfter fram att deltagarnas rutiner gällande att bruka psykofarmaka spelar en stor roll 

för hur de upplever att det är att använda psykofarmaka. Det finns en stor börda och ansvar att 

de måste bruka psykofarmaka, vilket inte alltid är lätt. Detta ansvar kan bli för mycket, då de 

behöver se sin psykofarmaka dagligen.  

 

För att fånga upp en annan aspekt av ansvaret kring psykofarmaka tar vi upp en studie av 

Kilty (2012), där psykofarmaka blir en väg för kriminalvårdare att slippa ansvar. Det är en 

kvalitativ studie av kvinnliga psykofarmakaanvändare på ett kanadensiskt fängelse, med syftet 

att förklara hur kvinnorna upplever psykiatrivården och hur de känner för den obligatoriska 

utskriften av psykofarmaka i en fängelsemiljö. I datainsamlingen utfördes 22 intervjuer med 

tidigare intagna samt observationer på ett utslussningshem. I resultatet betonas att 

psykofarmaka blir ett medel för personalen på fängelset att hantera de intagna kvinnorna. 

Genom att kvinnorna dagligen tar tunga psykofarmaka blir många av dem väldigt trötta, lugna 

och minskar riskerna för att de ska skada sig själva eller någon annan. På så sätt får de 

anställda ett minskat ansvar för de intagna, vilket kopplas till att fängelset främsta 

angelägenhet är institutionell säkerhet. Kvinnorna får då psykofarmaka istället för att man 

kommer fram till orsaken bakom det destruktiva beteendet, genom psykofarmaka förskjuts 
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därmed ansvaret från personalen och läggs på den psykofarmaka de tilldelas.  

 

Ett ytterligare forskningsbidrag som visar på den paradoxala forskningsbilden av 

ansvarigheten kring psykofarmaka har gjorts av Choudhury, McKinner och Kirmayer (2015). 

Författarna har gjort en kvalitativ studie om ungdomars erfarenheter kring psykofarmaka. De 

intervjuade 14 ungdomar, åtta flickor och sex pojkar i åldrarna 14–18 år, och deras föräldrar. 

De använde en semi-strukturerad mall för att samla in data kring deras sociala erfarenhet om 

psykofarmaka, samt åsikter kring hjälpen som erbjuds gällande psykisk hälsa. Det var en stor 

variation av vilken psykofarmaka som användes, deras psykiska ohälsa och statusen kring 

den, samt den socioekonomiska aspekten, men alla deltagare var födda i Kanada. Föräldrarna 

upplever i vissa fall en svårighet att släppa på ansvaret och kontrollen över sina barn, de låter 

barnen ansvara för att ta sin psykofarmaka själva, men även då under kontrollerade former. 

Ungdomarna får inte ansvara för hela burken med piller utan endast en viss mängd. Detta i sin 

tur blir ett sätt för föräldrarna att lära ungdomarna ansvar och en form av självständighet som 

ett terapeutiskt mål. De lyfter även fram att vissa av ungdomarna upplevde att de inte hade 

något val gällande att använda psykofarmaka. Författarna till studien beskriver en paradox i 

form av att ungdomarna förväntas ta ansvar i vardagen, men att det inte går för att de 

fortfarande är barn i föräldrarnas ögon.  

2.3. Psykofarmakas påverkan på identiteten 

I detta tema tas forskning om psykofarmakas påverkan av identiteten upp. Detta kommer 

beskrivas i samband med det vardagsliv som artiklarna visar på och som vi kan urskilja. 

  

I den kvalitativa studien gjord av Canham (2014) presenteras ett perspektiv av psykofarmakas 

påverkan på identiteten. Hon har studerat äldre kvinnor som använder bensodiazepiner i USA 

för att ta reda på hur deras subjektiva upplevelse av ensamhet och social isolering är när de 

har använt bensodiazepiner vid sömn- eller ångestproblematik. Genom att använda sig av 

semi-strukturerade intervjuer har 16 kvinnors djupgående berättelser studerats vilket har 

resulterat i en subjektiv kunskap om deras sociala situation. I resultatet lyfts det fram att 

många av deltagarna menar på att psykofarmaka är något som hjälper dem att hantera 

känslorna av osäkerhet och nedstämdhet, vilket har uppstått i samband med deras ensamhet. 

Psykofarmaka hjälper kvinnorna att hantera ensamheten i vardagen då de inte känner av 

lidandet lika mycket. Kvinnorna medger att diagnosen och psykofarmakaanvändandet har 

påverkat deras identitet, då de inte klarar av att göra samma saker som tidigare. Kvinnorna tar 

exempelvis upp att de inte kan ha ett socialt liv i samma utsträckning som tidigare. Detta 

beror till viss del på att psykofarmakaanvändandet har bidragit till bristande motivation och 

minskade möjligheter att köra bil för att delta i sociala tillställningar.  

  

Bennetts (2007) studie ger en inblick i hur de närståendes identitetsuppfattning av att vara 

normal påverkas av psykofarmaka. Studien som det står mer om ovan ämnar undersöka 

mödrar som har ett barn med ADHD. I resultatet tar författaren upp att deltagarna känner sig 

utanför det normala, dvs. normen. Mödrarna konstruerade själva olika begrepp där de kallade 

sig för aliens, annorlunda, otillräckliga eller dylikt, som ett resultat av att deras barn har 

ADHD och får psykofarmaka för detta. Genom att konstruera sig själva på det här viset är de 

själva med och delar upp vad som är enligt normen och därmed normalt, de är också med och 

skapar en bild om vad som avvikande och inte enligt normen i vardagslivet. 

  

I forskningsbidraget av Gibson, Cartwright och Read (2016) presenteras ett resultat om hur 

identiteten påverkas av att använda psykofarmaka i form av antidepressiva. De har genomfört 



11 

 

en kvantitativ studie i Nya Zeeland med 1747 deltagare. Studiedeltagarna har i en onlineenkät 

fått svara fritt på frågan “In my life antidepressants have been…”. I resultatet presenteras det 

att flertalet deltagare (54%) har en uppfattning om att psykofarmaka får dem att fungera 

normalt i vardagen. De resterande studiedeltagarna uppgav att de antingen hade en negativ 

uppfattning av psykofarmaka eller en blandad uppfattning, där de uttryckte tankar om att det 

var ett nödvändigt ont. Genom att ta de antidepressiva preparaten upplevde deltagarna att de 

kunde fungera normalt på ett socialt plan, de klarade av att ha relationer med 

familjemedlemmar och fungera i samhället. De klarade alltså av de krav som ligger på deras 

sociala roll, vilket de inte klarade av innan. De kan därmed inta en identitet som de trivs med 

som är en normalfungerade individ. Den psykofarmaka de använder har i dessa fall en positiv 

påverkan på deras vardag.  

 

Ett forskningsbidrag om hur psykofarmaka påverkar identiteten ges av Despeaux, 

Kreyenbuhl, Lucksted och Syke (2019). De har gjort en kvalitativ studie i USA som syftar till 

att förstå kvinnliga krigsveteraners erfarenheter gällande deras vikt och metabolism, som en 

effekt av antipsykotisk psykofarmaka och humörstabiliserande psykofarmaka. Studien görs ur 

en fenomenologisk metod där deltagarna intervjuades. Totalt var det 30 deltagare i åldern 18–

75 år med någon form av psykisk ohälsa, som de behandlade med antipsykotisk eller 

humörstabiliserande psykofarmaka. I resultatet framkom fyra olika teman och i ett av dessa 

teman betonas kvinnornas önskan att vilja vara normal och passa in i vardagslivet. Det 

framgår i resultatet att genom att bruka psykofarmaka för sina psykiatriska diagnoser kan det 

göra så att kvinnorna anses normala och passar in i den vardagliga normen. 

  

Ett ytterligare forskningsbidrag som breddar bilden av psykofarmakas påverkan på identitet 

ges av Lalor och Poulson (2013). Deras studie syftar till att förklara vårdpersonalens 

upplevelser av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa som brukar psykofarmaka. Studien 

speglar vårdpersonalens vilja att kunna ge dem ett normalt liv. Personalen upplever en 

maktlöshet då de inte har möjligheten att ge vårdtagarna verktygen de behöver för att kunna 

ha ett normalt liv. De menar dock på att de skulle besitta samma psykiska problem som 

människor i allmänheten men att dessa personer bemöts på olika sätt, vilket kan påverka deras 

identitetsuppfattning. De vill att vårdtagarna ska ha samma möjligheter som en “normal” 

person att ha ett varierande humör men oftast ges de bara mer psykofarmaka för att de ska 

vara lugna. Psykofarmaka används därmed som ett verktyg för att hålla vårdtagarna på en 

stabil nivå men här lyfts det fram att det är mer normalt att inte alltid ha en bra dag. 

 

I den kvalitativa studien av Hansen och medförfattare (2013) kopplas användarnas 

identitetsförändring samman med psykofarmakaanvändandet. Studien är utförd i USA och 

syftar till att förklara hur strukturer och stigman formar oss. De studerade personer som 

brukade psykofarmaka och som varje månad fick bidrag för funktionsnedsättning av staten. 

För att komma fram till ett resultat har de använt sig av två långtids etnografiska fältstudier i 

två delar av New York City. De lyfter fram fyra stycken berättelser från personer som får 

bidrag för funktionsnedsättning på grund av sin psykiska ohälsa. De har använt sig av 

deltagande observationer och intervjuer från klienter och anställda på en klinik för psykisk 

ohälsa, missbruk och primärvårdbehandlingsservice, samt från ett socialt nätverk av 

låginkomstintagande. Studiens resultat visar på viljan att vara normal, de förklarar att 

deltagarna upplever en känsla av misslyckande då de inte klarar av att leva upp till de normer 

som råder i samhället.  

 

I den tidigare nämnda studien om psykofarmakaanvändande kvinnor på ett fängelse lyfter 

Kilty (2012) fram kvinnornas upplevelser av att bruka psykofarmaka kopplat till dess 
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påverkan på identiteten. Användandet av psykofarmaka är hos dem inget som är frivilligt, det 

finns ett tvång. Författaren betonar att detta tvång även påverkar deras tilltro till staten och 

även deras syn på bestraffningar. En ytterligare konsekvens av den starka kontrollen 

kvinnorna utsätts för genom psykofarmakaanvändandet, är att kvinnornas självförtroende och 

deras upplevelse av att de har kontroll över sina liv minskar markant. Utöver dessa problem 

med psykofarmakaanvändningen känner de intagna sig även ensamma och isolerade från sin 

behandling. I behandlingen får de preparat, men de får inte kontakt med läkare och 

psykologer vilket leder till en bristande förståelse för varför man ska bruka psykofarmaka och 

de har ingen möjlighet att påverka sin behandling. Författarna lyfter fram att situationen 

kvinnorna hamnar i har en påverkan på deras identitetsuppfattning. Kvinnorna uppger att 

möjligheten att samtala med någon som lyssnar är något som de saknar, de upplever att det är 

det som skulle kunna förbättra deras vardagsliv.  

2.4. Upplevelser av psykofarmakas påverkan på hälsan 

Många av de artiklar som presenteras om psykofarmaka undersöker just bieffekterna och 

symtomreduceringen. Artiklarna som presenteras här nedan belyser den skildring av 

psykofarmakaanvändarnas upplevelse av hur psykofarmaka påverkar hälsan. Detta kopplas 

samman till hur det i sin tur påverkar vardagslivet. 

 

Hälsan kan påverkas av att bruka psykofarmaka vilket tas upp i den redan nämnda artikeln av 

Gibson och medförfattare (2016). Studien syftar till att visa på hur personer som brukar 

antidepressiva preparat ser på sina upplevelser. Många tar upp att psykofarmaka är vad som 

har räddat livet på dem, både i form av att det har hindrat dem från att begå självmord och att 

det har gett dem deras livslust tillbaka. Deras användande av psykofarmaka har haft en positiv 

inverkan på deras hälsotillstånd. Många av de som hade en negativ bild upplevde att 

psykofarmaka inte fungerade och därmed hade varit slöseri på deras tid. Det fanns 

uppfattningar om att psykofarmaka inte fick problemet att försvinna, utan att man bara blev så 

pass avtrubbad att de slutade bry sig. I dessa fall har psykofarmaka haft en negativ påverkan 

på deras hälsotillstånd och även försämrat kvalitén på deras vardag. De som hade en blandad 

upplevelse av psykofarmaka såg det ofta som ett nödvändigt ont och att det fanns sidoeffekter 

som var jobbiga, men att de ändå behöver psykofarmaka för att vara fungerande. De tar upp 

problem såsom viktuppgång, personlighetsförändringar och minskad sexlust. Studien ger en 

bred förståelse för hur psykofarmakaanvändare ser på sin upplevelse av psykofarmaka i 

vardagen både ur ett positivt, negativt och ett blandat perspektiv. 

 

I den forskning som Choudhury och medförfattare (2015) har genomfört beskriver de 

aspekten av att man kan få tillbaka sin hälsa genom att använda psykofarmaka.  En annan del 

är också ungdomarna i sig själv och det arbete som inte är kopplat till psykofarmaka. Genom 

att arbeta med sig själv och den psykiska ohälsa som ungdomarna har så skapar det 

tillsammans med psykofarmaka hälsa. Ungdomarna förväntas att bli alltmer självständiga i 

deras liv ju närmare de kommer att bli vuxna, samtidigt som de måste välja att ta preparat som 

skall skapa en bättre hälsa. De betonar att både terapi i samband med psykofarmaka är 

nödvändiga, då många av deltagarna tror att utan denna kombination skulle deras strävan efter 

en bättre hälsa inte vara lika effektiv. Genom psykofarmaka kan de få distans att sedan tänka 

hur de faktiskt känner och mår i vardagen. 

 

Även Despeaux och medförfattare (2019) lyfter fram psykofarmakas negativa påverkan på 

hälsan. Studien handlar om psykofarmakaanvändarnas erfarenheter och förskrivarens 

upplevelser. Det framkommer att både psykofarmakaanvändarna och förskrivarna upplever en 
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stor ångest över viktökning i samband med psykofarmaka och hur detta hanteras. Kvinnorna 

upplever både en ångest över att de går upp i vikt och blir överviktiga, samt en stress och oro 

över hälsorelaterade problem som är en effekt av viktökningen. Författarna tar upp att 

kvinnorna står inför avvägningar gällande de terapeutiska effekterna av att bruka 

psykofarmaka och gå upp i vikt. Kvinnorna i detta tema upplever att de inte kommer sluta 

med psykofarmaka, vilket motiverades med bland annat att den psykiska hälsan går före den 

fysiska. Det fanns även begränsningar i de strategier, interventioner och teknologi som 

användes för att förhindra eller hantera viktökning från psykofarmaka. Kvinnorna uttrycker 

att de har försökt olika viktminskningsprogram, utan positiva resultat och att det finns en 

motvillighet att börja på ett program. De fördjupar även den icke-medicinska behandlingen 

genom att fokusera på kvinnornas och förskrivarens kamp att arbeta i förebyggande syfte för 

att förhindra viktökning från psykofarmaka. Den största faktorn till varför det förebyggande 

arbetet inte fungerar och kvinnorna går upp i vikt är för att de förebyggande resurserna sätts in 

först efter att en viktökning har skett.  

 

Ett forskningsbidrag som tar upp att hälsotillståndet kan upplevas negativt vid oregelbundet 

intag av psykofarmaka och en brist av insikt över sin psykiska ohälsa är skrivet av Waterreus 

och medförfattare (2012). Studien har genomförts i Nya Zeeland och syftar till att studera hur 

psykofarmakaanvändare ser på sina sidoeffekter som tillkommer med preparaten. Författarna 

valde ut de personer som visade på symtom som stämde överens med en psykisk 

diagnosbeskrivning. De som valdes ut kategoriserades in i två grupper, dels de som var i 

åldern 18–34 år och de som var 35–64 år. Resultatet visar på att många av deltagarna 

rapporterade att de hade upplevt hälsoförändringar, exempelvis viktuppgång och 

mensförändringar. De visar på ett samband mellan sjukdomsinsikt och sidoeffekter. De kom 

fram till att de personer som inte hade insikt om sitt tillstånd och tog sin psykofarmaka 

oregelbundet i större utsträckning påverkades negativt i sin vardag.  

2.5. De ekonomiska aspekterna av psykofarmaka 

Detta tema berör de tidigare forskningsartiklar som tar upp aspekten om de ekonomiska 

effekterna av psykofarmaka som påverkar vardagslivet. Dessa aspekter innebär dels att de 

som har psykisk ohälsa och som använder psykofarmaka kan få ekonomiskt bidrag och 

därmed lättare få ett fungerande liv. Den andra aspekten som lyfts fram är att i och med sin 

psykiska ohälsa och att alla inte har en tillräckligt trygg försäkring vilket leder till många 

utgifter och kostnader.  

 

I den tidigare nämnda studien som är genomförd av Waterreus och medförfattare (2012) som 

syftar till att studera hur psykofarmakaanvändare ser på sitt användande tas även ekonomiska 

aspekter av psykofarmakaanvändandet upp. Resultatet visar på att personer som inte tar sin 

utskrivna psykofarmaka regelbundet ofta upplever en bristande tilltro till dess effekt och att 

det även har en negativ inverkan på deras vardagsliv. De presenterar olika aspekter till varför 

personerna inte tar preparaten regelbundet, en orsak som var vanligare förekommande i 

åldersgruppen 35–64 år var på grund av bristande ekonomi.  

 

Ett annat forskningsbidrag som lyfter fram att den ekonomiska aspekten kan bli för påtaglig 

vid psykisk ohälsa och användandet av psykofarmaka är i artikeln av Aalgaard Kelly och 

medförfattare (2017). Alla deltagare beskrev i studien att de inte hade de ekonomiska 

resurserna eller rätt hälsoförsäkring för att ha råd med psykofarmaka. Detta kom sedan att 

påverka på vilket sätt deras erfarenhet av diagnosen och hur de väljer att acceptera sin diagnos 

och den farmakologiska behandlingen. 
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Ett forskningsbidrag som visar på en komplex situation gällande ekonomi kopplat till 

psykofarmakaanvändning tas upp av Hansen och medförfattare (2013). Deras studie handlar 

om hur strukturer och stigman påverkar psykofarmakaanvändande personer diskuterar de 

temat ”stigmat av arbetslösheten möter sjukdom”. Här visar författarna upp ett exempel om en 

man vars vardag förändras markant när han började kombinera sitt heroin med psykofarmaka, 

detta ledde till att han började agera opassande på arbetet och tvingades sluta på jobbet. I och 

med att han förlorade sitt arbete blev han mer beroende av bidragen som den psykiska ohälsan 

berättigade honom. Arbetslösheten gjorde att han fastnade i ett ont kretslopp där han fortsatte 

att bruka psykofarmaka för att få bidrag så han skulle klara sig ekonomiskt. Ett annat tema 

som introduceras är “medikaliserad subjektivitet”.  För att tydliggöra detta tema använder de 

sig av ett fall med en man som har bipolär sjukdom och behandlas med psykofarmaka. Tack 

vare detta får han bidrag och en plats att bo på vilket gör det lättare för honom att klara av 

vardagen. Dessa män upplevde att sidoeffekterna, som att de inte kan ha ett arbete som de får 

betalt från, som ytterst negativt. De ekonomiska aspekterna av psykofarmaka blir en paradox 

då de måste fortsätta att bruka psykofarmaka för att få bidrag, men diagnosen och brukandet 

försvårar deras möjligheter att ha ett betalt arbete.  

2.6. Sammanfattning av tidigare forskning och vårt bidrag 

Samtliga studier som redovisats har på olika sätt kopplats samman till psykofarmaka och 

vardagslivet. Det inledande temat om närståendes uppfattning av psykofarmakaanvändandet 

syftar till att belysa den forskning som har gjorts kring de som är närstående till de som 

använder psykofarmaka. I temat berör vi aspekter som ångest, skuld, ett rättfärdigande och en 

oro som i sin tur ligger till grund för de närståendes vardagsliv. I temat om ansvaret kring 

psykofarmaka lyfter vi fram de artiklar som handlade om ansvaret som tillkommer, eller 

förskjuts, i samband med psykofarmaka och vardagsliv. Det tredje temat som vi valde att 

använda oss av för att beskriva den tidigare forskningen är psykofarmakas påverkan på 

identiteten. Vi lyfte fram artiklar som visar på att deras identitet förändras i samband med 

psykiskohälsa och psykofarmaka, känslan att känna sig onormal men att psykofarmaka kan 

vara med och bidra till att man blir normal igen. I det fjärde temat beskriver vi den tidigare 

forskningen om psykofarmakas påverkan av allmänhälsan och vardagslivet. Vi kan uppfatta 

att psykofarmaka kan ha en negativ påverkan på allmänhälsan och att de insatser som sätts in 

för att motverka denna negativa påverkan oftast sätts in för sent, istället för att användas i 

förebyggande syfte. I sista temat ser vi att den tidigare forskningen tar upp att det kan vara 

ekonomiskt fördelaktigt att lida av psykisk ohälsa som behöver behandlas med psykofarmaka 

i och med att de får bidrag. Andra studier tar upp att det kan vara en ekonomisk börda då alla 

inte har de resurser som krävs för att kunna införskaffa psykofarmaka. Som vi kan se av den 

tidigare forskningen saknas det studier som har ett särskilt fokus på psykofarmaka och 

vardagslivet. Den tidigare forskning som vi funnit innefattar enskilda aspekter av att använda 

psykofarmaka och lägger ofta ett stort fokus på bieffekterna och den biomedicinska diskursen. 

Vår studie bidrar därför till att bredda kunskapen om psykofarmaka.  

3. Metod 

I detta avsnitt av studien kommer vi att presentera Grundad Teori (hädanefter GT). Vi 

kommer förklara metoden och de viktiga beståndsdelar som den innefattar. Sedan kommer vi 

att redogöra för varför vi valt att använda oss av GT, förhållningssättet vi har under 
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forskningsprocessen gällande teoretisk känslighet, tempo och minnesanteckningar. Därefter 

kommer vi att redogöra för forskningsprocessen och de olika faserna. Faserna är den öppna 

fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen. Metodavsnittet kommer att avslutas med 

en beskrivning av de etiska aspekterna som vi har valt att förhålla oss till i denna studie.  

3.1. Val av metod 

Eftersom denna studie syftar till att undersöka unga vuxnas upplevelse av 

psykofarmakaanvändandet i vardagslivet, lämpar sig GT som en bra metod att använda sig av. 

Detta beror på att den tidigare forskningen kring ämnet i mindre utsträckning har undersökt 

psykofarmakaanvändningen i vardagslivet, utan är för det mesta inriktad på den medicinska 

effekten av psykofarmaka och symtomreduktion. Vi är sociologier och intresserar oss därför 

för den psykofarmakaanvändande personens vardagsliv. I enlighet med GT kommer vi att 

förhålla oss öppna till intervjupersonernas upplevelser av psykofarmaka och inte utgå från 

någon teori. Öppenheten gäller emellertid även att vår studie inbegriper olika typer av 

psykofarmaka t.ex. Ritalin, Venlafaxin och Lithionit. I vår studie förkommer även personer 

med olika psykiatriska diagnoser, till exempel Bipolärsjukdom, Utmattningsdepression och 

ADHD. Detta till skillnad från traditionella läkemedelsstudier som vanligen studerar en 

särskild sorts preparat och diagnos. För att kunna genomföra denna studie är det fördelaktigt 

att inleda forskningsprocessen med den öppenhet som GT låter oss ha. Detta ger oss 

möjligheten att få en förståelse för den psykofarmakaanvändande personens vardagsliv utan 

att vi själva påverkar resultatet. Vi är även öppna med att det kanske inte kommer finnas 

någon huvudangelägenhet, men i sådana fall är detta också ett resultat. GT låter oss därmed 

generera en teori som grundar sig i den data som vi samlat in. 

 

3.2. GT utifrån Glaser 

Barney Glaser (2010, s. 46) lyfter fram att han tillsammans med Anselm Strauss var de som 

upptäckte GT. Metoden bygger på att teorin skall växa fram förutsättningslöst. Metoden 

upptäcktes då de studerade döende på ett sjukhus och de skrev sedan boken Awareness of 

Dying år 1965. Efter att denna bok släpptes möttes de av olika frågor kring hur de gått till 

väga. De skrev då metodboken Discovery of Grounded Theory år 1967 för att kunna bemöta 

dessa frågor. De ansåg GT vara viktigt för att bemöta hälsovetenskaperna, utbildningssektorn 

och affärsvärlden.  

Det som är viktigt att uppmärksamma inom GT är att det är en metod som syftar till att 

presentera de kategoribegrepp, egenskapsbegrepp och hypoteser som forskningsprocessen 

slutligen kommer fram till förklarar Hartman (2001, s. 47). Kategoribegrepp innebär de 

kännetecken som indikerar olika teman inom materialet, detta visar på hur världen är ordnad. 

Detta ser olika ut för olika personer då man värderar olika ting olika mycket, vilket innebär att 

vi delar upp olika fenomenen för att skapa ordning. Vidare beskriver Hartman (2001, ss. 48–

49) att egenskapsbegrepp syftar till kategoriernas egenskaper. Kategorierna beskrivs genom 

dessa egenskapsbegrepp, detta är inte endast de ytliga egenskaperna utan man måste ta hänsyn 

till kategorins olika dimensioner för att fånga upp alla dess nivåer. Relationen mellan 

kategorierna beskrivs av Hartman (2001, s. 49) som hypoteser. Dessa hypoteser kan se olika 

ut och blir lättare att urskilja med hjälp av GT.  
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Glaser (2010, s. 61), som vi valt att utgå från, beskriver att GT är en induktiv metod, men att 

det finns inslag av deduktion. Deduktion innebär att forskaren utgår ifrån hypotesen för att 

sedan samla in data inom detta ämne. Medan induktion innebär att forskaren börjar med att 

förutsättningslöst studera data inom fältet för att sedan formulera en hypotes. Till nästa 

insamling av data har forskaren haft tid att deduktivt avgränsa fältet för att finna den data som 

passar bäst till forskningsområdet. Detta gör att forskaren induktivt generar sin teori, men 

genom inslag av deduktion blir forskarens studie mer precis. När en teori genereras i GT är 

det en process med flera urval och faser. Dessa faser är den öppna fasen, den selektiva fasen 

och den teoretiska fasen, samtliga kommer förklaras utförligare längre fram.  

Inom GT betraktas allt som data, vilket uttrycks av Glaser (2010, s. 28). Vad som är data är 

upp till forskaren och vad forskaren väljer att ta till sig som data, det blir därför viktigt att vara 

öppen för att allt är data. Forskaren bör vara uppmärksam på all data som samlas in och 

ständigt jämföra data för att finna relationerna och på så sätt kan en teori generas. Glaser 

(2010, s. 29) lyfter fram att eftersom forskaren bör betrakta allt som data så innebär det även 

att forskaren inte ska rangordna de olika data som samlas in. Detta gör att forskaren kommer 

kunna presentera vad som faktiskt sker på fältet. Forskaren bör lämpligtvis utgå ifrån 

deltagarnas perspektiv och utestänga sin egen kunskap om ämnet betonar Glaser (2010, s. 97). 

I och med att det kan vara svårt att stänga ute sin förförståelse kring ämnet är det viktigt att 

forskaren hela tiden tänker på detta, detta kommer att börja ske allt mer naturligt. Genom att 

hela tiden arbeta mot sin egen förförståelse kan forskaren då visa upp vad som faktiskt sker på 

fältet.   

För att kunna generera en teori inom GT beskriver Glaser (2010, s. 43) vikten av att ständigt 

jämföra sin data. Genom att ständigt jämföra de olika data kan man finna samband, men även 

hur de inte har något samband till varandra. De samband man finner genererar i sin tur 

kategorier och egenskaper hos kategorierna, där man även skall finna kärnkategorin. Glaser 

(2010, s. 44) fortsätter att förklara att det ständiga jämförandet genomförs genom att noga läsa 

sin data, rad för rad. Detta skall göras utan att forskaren har en partiskhet till det som läses. 

Författaren bör därför förlita sig på den ständigt jämförande metoden för att koda och för att 

få fram ett resultat som genereras ur den data som används som visar upp det som faktiskt 

sker.  

Inom urvalsprocessen för GT används teoretiskt urval betonar Glaser (2010, s. 173). Det 

teoretiska urvalet görs medvetet, grundat utifrån den induktiva kodningen men genomförs 

deduktivt, datainsamling och analys. Eftersom forskaren inte skall samla in samma data två 

gånger förändras urvalet kontinuerligt dit den generade teorin leder. Att generera en teori 

underlättas då urvalsprocessen förändras för att finna den data som saknas innan en teoretisk 

mättnad kan nås. Utifrån den teori som vuxit fram förändras forskningsfrågorna för att kunna 

få en djupare och mer nyanserad bild om forskningsområdet. Detta fortgår tills att forskaren 

känner en teoretisk mättnad, alltså att ingen ny information kan tillföras. Genom att arbeta på 

detta sätt underlättar det för forskaren att finna kategorier, samtidigt som det hjälper forskaren 

i sökandet efter en forskningsfråga till den teori som genererats. Hartman (2001, s. 70) tar upp 

att det ändamål forskaren bör arbeta utifrån är att det teoretiska urvalet ska vara anpassat så att 

ny information uppnås, gällande kategorierna, egenskaperna och relationerna mellan dessa 

kategorier. Vidare förklarar Hartman (2001, s. 71) att relevansen mellan kategorierna, 

egenskaperna och relationerna sinsemellan kategorierna spelar en stor roll, denna relevans är 

det som i sin tur genererar en teori.  
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3.3. Förhållningssätt under studiens gång 

Det förhållningssätt vi som forskare kommer ha gentemot GT kommer att presenteras här 

nedan. Dessa förhållningssätt kommer att hjälpa oss att från början till slut i 

forskningsprocessen för att generera en teori. Förhållningssätten som vi kommer nämna mer 

här nedan är teoretisk känslighet, tempo, och minnesanteckningar. 

3.3.1. Teoretisk känslighet och tempo 

För att kunna generera forskning och att kunna förhålla sig på ett sätt som inte styr 

forskningen i en viss riktning är det viktigt med teoretisk känslighet och tempo. Hartman 

(2001, s. 97) förklarar att den teoretiska känsligheten innebär att forskaren skall få en 

förståelse för den data som samlas in. Vilket i sin tur kan utvecklas så att forskaren samlar in 

den data som är nödvändig för det forskningsfält forskaren utgår ifrån för att kunna generar en 

teori. Detta är alltså en egenskap som utvecklas i samband med forskningsprocessen. Hartman 

(2001, ss. 97–98) lyfter fram att det finns två former av teoretisk känslighet, dels inre källan 

och yttre källor. Den inre källan är förståelsen som forskaren utvecklar alltmer under den 

analytiska processen. Forskaren kan alltmer börja känna igen och skapa en medvetenhet kring 

vad datamaterialet betyder. De yttre källorna är istället kunskap om teknisk litteratur, 

yrkeserfarenhet och personlig erfarenhet, vilket forskaren blir mer medveten om allteftersom 

som processen fortgår. Forskaren gör sig medveten till den teoretiska känsligheten för den 

data som används, Hartman (2001, s. 100) tar upp att detta leder till att en ökad kreativitet hos 

forskaren kan skapas. 

Denna kreativitet som ökar i och med den teoretiska känsligheten är viktigt att kunna 

kontrollera betonar Hartman (2001, s. 100). Detta görs genom att forskaren använder sig av 

teoretisk tempo, vilket innebär den hastighet som studien genomförs i. Tempot som studien 

förhåller sig efter är viktigt därför att det är med och kontrollerar hur mycket kreativt 

tänkande gentemot det vetenskapliga tänkandet som forskningsprocessen utgörs av. Vidare 

beskriver Hartman (2001, s. 101) att det personliga tempot som forskaren har gör att en 

kontroll finns, denna kontroll låter studien ta den tid som krävs för att generera en teori. 

Forskaren bör även kunna ta andrum från sin forskning för att på så sätt kvarhålla 

motivationen, samtidigt skall en medvetenhet finnas om de psykologiska stadier forskaren 

genomgår. De tre stadier som finns är arbete med data, upplevelse av eufori och mättnad. Då 

mycket data och material kan bli i början av datainsamlingen kan det kännas överväldigande 

för forskaren, det är därför viktigt att fortsätta skriva och arbeta med sin data. Upplevelsen av 

euforin kan komma då forskaren börjar skriva och det finns en viss medvetenhet om den data 

man använder sig av. Det sista stadiet som Hartman (2001, s. 102) tar upp är om mättnad och 

här beskriver han att mättnad uppkommer då man skriver och visar sig genom att forskaren 

tröttnat på den man skrivit. Det är viktigt för forskaren att skriva ned sina teoretiska idéer 

innan en teoretisk mättnad uppkommer. 

Den teoretiska känsligheten i vår studie började utvecklas redan vid första kontakten med 

fältet. Allteftersom har denna känslighet utvecklats, desto mer vi har jobbat med vår data och 

använt oss av minnesanteckningarna för att skapa en allt större medvetenhet kring 

datamaterialets betydelse. Eftersom att vi är två personer i denna studie har vi innan kontakten 

med fältet samtalat om de erfarenheter vi har om ämnet och hur vi skall kunna bemöta den 

data vi kommer i kontakt med, för att skapa en öppenhet och medvetenhet om detta. När det 
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kommer till det teoretiska tempot har vi kunnat komplettera varandra genom att vi är två olika 

individer med olika temperament. Detta har gjort att processen inte fastnat utan kunnat röra 

sig framåt, samtidigt som man har kunnat sagt till varandra att processen inte är redo att gå 

vidare än. Trots detta har vi inte kunnat tagit fullständig kontroll över tempot, eftersom vi har 

varit beroende av intervjupersonerna och då en viss tidsbrist existerar har vi varit tvungna att 

låta arbetet och processen hela tiden röra sig framåt. Att vara två har även hjälpt till att 

hantera de psykologiska stadier som sköljts över oss. Vi har kunnat hjälpa och motiverat 

varandra när det känts jobbigt och även påminna varandra om vikten av att kunna ta ett 

andrum från studien. Allt detta har gjort att det blivit lättare för oss att generera en teori 

utifrån vårt syfte om den psykofarmakaanvändande personens vardagsliv.  

3.3.2. Minnesanteckningar 

Förutom teoretisk känslighet och tempo som verktyg för att kunna generera en teori lyfter 

Holton och Walsh (2017, s. 89) fram att minnesanteckningar bör användas. 

Minnesanteckningar innebär att forskaren identifierar de teoretiska idéerna när de börjar växa 

fram, detta görs genom forskarens teoretiska anteckningar om data och den ständigt 

jämförande processen. Detta är en process som är fortgående genom hela studiens gång 

förklarar Holton och Walsh (2017, s. 90). Minnesanteckningar hjälper forskaren att ta fram 

hypoteser gällande hur kategorierna passar ihop för att generering av en teori ska bli möjlig. 

Genom att ständigt jämföra den data som finns insamlad och även minnesanteckningarna kan 

detta visa upp de idéer som växer fram. Att skriva upp sina idéer i kodningsprocessen är 

nödvändigt inom GT för det är detta som leder till att teorin kan växa fram. I slutet av den 

teoretiska fasen nämner Holton och Walsh (2017, s. 109) att forskaren bör börja sortera upp 

alla minnesanteckningar, för att skapa en ordning kring de idéer de har för att låta teorin växa 

fram. Med hjälp av minnesanteckningarna kan alltså en teori genereras.  

Vi har använt minnesanteckningar från det första mötet med fältet tills att studien blev färdig. 

Vi valde att ha ett varsitt anteckningsblock för att kunna skriva ned de tankar och idéer som vi 

fått under studiens gång. Dessa anteckningsblock har vi inte visat för varandra och efter varje 

intervjutillfälle satt vi i tystnad och skrev ned tankar innan vi började att samtala om intervjun 

med varandra, detta för att undvika att påverka varandra med idéer eller tankar. I den 

teoretiska fasen har vi sedan delat med oss av våra minnesanteckningar och dessa har även 

bearbetats kontinuerligt genom forskningsprocessen som handlar om 

psykofarmakaanvändarens vardagsliv. 

3.4. Forskningsprocessen 

Vi kommer att presentera hela forskningsprocessen från vårt ursprungliga problemområde, 

genom de olika forskningsfaserna, till framtagandet av teorin. Under denna rubrik kommer vi 

att presentera de olika faserna av forskningsprocessen som vi har använt oss av, det vill säga 

den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen. Vi kommer att beskriva hur vi 

har gått tillväga när det gäller urval, datainsamling och analys av vårt material i de olika 

faserna för att kunna generera en teoretisk modell, samt uppnå vårt syfte. Den teoretiska 

modellen blir sedan relevant för att skapa en förståelse för personer som brukar psykofarmaka 

i vardagslivet utifrån deras huvudangelägenhet. Avsnittet avslutas med de etiska aspekter vi 

har tagit hänsyntill i vår studie.  
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3.4.1. Presentation av intervjudeltagarna 

Samtliga intervjudeltagare i denna studie har eller har haft någon form av psykisk ohälsa, 

samt att de brukar eller har brukat psykofarmaka. Nedan i tabell 1 presenteras samtliga 

intervjupersonerna som är med i denna uppsats.  

Tabell 1: Presentation av intervjudeltagarna 

 
Vi har i vårt urval strävat efter att få en bred variation av psykiatriska diagnoser och 

psykofarmaka. De olika formerna av psykisk ohälsa som intervjudeltagarna i denna studie har 

kan delas in i olika kategorier. Kategorierna är; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; 

Depression; Ångest; Dramatiska och impulsiva beteendemönster; Tvångssyndrom och 

Bipolärsjukdom. Även den psykofarmaka de använder kan delas in i olika kategorier utifrån 

deras användningsområden. Dessa är; Antidepressivum; Antipsykotiska preparat; 

Antihistaminer; Medel vid ADHD och Neuroleptikum. 

Vi kom i kontakt med psykofarmakaanvändarna genom vårt kontaktnät och de kunde sedan 

hänvisa oss till andra psykofarmakaanvändare. Dessa skickade vi ut förfrågningar till via 

internetmeddelanden. Vi såg det som en fördel att ha en viss koppling till intervjupersonerna, 

då det skulle innebära att de kände sig mer bekväma med att dela med sig av sina upplevelser 

av psykofarmakaanvändandet. I vårt urval hade vi som kriterier att de skulle ha använt 

psykofarmaka i minst sex månader, detta för att psykofarmakaanvändarna skulle kunna få en 

uppfattning hur psykofarmaka påverkar dem i vardagslivet. Vi hade även ett krav på att 

studiedeltagarna skulle vara mellan 18 och 29 år, samt myndiga. Detta berodde på att de 

skulle tillhöra gruppen unga vuxna. För att denna studie ska vara trovärdig och allmängiltig 

anser vi att urvalet gällande den psykiska ohälsan och psykofarmakapreparaten ska vara bred. 

Vi anser att vi har en blandning mellan psykiska diagnoser och psykofarmaka och att detta gör 

att studien är generaliserbar bland unga vuxna. 

3.4.2. Den öppna fasen  

Den första fasen som forskaren kommer i kontakt med är den öppna fasen förklarar Hartman 

(2001, s. 40), i denna fas skall forskaren finna kategorier. För att finna kategorier har 

forskaren en öppenhet till den data som samlas in för att inte styra riktningen på kategorierna. 

När inga nya kategorier kan uppmärksammas och det nås en teoretisk mättnad skall forskaren 

finna vilken kategori som är kärnkategorin fortsätter Hartman (2001, s. 41) att förklara.  
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För att skapa goda förutsättningar för att finna relevanta kategorier, samt en kärnkategori i den 

öppna fasen inleddes denna med ett teoretiskt urval. Datainsamlingen bestod av intervjuer där 

vårt syfte var att få en inblick i intervjupersonernas vardagliga liv. De formella intervjuerna 

som vi sedan genomförde var semistrukturerade och vi hade ett fåtal teman som vi jobbade 

med (se bilaga 2). Vi genomförde också informella intervjuer, både före och efter att den 

formella intervjun hade ägt rum. Vi upplevde att blandningen av dessa intervjuer var bra, det 

underlättade för intervjupersonerna att känna sig bekväma och våga öppna upp sig om sin 

psykiska ohälsa och psykofarmakaanvändning. Varje intervju var mellan 30 till 45 minuter 

lång. Samtliga intervjuer genomfördes i psykofarmakaanvändarens hem, för att de skulle 

känna sig bekväma i miljön och därmed kunna tala mer öppet om psykofarmaka i deras 

vardagsliv.  

Vi valde att inte följa Glasers (2010, s. 124) rekommendation att undvika att spela in 

intervjuerna. Han betonar att genom att spela in intervjuerna kan detta kan göra att intervjun 

uppfattas för formell, intervjupersonerna kan känna sig obekväma då de vet att de spelas in 

och allt de säger kommer att sparas på en ljudfil. Han lyfter även fram att det tar onödigt 

mycket tid från forskaren, eftersom forskaren måste transkribera ljudfilerna. Vi fann det 

däremot vara en fördel att spela in och sedan transkribera intervjuerna. Detta eftersom att vi 

båda blev mer avslappnade under intervjun och kunde lägga allt vårt fokus på att lyssna och 

ställa relevanta följdfrågor. Vi upplevde att denna närvaron var nödvändig för att kunna skapa 

en förståelse för psykofarmakaanvändarnas situation. Genom transkriptionerna upplevde vi 

också att vi lärde känna vårt material väldigt väl. Efter varje intervju satte vi oss ned separat 

och reflekterade och antecknade idéer om eventuella kategorier samt huvudangelägenheten. 

Vi kunde redan efter intervju tre urskilja vanligt förekommande teman och kategorier.  

Under hela datainsamlingsprocessen har vi analyserat och jämfört intervjuerna. När vi hade 

genomfört tre intervjuer gjorde vi vår första kodning. Vi jämförde intervjuerna med våra 

minnesanteckningar för att kunna få svar på vad det är som pågår på fältet. Detta gjordes för 

att komma fram till vad studien faktiskt ska handla om, vilka kategorier som vår data 

indikerar på samt vilka egenskaper som kategorin innehåller, vilket Glaser (2010, s. 139) 

förespråkar att man gör. Under kodningen skrev vi ned minnesanteckningar om vilka 

kategorier som förekom i materialet, vilka egenskaper de har och hur de är relaterade till 

varandra. Glaser (2010, s. 132) förklarar att kärnkategorin är den mest återkommande 

kategorin som även alla andra kategorier är relaterade till. Kärnkategorin är det som utgör 

svaret på psykofarmakaanvändarnas huvudangelägenhet, det vill säga deras mest centrala 

problem. Vi jämförde sedan koderna ifrån intervjuerna med varandra för att finna likheter och 

skillnader mellan dem. Genom den ständiga jämförelsen samt med hjälp av diskussioner om 

materialet placerades koderna in i kategorierna, vilket Holton och Walsh (2017, ss. 78–79) 

lyfter fram som en passande strategi. För att inte råka påverka varandras tankar om vår data 

var vi noga mer att inte dela med oss av våra personliga minnesanteckningar.  

Efter att vi kodat de tre första intervjuerna, så fortsatte vi det teoretiska urvalet med att 

genomföra ytterligare fyra intervjuer. Vi upplevde inte en teoretisk mättnad efter de tre första 

intervjuerna. Vi ville även samla in data från personer med andra former av psykisk ohälsa 

och psykofarmaka. Vi valde att utföra dessa fyra intervjuer för att få en större variation på 

urvalet, det kan ge oss ett mer generaliserbart resultat. I och med att vi hade de löst utformade 

kategorierna (Flyktig normalitet; Ambivalens i att välja och välja bort psykofarmaka; Ansvar 

för den sociala normaliteten; Förändringen i identiteten; Kroppslig kommunikation; Osäkra 
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sociala relationer och Strategier för att upprätthålla den sociala normaliteten) kunde vi ägna 

uppmärksamhet åt det som intervjupersonen sa gällande kategorier. Även i den här delen av 

det teoretiska urvalet var intervjuerna semistrukturerade.  

Intervjuerna kodades sedan en i taget och jämfördes med materialet vi hade från de inledande 

intervjuerna. De kategorier som vi funnit i de tre första intervjuerna trädde nu fram tydligare 

och kunde fyllas med koder som vi fann genom det ständiga jämförandet. Kategorierna 

formulerades om till en viss del under denna process för att viss data inte passade in i de redan 

existerande kategorierna och nya kategorier växte fram. För att kunna garantera att 

kategorierna är grundade i vår data var vi tvungna att hela tiden jämföra våra transkriptioner, 

koder, kategorier och minnesanteckningar. Vi kunde nu uppmärksamma en kärnkategori. Det 

var den kategorin som var mest frekvent förekommande i vår data och den kategorin hade 

även kopplingar till samtliga andra kategorier. Vi upplevde i den sista intervjun att det som 

sades inte tillförde något nytt till kategorierna, intervjun bidrog inte med någon ytterligare 

information och data upprepades. När detta sker förklarar Holton och Walsh (2017, s. 103) att 

man har nått teoretisk mättnad och att det är dags att gå vidare till nästa fas.  

Utifrån den öppna fasen fick vi fram kärnkategorin, flyktig normalitet, vilket är svaret på 

psykofarmakaanvändarnas mest centrala problem, deras huvudangelägenhet att passa in i 

samhället. Dessa presenteras nedan i tabell 2.  

Tabell 2. Kategorier och koder från den öppna fasen 

 

3.4.3. Den selektiva fasen 

I den selektiva fasen förklarar Holton och Walsh (2017, s. 84) att forskaren ska urskilja och 

bedöma sina kategorier och relationerna som dessa har till kärnkategorin. Eftersom inte alla 

kategorier har en relation till kärnkategorin behöver forskaren här gallra bort icke relaterade 

kategorier. Detta görs med hjälp av minnesanteckningarna och den ständigt jämförande 

metoden.  

Målet med det teoretiska urvalet i den selektiva fasen var att fylla kategorierna vi hade tagit 

fram under den öppna fasen med egenskaper. Det främsta fokuset låg här på kärnkategorin, 

flyktig normalitet. Holton och Walsh (2017, s. 84) förklarar att kodningen är ämnad till att 
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hitta relationer mellan kategorierna och att de som saknar koppling till kärnkategorin ska 

avlägsnas. För att ta reda på vad det var för information vi saknade och vad vi redan visste 

ställde vi samtliga kategorier mot varandra för att kunna se hur de var relaterade till de 

resterande kategorierna. Genom att studera relationerna fick vi en uppfattning av vad för data 

vi behövde för att genera vår teori. Vi ansåg att vi behövde genomföra intervjuer med 

personer som både hade olika diagnoser och använde olika sorters psykofarmaka för att få en 

stor bredd i datamaterialet. Vi har därav valt att genomföra uppföljande intervjuer med 

Intervjuperson 1 och Intervjuperson 6. 

Utifrån den ständiga jämförelsen av kategorierna kom vi fram till vilka relationer mellan 

kategorierna som vi var tvungna att samla mer information om. Vi upplevde en avsaknad på 

information om den sociala upplevelsen av de kroppsliga bieffekterna, då det i vissa fall 

krävdes en utförligare förklaring av hur det påverkade vardagslivet. Denna kategori 

omformulerades efter dessa uppföljande intervjuer till kategorin kroppslig kommunikation. Vi 

ville även säkerställa att kategorierna var korrekta. I dessa intervjuer hade vi en tydlig 

intervjuguide, som framställdes utifrån kategorierna som lokaliserades i den öppna fasen där 

kärnkategorin, flyktig normalitet, är i fokus (se bilaga 3). Intervjuerna genomfördes i 

deltagarnas hem och varade mellan 10 till 15 minuter. Intervjuerna spelades även i denna fas 

in. Efter intervjuerna transkriberades de och kodades.  

Kärnkategorin, flyktig normalitet, och de resterande kategorierna fylldes med ytterligare 

egenskaper genom att vi ständigt jämförde empirin, koderna, kategorierna och våra 

minnesanteckningar med varandra. Under kodningsprocessen förde vi minnesanteckningar 

kring kategoriernas relation till kärnkategorin, vilket sedan kunde användas som en bas i den 

teoretiska fasen.  

I kodningsprocessen visade materialet inte på några nya koder, på grund av detta tillkom det 

inte någon ny kategori i denna fas. Det var inte heller någon kategori som togs bort då 

samtliga kategorier framstod som relevanta även i vår nya data. Vi valde däremot att byta 

namn på vissa av våra redan existerande kategorier, då de nya namnen beskrev kategorin 

bättre. Kategorin Dilemmat med att upprätthålla den sociala normaliteten fick nu namnet 

Ambivalens i att välja och välja bort psykofarmaka. Även kategorin Identiteten i det sociala 

sammanhanget döptes om till Förändringen i identiteten. Slutligen fick kategorin Bevara 

sociala relationer ett nytt namn och nämns nu som Osäkra sociala relationer. I och med att 

materialet upprepade sig upplevde vi att teoretisk mättnad var nådd i den selektiva fasen och 

vi gick sedan vidare till den teoretiska fasen.  

3.4.4. Den teoretiska fasen  

Den sista fasen i forskningsprocessen är den teoretiska fasen. Holton och Walsh (2017, s. 86) 

förklarar att det är i den teoretiska fasen som den genererade teorin utformas. Här ska 

forskaren bearbeta relationerna mellan kategorierna och lyfta fram kärnkategorin. Det är även 

i denna fas som en hypotes kan bildas. Hartman (2002, s. 41) menar på att om behovet finns 

kan även forskaren välja att samla in ytterligare data.  När en teoretisk mättnad är nådd i den 

teoretiska fasen har även teorin vuxit fram. 

Efter den selektiva fasen kände vi att vår huvudangelägenhet, kärnkategori och övriga 

kategorier hade blivit bekräftade i empirin. Vi utredde därav inte kategorierna ytterligare då 
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kategoriernas egenskaper hade framträtt tydligt. I den teoretiska fasen låg fokuset på att lyfta 

fram relationerna mellan kategorierna samt att formulera en modell av vår teori. För att kunna 

urskilja relationerna mellan kategorierna och kärnkategorin skapades en fysisk modell med 

hjälp av flera A6 papper utifrån våra minnesanteckningar. I och med detta tillvägagångssätt 

blev hela vår teoretiska modell överskådlig. Vi kunde då säkerställa att alla kategorier hade en 

given plast i vår generade teoretiska modell.  

Utifrån våra teoretiska idéer generades vår teoretiska modell, samtliga kategorier som 

presenteras i resultatet har utgått från kodningen och därmed visat sig vara relevanta för att 

förklara psykofarmakaanvändarnas huvudangelägenhet.  Modellen analyserade vi sedan 

utifrån den symboliska interaktionismen. Där utgick vi från teorierna om det dramaturgiska 

perspektivet, avvikande personer och socialisationen.  

3.4.5. Etiska överväganden  

Vi har i vår studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets sammanställning av de fyra 

forskningsetiska principerna, för att kunna förhålla oss till de etiska kraven som forskningen 

medför. Vetenskapsrådet (2002, s. 5) betonar att de etiska principerna syftar till att säkra 

individsskyddskravet, vilket innebär att personer inte ska behöva utsättas för någon form av 

psykisk eller fysisk skada eller bli kränkta. Vetenskapsrådet (2002, s. 6) redogör för 

principerna; informationskravet; samtyckskravet; konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa fyra principer kommer att presenteras nedan. 

När vi tog kontakt med våra intervjupersoner förklarade vi vårt syfte med studien för dem, för 

att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002, s. 7) beskrivning av informationskravet. I och med 

att vi genomförde en Grundad Teori var informationen kring syftet något mindre detaljrik. 

Till en början visste vi enbart vad vi hade för problemområde och att vi ville lyfta fram en 

förståelse för psykofarmakaanvändarnas vardag. Vi förklarade även att uppgifterna som 

framkom i intervjun endast skulle användas i forskningssyfte. Detta belyser Vetenskapsrådets 

(2002, s. 14) princip om nyttjandekravet. Vi berättade även för studiedeltagarna att det var 

frivilligt att delta och att de hade möjligheten att avsluta sitt samarbete när de ville utan att bli 

ifrågasatta, vilket går i linje med Vetenskapsrådet (2002, ss. 9–10) tolkning av 

samtyckeskravet.  

Vi har under hela studiens gång varit noga med att studiedeltagarna ska ges så stor 

konfidentialitet som möjligt. För att göra detta har vi, i likhet med Vetenskapsrådets (2002, s 

12) rekommendation, förvarat vårt material och personuppgifter oåtkomligt från obehöriga. 

Det har varit viktigt för oss att intervjupersonerna inte skall gå att identifiera och vi har 

därmed valt att numrera dem. Eftersom att vi skulle intervjua personer som har eller har haft 

psykisk ohälsa var vi noga med att förklara samtliga etiska principer. Vi ville göra det tydligt 

att de skulle vara anonyma och att de när som helst fick avbryta sitt medverkande, eftersom 

vissa av uppgifterna kan anses vara känsliga.  

4. Resultat 

Under denna del av studien kommer vi presentera resultatet av vår studie som syftar till att 

studera hur unga vuxna upplever användandet av psykofarmaka i deras vardagliga liv. 

Kärnkategorin vi fann var flyktig normalitet, de övriga kategorierna var Ambivalens i att välja 
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och välja bort psykofarmaka; Ansvar för den sociala normaliteten; Förändringen i 

identiteten; Kroppslig kommunikation; Osäkra sociala relationer och Strategier för att 

upprätthålla den sociala normaliteten. För att förstå studies kärnkategori inleder vi med att 

förklara skillnaden mellan social normalitet och medicinsk normalitet. Detta görs för att 

betona att huvudangelägenheten för psykofarmakaanvändarna är att sträva efter en social 

normalitet. För att göra en överskådlig presentation av resultatet kommer vi sedan att 

redogöra för vår kärnkategori, flyktig normalitet. Därefter introducerar vi samtliga kategorier 

och förklarar kategoriernas egenskaper. Till sist presenteras vår teoretiska modell samt 

kategoriernas relationer till varandra och till kärnkategorin som en sammanfattning av 

resultatet.  

4.1. Skillnaden mellan social normalitet och medicinsk normalitet 

Utifrån intervjuerna kunde vi urskilja kärnkategorin, flyktig normalitet, vilket handlar om en 

social normalitet. Den sociala normaliteten innebär att personen agerar i linje med samhällets 

normer och värderingar. Detta involverar exempelvis att ha en sysselsättning och ha vad 

personen själv och omgivningens upplever vara sunda sociala relationer. Detta skiljer sig från 

en förståelse av psykofarmaka utifrån en medicinsk normalitet, som kretsar kring en organisk 

funktionalitet. Det finns inom psykiatrin ett tankesätt att psykofarmaka skall reglera och 

stabilisera substanser i hjärnan och kroppen. Den medicinska normaliteten ser psykofarmaka 

som ett botemedel mot denna obalans med en reduktion av symtomen för psykisk ohälsa.  

Den medicinska normaliteten där psykofarmaka ses som ett botemedel är inte vad 

intervjudeltagarna lyfter fram när de berättar om sina vardagsliv. Samtliga intervjupersoner 

uppger istället att de äter psykofarmaka för att kunna fungera enligt normen och som 

samhället är uppbyggt. De vill därför inte ses som avvikande i sociala miljöer, som 

exempelvis på arbetet eller i skolan. Det här belyser att uppnåendet av social normalitet är 

huvudangelägenheten för intervjupersonerna och inte den medicinska normaliteteten. Den 

sociala normaliteten uttrycks dock som något ostabilt och skört, vilket intervjudeltagarna 

kontinuerligt får arbeta med för att uppnå. I vissa fall uttrycker de problem med att prestera 

och på så vis upprätthålla den flyktiga normaliteten. Psykofarmaka används därav som ett 

hjälpmedel, som de framför, ”lägger locket på” deras psykiska ohälsa för att de ska kunna 

hantera vardagen. Samtliga intervjudeltagare uttrycker också hopp om att en dag ha möjlighet 

att sluta använda psykofarmaka. De vill klara av att uppnå den sociala normaliteten och ha en 

fungerande vardag utan psykofarmaka som hjälpmedel.  

Att intervjupersonerna inte ser psykofarmaka som nyckeln till att uppnå medicinsk normalitet 

blir tydligt i ett citat av Intervjuperson 6:  

”Jag gick omkring och önskade att jag hade brutit benet för då hade jag ett datum 

att nu är du läkt, nu är du återställd, du funkar precis som vanligt. Men det fanns 

inget slutdatum, det bara förlängdes hela tiden och jag bara, hur länge ska jag 

vara här.” – Intervjuperson 6 

I detta citat förklarar Intervjuperson 6 att hennes läkare jämfört psykisk ohälsa med fysisk 

ohälsa och att detta är en anledning till att Intervjuperson 6 skall använda psykofarmaka. Det 

finns dock en inre konflikt, eftersom Intervjuperson 6 uttrycker att hon hellre hade haft en 

fysisk ohälsa. Vid en fysisk ohälsa finns ett slutdatum, men vid den psykiska ohälsan 

förlängdes istället slutdatumet ideligen.   
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Ett annat skäl till att intervjupersonerna inte upplever att psykofarmaka skapar en social 

normalitet är sökandet efter rätt psykofarmaka och diagnos. Ett citat av Intervjuperson 5 

belyser svårigheterna med detta:  

”Jag har gått emellan mer än tredubbla antalet psykofarmaka än vad vi har sagt. 

De har satt många olika diagnoser som inte stämmer och det har varit väldigt 

mycket häxjakt efter diagnoser. Det kändes som att de inte visste, de ville bara ha 

en diagnos så att de kunde bli klara och ta nästa patient.” – Intervjuperson 5 

I citatet ovan beskriver Intervjuperson 5 att han har testat mer än tre gånger så många 

psykofarmakologiska preparat än vad som har framkommit i de formella, samt informella 

intervjuerna. Läkarna har satt flera diagnoser som inte intervjupersonen upplever varit 

korrekta. Han upplevde att läkarna inte visste vad de gjorde och att de bara ville få det 

avklarat för att sedan kunna gå vidare till nästa patient.  

I citaten som har presenterats ovan förtydligas det att psykofarmakaanvändarna inte 

eftersträvar en medicinsk normalitet. Det blir tydligt att de inte ser psykofarmaka som en 

medicinsk lösning då dess verkan inte är kurerande på samma sätt som antibiotika, cellgifter 

eller andra mediciniska behandlingar. Nedan kommer vi att redovisa 

psykofarmakaanvändarnas strävan efter social normalitet. 

4.2. Kärnkategorin flyktig normalitet  

Psykofarmakaanvändarnas huvudangelägenhet är istället att passa in och deras vardagsliv 

utmärks av en flyktig normalitet med psykofarmakaanvändning. Den flyktiga normaliteten är 

inte något konstant utan det är något som psykofarmakaanvändarna ständigt måste arbeta för 

att upprätthålla. Den flyktiga normaliteten kan förstås genom att dela upp begreppet i två 

delar. Delen som handlar om normalitet innehåller egenskaperna delta i arbetslivet, att kunna 

studera, ha relationer och agera i sociala sammanhang. Dessa egenskaper indikerar på social 

normalitet. Däremot är inte psykofarmakaanvändarnas normalitet konstant. Den flyktiga 

normaliteten innebär att den är flyktig och skör. Den flyktiga aspekten innefattar 

egenskaperna arbetet att upprätthålla normaliteten och situationsbunden. 

För att förklarar innebörden av egenskapen normalitet tar vi upp samtliga aspekter och 

förankrar det i vårt empiriska material. Vi inleder med att redogöra för egenskapen delta i 

arbetslivet. Att delta i arbetslivet är viktigt för psykofarmakaanvändarna då de i och med 

arbetet upplever att de bidrar till samhället. Psykofarmaka kan fungera som ett hjälpmedel för 

psykofarmakaanvändarna att klara av arbetet. När vi i intervjun ställde frågan vad målet med 

psykofarmakaanvändandet var talade intervjupersonerna om viljan att komma tillbaka till 

arbetet. Det förtydligas i ett citat av Intervjuperson 6:  

”Jag ville bara börja jobba igen, jag måste komma tillbaka och vara en fungerade 

människa i samhället. Jag måste återetablera mig, det är bara det, det var bara det 

jag tänkte på.” – Intervjuperson 6 

I citatet ovan förklarar Intervjuperson 6 att hennes mål med psykofarmakaanvändningen var 

att kunna komma tillbaka till sitt arbete. Hon kände ett behov av att återhämta sig från 

depressionen för att kunna fungera i samhället igen.  
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En annan aspekt som belyser normaliteten är egenskapen att kunna studera. 

Intervjupersonerna uppger att psykofarmaka har varit till stor hjälp när det kommer till att 

klara av sina studier. Detta kan vi se i ett citat från Intervjuperson 2:  

”Jag kunde i och med att jag mådde så pass bra sista halvåret, så kollade jag över 

betygen och såg till att det här poängen behöver jag ha för att komma in där och 

det tror jag inte jag hade klarat utan att ha tagit medicinen”. – Intervjuperson 2  

Intervjuperson 2 förklarar att han under det sista halvåret på gymnasiet mådde mycket bättre i 

sin psykiska ohälsa tack vare psykofarmaka. Han tror att det var psykofarmaka som gav 

honom möjligheten att prestera i skolan. Det här ledde till att han gick ut med de betyg han 

önskade.  

Ytterligare en aspekt som belyser normaliteten är att ha relationer. Psykofarmakaanvändarna 

uttryckte att relationer var en viktig del för att fungera socialt normalt. Användandet av 

psykofarmaka har en positiv effekt på psykofarmakaanvändarnas relationer. Med hjälp av 

psykofarmaka kan de då upprätthålla relationerna vilket tas upp av Intervjuperson 4:  

”Det blev lite mer normalt. Jag kände att jag kom tillbaka till normalläge på något 

sätt. […] Strax efter att jag tagit medicinerna ordnande livet upp sig. […] Jag 

började ta medicinerna, jag flyttade hem, jag skaffade partner, allt började funka 

efter det som det som inte hade funkat innan. […] jag hade inte orkat hålla uppe 

en relation innan.” – Intervjuperson 4  

I citatet förklarar Intervjuperson 4 hur psykofarmaka var en viktig del för att hon skulle klara 

av att vara socialt normal. Hon kunde ta tag i det hon skjutit upp under sin psykiska ohälsa. 

Hon var nu kapabel till att skapa och bevara en romantisk relation, vilket Intervjuperson 4 

uppger som en del av att vara normal.  

Den sista aspekten som visar på normalitet är delta på tillställningar. Att kunna vara med 

andra på fester är en central del i att vara socialt normal. Psykofarmaka kan här vara ett 

hjälpmedel för att orka delta på exempelvis fester. Det här beskrivs i ett citat av 

Intervjuperson 5:  

” Ritalinet hjälper en att ha energi för det. Det blir som att ta en power up. Ska 

man gå på fest tar jag gärna två till så att man överboostar sig själv. Då kan man 

vara den hypersociala som alla på en fest tycker är rolig.” – Intervjuperson 5 

I citatet ovan förklarar Intervjuperson 5 hur psykofarmaka kan fungera som ett hjälpmedel för 

att klara av att vara socialt normal på en fest. Genom användandet av Ritalin kan han agera 

normalt enligt den givna sociala kontexten. På en fest är det positivt att vara mycket social, då 

det uppskattas av omgivningen.  

Den andra delen av den flyktiga normaliteten är flyktigheten. Denna del består av de två 

egenskaperna arbetet att upprätthålla normaliteten och situationsbunden. Tillsammans visar 

dessa aspekter på hur skör psykofarmakaanvändarnas normalitet är. Arbetet att upprätthålla 

normaliteten berör det som psykofarmakaanvändarna behöver göra för att fungera enligt 

samhällets normer. Det handlar till stor del om att bevara en fasad, där omgivningen inte 

behöver känna till att de äter psykofarmaka. En intervjuperson nämner:  

”I vissa sammanhang drar man sig för att tala om att jag tar de här medicinerna, 

jag försöker vara ganska öppen med det, för det mesta. Men det finns ju vissa 
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sammanhang där jag inte orkar med frågor, eller att folk ska tro att jag är instabil 

eller sådär.” – Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 förklarar i sitt citat att hon vill vara öppen med sitt 

psykofarmakaanvändande. Trots detta väljer hon att i vissa situationer inte berätta om att hon 

äter psykofarmaka. Hon gör så för att hon inte vill bli ifrågasatt. Hon känner en oro för att 

andra personer ska uppfatta henne som instabil om de får veta att hon äter psykofarmaka.  

En annan aspekt som belyser normalitetens flyktighet är egenskapen situationsbunden. 

Psykofarmakaanvändarna lyfter fram att de behöver anpassa sitt psykofarmakaanvändande till 

den specifika situationen. Psykofarmakaanvändarna är i behov av att ständigt arbeta för att 

inte förlora den flyktiga normaliteten. Vad som anses som socialt normalt är beroende av 

kontexten. I vissa sammanhang är det en fördel att inte ta sin psykofarmaka medan det i andra 

sammanhang är nödvändigt. Intervjuperson 7 uttrycker ett behov av att använda 

psykofarmaka när hon är på praktik:   

”Rädslan är ju att du bara ska misslyckas, det är min rädsla att misslyckas. På 

praktiken om jag inte skulle ta medicinen, jag skulle skämmas, utifall att jag skulle 

bli så pass trött så att jag somnar. Det hade ju varit väldigt pinsamt och skämmigt. 

Men jag hade ändå kunnat berätta min situation, det hade jag ju kunnat göra, men 

jag känner ju att jag vill göra det jag ska göra och inte ha några komplikationer 

av det.” – Intervjuperson 7 

I citatet ovan förklarar Intervjuperson 7 en rädsla för att misslyckas med sina arbetsuppgifter. 

Hon förklarar en stor oro för att somna på praktik på grund av tröttheten, vilket är en bieffekt 

av psykofarmaka. Hon betonar hur pinsamt det skulle vara att misslyckas då hon vill klara av 

sina arbetsuppgifter utan några problem. Trots att Intervjuperson 7 kan berätta om hur det 

ligger till vill hon inte avvika genom att råka somna på arbetet.   

I den här delen av resultatet har vi presenterat två aspekter av flyktig normalitet. För att 

förklara normaliteten tar vi upp egenskaperna delta i arbetslivet, att kunna studera, ha 

relationer och agera i sociala sammanhang. Dessa egenskaper berör alla tillvägagångssätt som 

psykofarmakaanvändarna har för att framträda som socialt normala. Flyktigheten lyfter fram 

normalitetens skörhet, normaliteten är inte konstant. Hur personerna hanterar detta är 

situationsbundet, de måste vara beredda att anpassa sitt psykofarmakaanvändande för att 

upprätthålla normaliteten.   

Att finna den flyktiga normaliteten är nyckeln för att kunna passa in. Normaliteten är som 

tidigare nämnt väldigt skör och det innebär ett konstant arbete att upprätthålla den. 

Kärnkategorin flyktig normalitet är kopplad till samtliga kategorier och detta kommer att 

redovisas i slutet av varje kategoriredogörelse.  

4.3. Ambivalensen i att välja och välja bort psykofarmaka  

En aspekt som illustrerar den flyktiga normaliteten är kategorin ambivalensen i att välja och 

välja bort psykofarmaka, vilket är en central del i psykofarmakaanvändarnas vardagsliv. Valet 

huruvida man ska bruka psykofarmaka eller inte är ett svårt val för psykofarmakaanvändarna. 

Intervjupersonerna uttrycker alla att de vill sluta, men även att de har ett behov av att fortsätta 

för att nå en social normalitet. De ställs inför valet att behandla sin psykiska ohälsa med 

psykofarmaka, vilket kan leda till kroppsliga bieffekter men de kan samtidigt, åtminstone 
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tillfälligt, leva upp till de sociala förväntningar som ställs på dem. Trots detta kan de ses som 

avvikande, eftersom de tar psykofarmaka. Det andra valet är att de kan välja att inte bruka 

psykofarmaka. Risken finns då att de inte uppnår en social normalitet, eftersom symtomen på 

deras psykiska ohälsa kvarstår. Psykofarmakaanvändarna uttrycker en ambivalens i huruvida 

de ska använda psykofarmaka eller inte. Denna ambivalens uttrycker sig på olika sätt och kan 

därav förklaras med hjälp av egenskaperna ambivalens i situationen, ambivalens vid olika 

tidpunkter och ambivalens vid ny psykofarmaka.   

Ambivalens i situationen tas upp av Intervjuperson 7, som yttrar en stor ovisshet för vad som 

ska ske om hon slutar med psykofarmaka. Hon upplever en ambivalens i valet att välja bort 

psykofarmaka då hon känner en oro för framtiden. Ambivalensen i situationen blir tydlig i ett 

citat av Intervjuperson 7: 

”Jag har sagt till mig sjuksköterska att jag vill trappa ner. För att hon har sagt att 

det här är något man kan växa ur. Fast jag känner att jag aldrig kommer växa ur 

det. Hon sa att du kan sluta med din medicin när du börjar jobba. Och då känner 

jag att det kan jag inte göra, för om jag slutar så kommer jag inte ha något jobb 

kvar.” – Intervjuperson 7 

Intervjuperson 7 formulerar här en osäkerhet angående om hon ska sluta med psykofarmaka 

eller inte. Hon förmedlar att hon vill trappa ner i dos då sjuksköterskan har förklarat att man 

kan växa ur behovet av att bruka psykofarmaka. Trots detta tror inte Intervjuperson 7 att hon 

kommer att växa ur det. Sjuksköterskan har även sagt att Intervjuperson 7 kan sluta med 

psykofarmaka när hon börjar jobba. Intervjuperson 7 är då osäker på om hon kommer kunna 

arbeta kvar.  

Ambivalens vid olika tidpunkter kretsar kring ett förändligt tankesätt om intervjupersonerna 

ska välja eller välja bort psykofarmaka. I intervju med Intervjuperson 2 uttryckte han ett 

behov av att använda psykofarmaka och att de hade en positiv effekt. Senare i samma intervju 

betonas målet att sluta med psykofarmaka. Detta visar på ambivalens vid olika tidpunkter. 

Intervjuperson 2 beskriver till en början: 

”De andra medicinerna har jag väldigt positiva upplevelser av, Sertralin och 

Venlafaxin, de antidepressiva har varit väldigt viktigt verktyg för mitt välmående i 

dag.” - Intervjuperson 2 

I citatet förklarar Intervjuperson 2 att han såg psykofarmaka som något positivt. Han betonar 

att psykofarmaka var en viktig del i processen att bli fri från den psykiska ohälsan. Han 

uttrycker även att det är användandet av psykofarmaka som är orsaken till att han mår bra i 

dag. Senare i samma intervju framkommer ambivalensen genom att Intervjuperson 2 förklarar 

att han hade en negativ inställning till psykofarmaka: 

”Jag var väldigt anti medicin innan […] målet i sig har nog alltid varit att kunna 

sluta ta psykofarmaka.” – Intervjuperson 2 

I detta citat förklarar Intervjuperson 2 att han till en början var väldigt emot psykofarmaka. 

Han uttrycker att han under hela tiden när han använt psykofarmaka har haft som mål att sluta 

med den.  

Den sista egenskapen i kategorin ambivalensen i att välja och välja bort psykofarmaka är 

ambivalens vid ny psykofarmaka. Intervjupersonerna talar om en vilja att lita på sina läkare 
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och psykiatriker när de skriver ut psykofarmaka. Detta är inte enkelt, en ambivalens uppstår i 

och med att psykofarmakaanvändarna i flera fall har fått psykofarmaka som inte hjälpt deras 

psykiska ohälsa. Intervjupersonerna uttrycker också att de inte alltid kan få sin vilja hörd. 

Intervjuperson 1 uttrycker en ambivalens vid ny psykofarmaka i citatet nedan:  

”En läkare ville skriva ut Lamotrigin till mig och den kan ge hudutslag som man 

kan dö av. Jag var ju direkt såhär ursäkta, nej, det här vill jag inte. Läkarna har 

sagt att jag borde ta Concerta och att jag borde ta det här och det där. Jag har 

sagt att jag inte vill ha några mediciner som innehåller amfetamin.” – 

Intervjuperson 1  

Intervjuperson 1 förklarar att läkaren gav förslag på att skriva ut psykofarmaka som kan ge 

livshotande bieffekter, vilket hon sa ifrån om. Hon uttrycker att det finns ett behov av att vara 

tydlig med vad man vill ha för psykofarmaka. Genom att känna till riskerna med 

psykofarmaka skapas en möjlighet att säga ifrån när läkaren rekommenderar något som man 

anser vara opassande. Hon förklarar att läkare även har försökt att skriva ut Concerta till 

henne. Detta trots att hon hade varit noga med att hon inte ville ha något som innehåller 

amfetamin.  

Ambivalensen i att välja och välja bort psykofarmaka kopplas samman med kärnkategorin, 

den flyktiga normaliteten. Psykofarmaka blir ett medel för att uppnå social normalitet 

samtidigt som det är något som gör dem till avvikande, vilket vi kan urskilja i citaten. 

Psykofarmakaanvändarna uttrycker en ambivalens, de tvingas välja mellan att bruka 

psykofarmaka och därmed vara avvikande eller stanna kvar i den psykiska ohälsan och även 

då avvika från den sociala normaliteten. Personerna arbetar konstant för att uppnå 

normaliteten men på grund av de dilemman de utsätts för i sitt vardagliga liv så kan de endast 

uppnå en flyktig normalitet. Ambivalensen uttrycker sig dels i situationen där 

psykofarmakaanvändarna i samma yttrande visar på ett behov av psykofarmaka, men även en 

vilja att sluta. Ambivalensen syns även vid olika tidpunkter där intervjupersonerna varierar 

mellan att vara positiva och negativa till psykofarmakaanvändningen. Slutligen visar sig 

ambivalensen hos intervjupersonerna i samband med att ny psykofarmaka ska skrivas ut. 

Denna egenskap genomsyras av en vilja att lyssna på sin läkare samtidigt som de måste 

besitta kunskap om psykofarmaka och dess bieffekter. Detta är viktigt eftersom det finns en 

risk att de kan få psykofarmaka som är farligt för dem. Genom processen av att bruka 

psykofarmaka kunde intervjudeltagarna allt mer acceptera och uppleva sig själva som normala 

till en viss mån. Psykofarmakaanvändningen är intervjupersonernas egna val, de står inför 

ambivalensen att välja och välja bort psykofarmaka för att kunna uppnå den flyktiga 

normaliteten.  

4.3.1. Förändring i identiteten   

Den andra aspekten av flyktig normalitet är kategorin förändring i identiteten. 

Psykofarmakaanvändarna berättar om hur psykofarmaka har en påverkan på hur deras 

identitet formas och uppfattas av dem själva samt av omgivningen. Identiteten 

intervjudeltagarna beskriver påverkar i sin tur deras vardagsliv. För att kunna förklara 

identitet i det sociala sammanhanget använder vi oss av egenskaperna pendling mot en 

idealidentitet och pendling mot en pseudoidentitet. Vi kommer även att redogöra för 



30 

 

pendlingen mellan idealidentiteten och pseudoidentiteten som psykofarmakaanvändarna 

upplever.  

Psykofarmaka kan bidra till pendlingen mot en idealidentitet. Vissa intervjupersoner uttrycker 

att de genom psykofarmaka kunde inta en identitet som de själva och omgivningen såg som 

något positivt. De symtom som den psykiska ohälsa för med sig och som andra har uppfattat 

som negativa tonas ned. Psykofarmaka kan även ge dem möjlighet till koncentration, energi 

och även ett lugn. Intervjuperson 5 förklarar hur psykofarmaka påverkar hans identitet: 

” Jag har den här personligheten att jag ska vara störst, bäst och vackrast, 

medicinen känns som ett fusk för att uppnå det. Det känns som att jag slår in en 

fuskkod, men man ska inte se det så, det vet jag, men det gör jag tyvärr ändå.” – 

Intervjuperson 5  

I citatet ovan förklarar Intervjuperson 5 att psykofarmaka blir en pendling mot en 

idealidentitet. Han beskriver att psykofarmaka fungerar som en form av fusk för att kunna 

vara störst, bäst och vackrast. Han belyser att han är medveten om att det är fel att se 

psykofarmaka som ett fusk för att uppnå idealidentiteten, men det är något som han ändå gör.   

En annan aspekt av förändring i identiteten åskådliggörs av pendling mot en pseudoidentitet. 

Användandet av psykofarmaka uttrycks bland intervjupersonerna som något som påverkar 

deras identitet. I många fall är det en negativ skiftning av identiteten som sker och 

psykofarmakaanvändarna pendlar mot en pseudoidentitet. När pseudoidentiteten intas 

tenderar intervjupersonerna att ha svårt att känna igen sig själva. Intervjuperson 6 förklarar 

hur det är att tvingas inta en pseudoidentitet på grund av sitt psykofarmakaanvändande:   

”Jag har ändå alltid identifierat mig med att jag gör mycket saker, jag är sån här 

duktig flicka och då när man helt plötsligt är sjukskriven så är man ju inte så 

duktig och sen ska jag dessutom äta mediciner för att jag tydligen är ledsen av nån 

outgrundlig anledning bara sådär. Det var jättejobbigt.” – Intervjuperson 6 

Tidigare var Intervjuperson 6 en som identifierade sig själv som duktig och alltid gjorde 

mycket saker. I och med den psykiska ohälsan och att hon började med psykofarmaka skedde 

en pendling mot en pseudoidentitet. Hon hade tidigare sett sig själv som en duktig flicka men i 

och med sjukskrivningen, den psykiska ohälsan och psykofarmakaanvändandet kunde hon 

inte längre identifiera sig som det. Hon upplevde att det var jobbigt att bruka psykofarmaka 

och på grund av detta genomgå denna pendling mot en pseudoidentitet.  

Både idealidentiteten och pseudoidentiteten är en effekt av psykofarmakaanvändningen. 

Identiteten som uppnås är inte något statiskt. Intervjupersonerna uppger att identiteten kan 

pendla mellan idealidentiteten och pseudoidentiteten. Vi kommer att lyfta fram två citat av 

samma person för att förtydliga denna pendling. I det första citatet nedan uttrycker 

Intervjuperson 7 upplevelsen av att psykofarmaka kan bidra till att skapa en idealidentitet:  

”Jag såg själv att jag var duktig, det var något slags bekräftelsebehov jag fick för 

jag hade alltid hört att jag är jobbig, hon skriker bara och lyssnar inte. Det var 

innan jag fick min medicin. När jag fick den var det som att Intervjuperson 7 är 

bäst i klassen och hon är så duktig.” – Intervjuperson 7 

I citatet ovan förklarar Intervjuperson 7 att hon genom sitt psykofarmakaanvändande började 

se sig själv som duktig. Hon hade tidigare fått höra att hon var till besvär, högljudd och dålig 
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på att lyssna. Genom psykofarmakaanvändandet kunde hon få en idealidentitet, där hon var 

duktig i skolan.  

Kort efter i samma intervju förklarar Intervjuperson 7 att psykofarmaka även har haft en 

negativ påverkan på hennes identitet. Från att psykofarmaka har bidragit till en idealidentitet 

förklarar nu Intervjuperson 7 att den även skapar en pseudoidentitet:   

”Jag var en helt annan person hemma eftersom det var där jag mådde dåligt, men 

sen så kunde jag må dåligt i skolan också men jag var en helt annan person där. 

[…] Jag mådde dåligt psykiskt och då förstärkte medicinen det.” – Intervjuperson 

7  

Här förklarar Intervjuperson 7 att hennes identitet påverkades av kontexten. Hon beskriver att 

hon mådde dåligt hemma och att psykofarmaka förstärkte dessa negativa känslor. I skolan 

upplevde hon inte en lika stor negativ påverkan av psykofarmaka. Där hade psykofarmaka 

istället en positiv inverkan då hon klarade av att fokusera och prestera på en högre nivå än 

innan. Psykofarmakas påverkan på pendlingen mellan pseudoidentiteten och idealidentiteten 

är till stor del situationsbunden. Vad som anses som ett önskvärt beteende är beroende av den 

sociala kontexten. På grund av detta kan psykofarmaka både skapa en pseudoidentitet och en 

idealidentitet, vilket de två citaten av Intervjuperson 7 tillsammans visar på.  

Det finns tydliga kopplingar mellan förändring i identiteten och den flyktiga normaliteten. 

Psykofarmakaanvändandet har en påverkan på identiteten i den sociala kontexten, eftersom 

den skapar en möjlighet till att uppnå en flyktig normalitet. Utifrån intervjuerna kan vi urskilja 

att psykofarmakaanvändarna tvingas identifiera sig med något nytt som därmed frångår de i 

vissa fall den sociala normaliteten. De genomgår därmed identitetsskiften och intar en 

pseudoidentitet som hotar den flyktiga normaliteten. Psykofarmaka kan även ha en positiv 

inverkan på identiteten och bidra till att personerna intar en idealidentitet. Genom 

psykofarmaka kan oönskade symtom reduceras och goda egenskaper förstärks. I och med det 

positiva effekterna som psykofarmakaanvändandet har, kan intervjupersonerna uppnå en 

flyktig normalitet.  

4.3.2. Strategier för att upprätthålla den sociala normaliteten 

Kategorin strategier för att upprätthålla den sociala normaliteten är en aspekt av den flyktiga 

normaliteten. Samtliga av intervjupersonerna använder sig av olika strategier för att klara av 

att ha en meningsfull vardag. Hur strategierna är utformade skiljer sig mellan 

psykofarmakaanvändarna. Med hjälp av egenskaperna trygghetsstrategin, 

förberedelsestrategin och respitstrategin förklaras hur intervjupersonerna upplever att 

psykofarmakaanvändningen är en strategi för att upprätthålla den sociala normaliteten. 

Respitstrategin beskrivs av Intervjuperson 5: 

”Jag är så van att vara på Ritalin, jag är så van att vara tjackad för att kunna 

göra allting […] ibland känner jag också att det kan nog vara behövligt att jag 

inte alltid är på högvarv, att jag ibland bara gör ingenting. Jag lånar min energi, 

jag skapar inte energi av lite medicin, utan jag lånar energi av mitt framtida jag. 

Jag brukar försöka ha en dag i veckan när jag kraschar och gör ingenting.” – 

Intervjuperson 5 
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I detta citat förklarar Intervjuperson 5 att han genom sitt psykofarmakaanvändande upplever 

att han alltid är uppe i varv. Han redogör för att psykofarmaka inte skapar energi, utan att han 

bara lånar det från sitt framtida jag. Intervjuperson 5 upplever då ett behov av att ta en respit 

från psykofarmaka en gång i veckan. Denna respit är en strategi för att Intervjuperson 5 som 

då får en dag i veckan att vila ut och inte känna sig uppe i varv. Respitstrategin skapar därmed 

en möjlighet att upprätthålla den flyktiga normaliteten de övriga dagarna.  

En annan strategi för att upprätthålla den sociala normaliteten är trygghetsstrategin. 

Intervjupersonerna upplever att de med hjälp av psykofarmaka kan skapa en trygghet vilket 

ger dem möjligheten att ha en fungerande vardag. Denna trygghet som psykofarmaka skapar 

beskrivs av Intervjuperson 3: 

” I början hade jag med mig psykofarmaka i alla handväskor för att kunna ta den 

direkt. Nu kan jag stanna kvar i ångest och veta att jag inte kommer dö fast man 

tror det.” - Intervjuperson 3 

Intervjuperson 3 beskriver ovan att när hon först fick psykofarmaka utskriven så ville hon ha 

det tillgängligt oberoende av vilken situation hon befann sig i. Som en trygghetsstrategi 

placerades psykofarmaka i alla handväskor, för att det då skulle vara tillgängligt. I dag kan 

dock Intervjuperson 3 lita på sig själv mer och veta att hon kommer överleva en eventuell 

ångestattack. I och med att hon kunde uppleva en trygghet genom psykofarmaka kunde hon 

även klara av vardagen. På grund av att hon hade psykofarmaka lättillgängligt kunde hon 

lämna lägenheten och på så sätt uppnå en flyktig normaliteten.  

En ytterligare aspekt som tas upp inom strategier för att upprätthålla den sociala normaliteten 

är förberedelsestrategin. Med hjälp av psykofarmaka kan intervjupersonerna lättare förbereda 

sig inför svängningar i den psykiska ohälsan. Psykofarmaka skapar även en möjlighet för 

psykofarmakaanvändarna att förbereda sin omgivning på symtomen av den psykiska ohälsan. 

Genom förberedelsestrategin kan psykofarmakaanvändarna lättare planera sin vardag och 

därmed fungera socialt normalt. Detta förklaras i ett citat av Intervjuperson 1:  

”När jag är på väg att bli hypoman kan jag säga till andra att jag inte sover 

längre, bara så att de vet. Då vet de att det finns en risk att jag börjar svänga 

uppåt. Jag har lärt mig att förbereda andra på det också. Det är på grund av att 

medicinerna bromsar ner tiden i mellan, så att det inte går lika fort i svängarna. 

Samtidigt som medicinen skär ner så att jag inte är lika hypomanisk eller lika 

deprimerad. Tanken med medicinerna är att jag ska vara så nära normal som det 

går.” – Intervjuperson 1 

I citatet ovan beskriver Intervjuperson att psykofarmakaanvändandet skapar en möjlighet för 

henne att känna av sin psykiska ohälsa. Detta beror på att svängarna inte är lika tvära mellan 

att vara hypomanisk och deprimerad. På så sätt kan hon förvarna sig själv och andra på de 

toppar och dalar som den psykiska ohälsan för med sig. Psykofarmaka används här som en 

förberedelsestrategi, samtidigt som den reducerar topparna och dalarna av den psykiska 

ohälsan.  

Den flyktiga normaliteten står i relation till strategier för att upprätthålla den sociala 

normaliteten, eftersom psykofarmaka skapar en möjlighet för att klara av vardagen som 

flyktigt normal. Psykofarmaka används som en strategi, då det ger intervjupersonerna 

möjligheten att förbereda sig på symtomen som den psykiska ohälsan för med sig. 

Planeringen kan även ge psykofarmakaanvändarna en möjlighet för respit. Genom att använda 
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psykofarmaka skapas en trygghet. Detta i sin tur bidrar till att intervjupersonerna klarar av att 

vara delaktiga i samhället, vilket skapar förutsättningarna för den sociala normaliteten.   

4.3.3. Osäkra sociala relationer 

Utifrån intervjuerna kunde vi finna kategorin osäkra sociala relationer. Detta var en annan 

aspekt av den flyktiga normaliteten. Psykofarmaka kan fungera som ett hjälpmedel för att 

upprätthålla relationer samt att bygga nya relationer. Det beror på att psykofarmaka till en viss 

del bidrar till upprätthållandet av den sociala normaliteten, vilket gynnar relationer. 

Psykofarmaka kan däremot även ha en komplicerande effekt då psykofarmakas bieffekter kan 

försvåra relationer för psykofarmakaanvändarna. För att klargöra denna aspekt presenteras de 

två egenskaperna relationsbyggande och relationskomplicerande. Relationsbyggande blir 

tydligt i ett citat av Intervjuperson 3 när hon fick frågan om hur livet var innan psykofarmaka: 

”Som partner tror jag inte att man klarar av att ta hand om någon i det stadiet 

särskilt länge, oavsett hur mycket man älskar någon så blir man mer en vårdare. 

Allt handlade om att jag skulle få i mig mat, försöka duscha, att jag skulle försöka 

ta mig ut på balkongen. Det blir inget liv och det går ut mycket över honom i de 

perioderna för det är han som får ta hand om handling och alla vardagssysslor. 

Jag tror inte att det hade varit så mycket relation kvar.” – Intervjuperson 3 

Ovan beskriver Intervjuperson 3 att man i en relation inte klarar av att ta hand om någon 

under en längre tid, då man snarare blir en vårdare än en partner. Innan hon började med 

psykofarmaka låg ansvaret för att hantera vardagen på hennes partner, samt ansvaret för 

hennes hälsa. Psykofarmaka kunde därmed fungera som relationsbyggande, då relationen 

med partnern inte gick över till en vårdrelation. Utan psykofarmaka tror inte Intervjuperson 3 

att det hade funnits någon relation kvar och psykofarmaka kan därmed ses som 

relationsbyggande.  

Den andra aspekten av osäkra sociala relationer som tas upp av psykofarmakaanvändarna är 

relationskomplicerande. Flera av psykofarmakaanvändarna tar upp att de har upplevt att 

psykofarmaka kan skapa hinder i relationerna. Hindren uppstår ofta på grund av 

psykofarmakas kroppsliga bieffekter. På grund av förändringarna som sker i 

psykofarmakaanvändarnas behovskänslor påverkas deras energinivå och därmed förmågan att 

umgås med andra människor. Intervjuperson 2 förklarar att psykofarmaka kan fungera som 

relationskomplicerande:    

”Bieffekterna förvärrade min situation, det var ännu jobbigare att gå i skolan 

eftersom jag inte fick i mig energi. Det blir ännu svårare för kroppen att orka, 

även om jag låg i sängen hela dagen så orkade jag ändå inte träffa någon.” – 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 2 beskriver att bieffekterna av psykofarmaka försvårade hans möjlighet att 

socialisera sig och att gå i skolan. Han förklarar att orsaken till detta var att han inte hade 

någon energi. Han beskriver att han kunde vila en hel dag men ändå inte klara av att umgås 

med någon. Psykofarmaka blir därmed relationskomplicerande och försämrar hans chans att 

uppnå flyktig normalitet. När Intervjuperson 2 inte klarar av att upprätthålla sina sociala 

relationer och att gå i skolan blir det svårare att ha en normalt fungerande vardag.  
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Den flyktiga normalitet och de osäkra sociala relationerna har ett ömsesidigt förhållande, då 

de båda är beroende av varandra. I och med att intervjupersonerna, med hjälp av 

psykofarmaka, kan uppnå en flyktig normalitet blir de mer jämställda med sina närstående. 

Detta är en förutsättning för att de ska ha en god relation. Psykofarmaka kan därav fungera 

som relationsbyggande, eftersom den skapar en social normalitet. De inte är längre beroende 

av sina sociala relationer för att få en bättre psykisk hälsa. Flera av intervjupersonerna 

uttrycker att psykofarmaka i vissa fall även kan fungera som relationskomplicerande. I och 

med bieffekterna som tillkommer med psykofarmakaanvändandet förändras personens 

kapacitet att umgås med andra människor. Flera av intervjupersonerna förklarar att tröttheten 

som de upplever på grund av psykofarmaka gör det svårt att delta i sociala sammanhang. Det 

innebär ett ökat behov av sömn, vilket leder till att personerna till stor del stannar hemma. Det 

blir därför svårt att ha en fungerande vardag och att upprätthålla den flyktiga normaliteten.  

4.3.4. Ansvar för den sociala normaliteten 

En ytterligare aspekt av den flyktiga normaliteten berör ansvaret för den sociala 

normaliteten. För att begripliggöra ansvaret för den sociala normaliteten är de fem 

egenskaperna sysselsättningsansvaret, ansvaret för symtomreduktion, 

informationsansvaret, expertansvaret och ansvarets dilemma. Samtliga 

intervjupersoner talade om ett ansvar som kommer i och med 

psykofarmakaanvändandet och att detta ansvar kan vara med i skapandet av en social 

normalitet. Nedan kommer vi att skildra hur intervjupersonerna beskrev att det fanns 

ett ansvar för den sociala normaliteten som hade en påverkan på deras vardagsliv.  

Intervjupersonerna uppgav att en stor del i att ha en fungerande vardag kretsar kring 

sysselsättningsansvaret. Genom att ta ansvar för skola och arbete kan 

psykofarmakaanvändarna upprätthålla den flyktiga normaliteten. Intervjuperson 6 berättar om 

koppling mellan psykofarmaka och sysselsättningsansvaret:  

”När jag började jobba kände jag att nu måste jag fortsätta äta medicin, i alla fall 

tills jag kan fortsätta jobba mina 100 % så att jag vet att jag är tillbaka. Jag ville 

känna mig återställd och att jag var på G igen.” – Intervjuperson 6  

I citatet ovan förklarar Intervjuperson 6 att hon upplevde ett behov av att fortsätta bruka 

psykofarmaka. Hon ville vara säker på att hon var tillbaka till sin ursprungliga hälsa innan 

hon slutade. Hon tog ansvar för sitt arbete genom att försäkra sig om att hon klarade av att 

arbeta heltid. Psykofarmaka fungerade som ett hjälpmedel för att komma tillbaka till arbetet 

och en fungerande vardag.  

En annan aspekt som belyser ansvar för den sociala normaliteten är egenskapen ansvar för 

symtomreduktion. Psykofarmaka är ett redskap för att uppnå den flyktiga normaliteten, men 

det innebär även ett stort ansvar. Intervjupersonerna förklarar vilka konsekvenser som uppstår 

om de avstår från att ta ansvar för symtomreduktionen. Symtomen som uppkommer vid 

oregelbunden eller utebliven psykofarmakaanvändning leder till att personerna avviker från 

den sociala normaliteten. De bieffekter som uppstår gör det svårt för 

psykofarmakaanvändarna att ha en fungerande vardag. Det här förklaras av Intervjuperson 1: 

”Jag måste ta mina mediciner samma tid varje dag, för annars blir jag tårögd, 

gråter hela dagen efter, mår illa och jag blir jättedeprimerad på engång. Glömmer 
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jag bort för en sekund att jag är bipolär då riskerar allt att fallera. Det påverkar ju 

väldigt mycket i vardagslivet när jag står varje söndag och lägger upp alla 

tabletter i sin pillerask och sen varje kväll när jag står där för att jag vet att jag 

måste ta dem, men samtidigt är det ett aktivt val.” – Intervjuperson 1 

I detta citat skildras Intervjupersons 1 verklighet då hon aldrig från att glömma sitt ansvar om 

att ta sin psykofarmaka. Om hon skulle glömma sin psykofarmaka skulle detta påverka 

Intervjuperson 1 både fysisk och psykisk. Även den psykiska ohälsan måste hela tiden 

uppmärksammas och får aldrig förbises. För att inte påverkas av bieffekterna som tillkommer 

med psykofarmakaanvändningen måste Intervjuperson 1 ta ansvar för symtomreduktionen. 

Om hon avstår från detta ansvar påverkar det henne förmåga att agera socialt normalt. 

Intervjuperson 1 beskriver att psykofarmakaanvändandet har blivit en vardagligrutin men att 

ta ansvar för sin psykiska ohälsa fortfarande är ett aktivt val.  

En aspekt som handlar om att ta ansvar för den sociala normaliteten är informationsansvaret. 

Intervjupersonerna beskrev att de har ett ansvar som innebär att de själva måste ha kunskap 

om sin psykiska ohälsa och psykofarmaka. För att kunna passa in och vara socialt normala 

behöver de ta ett ansvar för att få reda på information om sin psykofarmaka. Intervjuperson 2 

talar om informationsansvaret i citatet nedan: 

” Jag frågade läkarna om det fanns det något annat än medicin. […] För jag ville 

veta allt om alternativen och de olika medicinerna. Jag var väldigt fast i att jag 

inte ville ha något beroendeframkallande.” – Intervjuperson 2 

I detta citat redogör Intervjuperson 2 för informationsansvaret över sin psykiska ohälsa och 

psykofarmaka. Han förklarar att han ville bli försedd kunskap om de olika alternativen som 

fanns och även få kunskap om psykofarmaka. Intervjuperson 2 var också tydlig med att han 

inte skulle använda psykofarmaka som var beroendeframkallande. 

En ytterligare aspekt som rör ansvar för den sociala normaliteten är expertansvar. Med detta 

innebär det att psykofarmakaanvändarna behöver besitta en expertkunskap om sin diagnos 

och psykofarmaka. Psykofarmakaanvändarna måste även kunna bevisa för lärkarna att de 

besitter denna expertis. Detta för att de ska kunna få den kunskap som krävs för att det inte 

ska bli fel och istället passa in i den sociala normaliteten. Detta expertansvar beskrivs av 

Intervjuperson 5: 

”Sen kan man börja säga saker som läkarna behöver höra, man lär sig 

sjukvårdsslanget, tyvärr. Man får kräva saker, man måste lära sig sina rättigheter 

och vad man kan kräva. Sen får man vara rak med dem, de är inte där för att tycka 

om mig och jag är inte där för att tycka om dem.” – Intervjuperson 5 

Intervjuperson 5 beskriver i citatet ovan att han har fått anpassa sig efter sjukvårdsnormen och 

sjukvårdskontexten. Han har fått lära sig hur han skall tala med sjukvårdspersonalen för att 

lättare ha möjligheten att kräva saker. Detta är ett ansvar om att ha expertkunskap kring 

sjukvårdsspråket och individens rättigheter, gällande sin situation och den psykofarmaka som 

personen i fråga skall använda. Genom att ta ansvar för att lära sig sjukvårdsspråket visar 

Intervjuperson 5 på att han besitter samma form av expertkunskap som läkarna gör. När han 

tar expertansvaret får han tillgång till den vård som han vill ha och kan därav lättare 

upprätthålla den flyktiga normaliteten.  
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En slutlig aspekt av kategorin ansvar för den sociala normaliteten är ansvarets dilemma. 

Ansvarets dilemma karaktäriseras av svårigheterna att välja att ta ansvar för att uppnå fysisk 

eller psykisk normalitet. Psykofarmakaanvändarna står i valet att inte använda psykofarmaka 

och ha fysisk hälsa, men att risken för att deras psykiska ohälsa kvarstår ökar. Den andra 

valmöjligheten som de har är att behandla sin psykiska ohälsa med psykofarmaka. Deras 

fysiska hälsotillstånd riskerar istället att förvärras genom eventuella bieffekter från 

psykofarmaka. Intervjuperson 7 förklarar ansvarets dilemma:  

”Min puls är jättehög, jag gick ner i dos för att jag kunde känna mitt hjärta slå 

och jag känner att jag vill bara sluta med det. Jag känner av det fysiskt att jag inte 

mår så bra. […] Jag vill inte ta mediciner fler år, jag vill sluta. Jag känner att jag 

inte vill bli gammal och att kroppen ska ha blivit påverkad i äldre dagar och att 

den bara lägger av.”- Intervjuperson 7 

I citatet ovan förklarar Intervjuperson 7 att hon har fått fysiska biverkningar av psykofarmaka. 

Hon uttrycker att hon inte vill använda psykofarmaka längre på grund av dess negativa 

påverkan på hennes kropp. Hon beskriver ett behov av att ta ansvar för sin fysiska hälsa 

genom att minska sitt psykofarmakaanvändande eftersom hon upplever en oro för framtiden. 

Intervjuperson 7 är rädd för att hennes kropp ska sluta fungera när hon blir äldre om hon inte 

slutar med psykofarmaka.  

För att lyckas upprätthålla en flyktig normalitet krävs ett stort ansvar och kunskap om 

psykofarmaka och sin psykiska ohälsa. För att få rätt typ av psykofarmaka krävs det att 

psykofarmakaanvändarna tar ett expertansvar för sin psykiska ohälsa och sitt 

psykofarmakaanvändande. Genom att ställa krav på sjukvården och lära sig all information 

om psykofarmaka och behandling för psykisk ohälsa blir de berättigade den typ av vård som 

leder till att en flyktig normalitet skapas. Intervjupersonerna har ett konstant ansvar för sitt 

psykofarmakaanvändande och symtomreduktionen, eftersom ett bristande ansvar skulle 

innebära att den flyktiga normaliteten förloras. För att kunna upprätthålla en 

meningsfullvardag behöver de även ta ett sysselsättningsansvar, de måste därav anpassa sitt 

psykofarmakaanvändande. Ansvaret för upprätthållandet av den sociala normaliteten kan 

även vara ett dilemma för psykofarmakaanvändarna. Detta beror på att psykofarmaka i flera 

fall ger psykofarmakaanvändarna kroppsliga bieffekter som påverkar deras vardagliga liv. 

Intervjupersonerna tvingas då att välja mellan att ta ansvar för sina fysiska eller psykiska 

symtom.  

4.3.5. Kroppslig kommunikation 

Den sista aspekten av flyktig normalitet vi har påträffat i vårt material är kroppslig 

kommunikation. Psykofarmakaanvändarna förklarar hur deras vardagsliv påverkas av de 

kroppsliga bieffekterna som psykofarmaka har givit dem. Bieffekterna kan både gynna och 

missgynna personernas förmåga att upprätthålla den flyktig normaliteten. Kategorin kan 

åskådliggöras genom att dela in den i de två egenskaperna svårigheter i den kroppsliga 

kommunikationen och tillgångar i den kroppsliga kommunikationen. Samtliga citat från det 

här avsnittet har framkommit då intervjupersonerna har frågats huruvida de har upplevt någon 

form av sidoeffekt av sitt psykofarmakaanvändande. 

Svårigheterna i den kroppsliga kommunikationen uttrycker sig på flera olika sätt. Vi kommer 

att ta upp hur bieffekterna viktuppgång och trötthet påverkar psykofarmakaanvändarnas 
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vardagsliv. Trötthet är en vanligt förkommande bieffekt bland intervjupersonerna. Att vara 

orkeslös påverkar psykofarmakaanvändarnas förmåga att delta i vardagliga aktiviteter som 

arbete och socialt umgänge. Intervjuperson 3 beskriver tröttheten som en bieffekt som hade en 

stor påverkan på vardagen: 

”Det var det här med tröttheten. Jag kände mig helt bakis, huvudet är tungt, jag 

orkade inget fast att jag hade sovit en hel dag. Jag var helt slut och då är det svårt 

att pressa sig till att gå ut eller träffa någon.” – Intervjuperson 3 

I citatet ovan förklarar Intervjuperson 3 att hon var mycket trött och trots att hon hade sovit 

mycket så orkade hon inte göra någonting. På grund av tröttheten påverkades vardagen, det 

blev svårt att lämna hemmet samt att umgås med andra människor. Att ha en fungerande 

vardag med social interaktion är en viktig del i upprätthållandet av den flyktiga normaliteten.  

En annan aspekt av svårigheterna i den kroppsliga kommunikationen som togs upp av 

intervjupersonerna var problem med vikten. Många av intervjupersonerna uppgav att en 

bieffekt av psykofarmakaanvändandet hade varit kraftig förändring i vikten. Detta gällde både 

viktuppgång och viktnedgång. Viktförändringarna påverkar psykofarmakaanvändarnas 

vardagliga liv. Intervjuperson 1 beskriver svårigheterna som viktuppgången har inneburit:  

”Det kan ta mig en timme att bestämma mig för vad jag ska ha på mig, även om 

jag bara ska gå ut med hunden. Jag blir så obekväm i alla kläder jag tar på mig 

för jag har gått upp så mycket i vikt.” – Intervjuperson 1   

I citatet ovan förklarar Intervjuperson 1 att viktuppgången har gjort henne obekväm i sina 

kläder. Det tar lång tid för henne att bestämma vad hon ska ha på sig när hon ska göra 

vardagliga aktiviteter som att gå ut med hunden.  

Vissa av intervjupersonerna upplevde att psykofarmaka hade bidragit till tillgångar i den 

kroppsliga kommunikationen. Tillgångarna uttrycker sig på olika sätt hos 

psykofarmakaanvändarna. Det gemensamma hos dessa intervjupersoner är att de upplever att 

psykofarmaka har underlättat arbetet med att upprätthålla den flyktiga normaliteten. 

Intervjuperson 4 förklarar psykofarmaka som en tillgång för den kroppsliga 

kommunikationen:  

”Jag tycker det är skönt att jag kan vara lugn. Jag kan ha vanliga hobbys. […] Så 

fort jag hade börjat ta medicinerna så kunde jag sitta och spela tv-spel. Det hade 

inte jag klarat av på två år.” – Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 uttrycker att psykofarmaka hade en positiv inverkan på hennes temperament. 

Hon upplevde att ett lugn kom tillbaka som hon hade saknat under de senaste två åren. I och 

med psykofarmaka kunde hon återuppta att ha vanliga hobbys som tv-spel.  

Psykofarmaka har en påverkan på den kroppsliga kommunikation för 

psykofarmakaanvändarna, vilket påverkar deras sociala vardagsliv. I och med att vissa av 

personerna upplever en trötthet på grund av att de brukar psykofarmaka blir det svårt för dem 

att upprätthålla den flyktiga normaliteten. Även vikten har en påverkan på vardagen för 

psykofarmakaanvändarna. När psykofarmakaanvändarna går upp i vikt som en bieffekt av 

psykofarmaka påverkas deras vardag. Viktförändringen skapar ett obehag hos dem och detta 

leder i många fall till att de inte vill lämna sin bostad. Detta skapar svårigheter att bevara 

vardagliga rutiner som leder till en flyktig normalitet. Psykofarmaka har i vissa fall en positiv 
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inverkan på den kroppsliga kommunikationen. Genom psykofarmakaanvändandet uppger 

intervjupersonerna att de får tillgångar som bidrar till att de kan skapa en flyktig normalitet. 

Tillgångarna uttrycker sig genom ett skapande av lugn och fokus som hjälper dem att 

presentera på arbetet och att utföra olika aktiviteter. Vissa uppger att psykofarmaka är det som 

skapar energi, genom att bruka psykofarmaka orkar de gå på tillställningar och till arbetet och 

fungera socialt normalt. Som vi tidigare har nämnt har psykofarmaka en påverkan på den 

kroppsliga kommunikationen och denna påverkan har två sidor. I vissa fall underlättar 

psykofarmaka upprätthållandet av den flyktiga normaliteten, medan den i andra fall skapar 

svårigheter för intervjupersonerna. Trots dessa två sidor så är det gemensamma målet bland 

intervjupersonerna att uppnå flyktig normalitet med hjälp av psykofarmaka.  

4.4. Sammanfattande redogörelse av relationerna mellan kategorierna 

I denna del av studien kommer vi att redogöra för de olika relationer som finns mellan 

kategorierna. Ovan i resultatet tas kategorierna; Ambivalens i att välja och välja bort 

psykofarmaka; Ansvar för den sociala normaliteten; Förändringen i identiteten; Kroppslig 

kommunikation; Osäkra sociala relationer och Strategier för att upprätthålla den sociala 

normaliteten upp. Vi fann att samtliga kategorier har en relation till varandra, vilket kan ses i 

Figur 1. Kärnkategorin, flyktig normalitet, är svaret på psykofarmakaanvändarnas 

huvudangelägenhet, att passa in. Detta genomsyras av samtliga aspekter som nämns som 

kategorier och egenskaper i resultatet. Kategoriernas relationer till varandra kommer att 

presenteras efter Figur 1 med några exempel. Resultatet som har parenterat tidigare visar på 

att det inte är en medicinisk normalitet som psykofarmakaanvändarna strävar efter att uppnå. 

De vill uppnå en flyktig normalitet, vilket innebär att de vill passa in i det sociala 

sammanhanget och ha en fungerade vardag.  

I modellen är kärnkategorin placerad i mitten, den är sedan kopplad med svarta linjer till 

samtliga kategorier. Den flyktiga normaliteten har relationer till de övriga kategorierna. De 

övriga kategorierna har även relationer till varandra. Detta klargörs med hjälp av cirkelpilen, 

vilket kopplar samman kategoriernas linjer.   

Figur 1. Teoretisk modell över psykofarmakaanvändning i vardagslivet 
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Ett exempel från psykofarmakaanvändarnas vardagsliv är att de ständigt ställs inför olika val 

som skapar en ambivalens. Inledningsvis ställs intervjudeltagarna för dilemmat utifall de ska 

börja behandla med psykofarmaka. Psykofarmakaanvändarna är ambivalenta i frågan om de 

skall bruka psykofarmaka för att lindra sin psykiska ohälsa eller om de ska avstå från 

psykofarmaka och slippa de kroppsliga bieffekterna. Psykofarmakaanvändarna ställs därför 

inför valet att ta ansvar för sin psykiska eller fysiska hälsa. Det finns ett ständigt övervägande 

ifall psykofarmakaanvändarna blir socialt normala eller om psykofarmaka är det som skapar 

avvikelsen. Detta övervägande gör det svårare för psykofarmakaanvändarna att avgöra om de 

ska välja eller välja bort psykofarmaka.   

Ett annat exempel för att visa på relationerna mellan kategorier är att intervjupersonerna 

upplever att psykofarmaka har en stor påverkan på deras sociala relationer. Genom 

psykofarmakaanvändandet uppger flera intervjupersoner att de kan komma närmare den de 

var innan sin psykiska ohälsa. Detta hindrar relationen från att gå över till att vara en 

vårdrelation. Psykofarmaka var därmed en bidragande orsak till att de nu kunde prestera på en 

önskvärdnivå och passa in i det sociala sammanhanget. Några av intervjudelatagarna 

upplevde däremot att de sociala relationerna skadades av psykofarmakaanvändandet. Detta 

har att göra med de kroppsliga biverkningarna som kan tillkomma. På grund av de kroppsliga 

bieffekterna som tillkom förändrades identiteten hos vissa intervjudeltagare. De hade inte 

längre samma energi att upprätthålla de sociala relationerna, vilket då har en påverkan på 

deras vardagsliv.  

Det sista exemplet som redogör för relationerna mellan kategorierna belyser 

psykofarmakaanvändarnas strategier för att upprätthålla den sociala normaliteten. För att 

minska de kroppsliga bieffekterna använder sig psykofarmakaanvändarna av vissa strategier 

för att kunna passa in i vardagslivet. Dessa strategier besår av planering kring när och hur 

man ska ta sin psykofarmaka, tillgängligheten av psykofarmaka samt hur de lägger upp arbete 

och vardagsliv för att få det att gå runt trots bristande energi. När intervjupersonerna börjar 

med psykofarmaka kan detta fungera som en strategi. Detta gynnar deras sociala relationer, då 

de kan förbereda sina närstående för topparna och dalarna i deras psykiska ohälsa. 

Psykofarmaka skapar även en trygghet som bidrar till att intervjupersonerna kan fungera i 

samhället. Det finns ett ansvar att kunna kommunicera med läkarna på ett sätt som innebär att 

deras rättigheter samt önskemål beviljas. Det finns förväntningar att psykofarmakaanvändarna 

ska ha kunskap om sin psykiska ohälsa och psykofarmaka. Kunskap är en form av strategi för 

att få rätt psykofarmaka och därmed ha en fungerande vardag. 

Det är genom relationerna mellan de ovannämnda kategorierna som psykofarmakaanvändarna 

har möjlighet att skapa en flyktig normalitet. Den flyktiga normaliteten är en skör normalitet 

som intervjupersonerna ständigt måste arbeta med att upprätthålla för att passa in. Den 

flyktiga normaliteten är psykofarmakaanvändarnas kärnkategori, då den är nyckeln för att 

kunna passa in i vardagslivet. Den flyktiga normaliteten måste uppnås för att 

intervjudeltagarna ska kunna ha en vardag som liknar alla andras, det vill säga de som inte tar 

psykofarmaka.  

5. Teori  

Resultatet i denna uppsats visar på att psykofarmakaanvändarna strävar efter att uppnå en 

social normalitet. Huvudangelägenheten är därför att passa in, då det är genom detta som 
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psykfarmakaanvändarna kan nå en flyktig normalitet. Valet av den symboliska 

interaktionismen som analytiskt verktyg är användbart för att få fördjupad förståelse av vad 

social normalitet innebär. Vi kommer att inleda detta avsnitt med att redogöra för symbolisk 

interaktionism. Därefter kommer vi att presentera de teoretiker som vi har använt oss av för 

att generera vår teoretiska modell. Vi kommer inleda med sociologerna Kent L. Sandstrom, 

Kathryn J. Lively, Daniel D. Martin och Gary Alan Fine och deras teori om 

socialisationsprocessen. Sedan kommer vi introducera en aspekt av social normalitet som 

handlar om dramaturgi, vilket redogörs av sociologen Erving Goffman. Till sist presenteras en 

annan aspekt av social normalitet av sociologen Howard S. Becker och hans teori om 

avvikande personer. 

5.1. Kent L. Sandstrom och medförfattare  

Giddens (2014, s. 43) förklarar att symbolisk interaktionism har sin grund i språk och mening. 

Genom språket kan det skapas en självmedvetenhet och förståelse för hur andra människor 

uppfattar en och inom denna process utgör symbolen en viktig del. Symbol innebär att något 

representerar något annat. Dessa är inte endast fysiska ting, utan innefattar även icke-verbal 

kommunikation och gester. Giddens (2014, s. 63) lyfter fram att inom den symboliska 

interaktionismen studerar och undersökes den sociala interaktionen. 

Kent L. Sandstrom och medförfattare (2014) har skrivit boken Symbols, selves and social 

reality. Boken fokuserar på att ge en rik inblick i hur symbolisk interaktionism fungerar. 

Sandstrom och medförfattare (2014, s. 85) lyfter fram socialisationsprocessen som en viktig 

del i människans liv. Socialisation innefattar omgivningens påverkan på oss och hur detta är 

med och skapar vår identitet. Genom socialisationsprocessen lär vi oss att tänka, känna och 

agera enligt samhällets normer. Sandstrom och medförfattare (2014, s. 86) belyser att 

socialisationen inte är en förutsägbar process. Socialisationen är en föränderlig och pågående 

process där vi har en ömsesidig påverkan på varandra. Personerna lär sig av den andre och 

vilka förväntningar de har på ens agerande. Samtidigt som personen lär ut hur man bör känna, 

tänka och agera i olika sammanhang går lärandet tillbaka till den som lär ut.  

Genom socialisationsprocessen menar Sandstrom och medförfattare (2014, s. 87) att personen 

kan skapa flera meningsfulla identiteter. I socialisationen påverkas vi både av det som tidigare 

har skett och det som sker i nuet. I den primära socialiseringen byggs förmågan upp att vara 

goda medmänniskor, samt normerna för att kunna fungera i samhället. Personen lär sig om sitt 

själv, om vem hen är och att hen är unik. Självet är föränderligt genom hela livet. Det andra 

stadiet av socialiseringen är den sekundära socialiseringen, detta innefattar det man lär sig i 

livsprocessen. Man skapar sig en uppfattning om att självet är meningsfullt och detta 

utvecklas med hjälp av interaktion i våra sociala relationer.  

Självet är komplext och Sandstrom och medförfattare (2014, ss. 87-88) menar på att en person 

har lika många själv som hen har relationer till andra. Detta definieras som spegeljaget, vilket 

är en livslång process. Personen ser sig själv genom hur denna uppfattar hur andra ser den. 

Spegeljaget byggs upp genom en process med tre steg. I det första steget försöker personen att 

se sig själv genom andras ögon. I nästa steg har personen utvecklat förmågan att föreställa sig 

hur andra bedömer en. I det sista steget skapar personen en förståelse för hur andra reagerar 

på ens beteende, detta påverkar i sin tur hur personen uppfattar sig själv.  
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Personen lär sig rolltagning i socialisationsprocessen, vilken innefattar tre olika stadier. Varav 

personen i det sista stadiet utvecklar en förmåga att koordinera sitt agerande med de andra i 

gruppen, när detta har utvecklats kan personen inte ett flertal roller samtidigt. Personen 

kommer att kunna inta antagandet av den större gruppen, vilket definieras med begreppet 

generaliserade andre. Det skapas en generalisering av andras syn på en själv och deras 

förväntningar som de har på en i den givna situationen. Sandstrom och medförfattare (2014, s. 

92) menar på att personen kan förstå sig själv i relation till samfundet. Självet är fundamentalt 

socialt och stabiliseras genom interaktionen med andra personer. Personen har makten att 

forma sig själv, andra och även samfundet. Genom att personen har utvecklat kapaciteten att 

se sig själv som ett socialt objekt skapas möjligheten att kommunicera med sig själv, som 

denne gör med andra. Personen kan därmed förutse vad agerandet kommer resultera i, 

personen kan då konstruera hur denne agerar och inte bara koppla detta till andras 

förväntningar. Genom socialiseringsprocessen skapas personens känsla av självet. Personen 

tar till sig samhällets värderingar och normer vilket leder till att vi agerar som samhället 

förväntar sig.  

5.2. Erving Goffman  

Ett interaktionistiskt perspektiv på social normalitet utgörs av Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Goffman (1959, ss. 22–23) talar om hur vi i vårt vardagliga liv 

interagerar med andra människor och att vi i dessa situationer måste besitta kunskap om hur vi 

ska agera. Reglerna för hur vi bör interagera presenterar Goffman utifrån det dramaturgiska 

perspektivet där vårt agerande jämförs med en teater.  

Två av de mest centrala begreppen i Goffmans dramaturgiska perspektiv är främre och bakre 

regionen. Goffman (1959, s. 97) förklarar att den främre regionen är den plats där 

framträdandet sker, här behöver personen agera enligt normerna för att bli accepterad. I den 

bakre regionen menar Goffman (1959, ss. 101–102) att personen kan vara sig själv och 

förbereda sig för sitt framträdande i den främre regionen. Det som sker i den bakre region kan 

hållas dolt för utomstående personer, här använder sig personen av olika hjälpmedel för att 

kunna upprätthålla sin roll.  

När en person agerar i den främre regionen frångår den ofta från sitt egna beteende, Goffman 

(1959, s. 39) menar att personen istället tenderar att följa samhällets värderingar för att bli 

accepterad. I framträdandet är det viktigt att dölja de typer av agerande som inte stämmer 

överens med idealnormerna, det vill säga de normer som samtliga strävar efter att uppnå. 

Däremot har personen möjligheten att bryta mot idealnormerna i den bakre regionen. Det är 

vanligt förekommande att personer målar upp en falsk fasad, Goffman (1959, s. 58) menar då 

att personen vilseleder de övriga personerna med att göra en falsk rollframställning. Om 

personen blir påkommen med den falska rollframställningen uppfattas detta som ett svek. 

Goffman (1959, s. 59) belyser att personer som utger sig för att tillhöra en högre 

samhällsgrupp bemöts hårade än de som gör det motsatta. Personerna som blir påkomna med 

att ha framfört en falsk rollframställning kommer både att tappa ansiktet och förlora gruppens 

tillit betonar Goffman (1959, s. 60). Goffman (1959, s. 69) förklarar att en person kan inta 

olika roller och att dessa kan exempelvis komma från personens förflutna. Personen måste 

därav känna in det sociala sammanhanget för att kunna agera enligt normen. 
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När omgivningen visar vördnad till personen agerar de taktfullt. Goffman (1959, s. 202) 

förklara att agera taktfullt innebär att omgivningen bortser från små misstag i agerandet för att 

skydda aktören från skam. Genom att agera taktfullt beskyddas både aktören och omgivningen 

från att tappa ansiktet. Personen i fråga måste även agera på ett sätt som gör det möjligt för 

omgivningen att agera taktfullt. Detta definierar Goffman (1959, s. 203) med begreppet takt 

visavi takt. För att kunna uppvisa takt visavi takt menar Goffman (1959, s. 204) att personen 

måste vara mottagligt för de tecken omgivningen sänder ut och vara villig att rätta sig efter 

dem. Med antydningar och kroppsspråk hjälper omgivningen personen att hålla sig till sin 

roll. Personen i fråga måste även undvika att försätta sig i en situation som omgivningen inte 

är villig att hjälpa personen ur. Därav ska personen inte förvränga information som inte kan 

bortförklaras. Vissa typer av förvrängningar kan dock ses som taktfulla, då de skapar en 

möjlighet för omgivningen att visa en taktfullhet till den missvisande framställningen.     

I framträdandet menar Goffman (1959, s. 188) att personer behöver hålla sig till en 

dramaturgisk disciplin. Den dramaturgiska disciplinen innebär att personen måste vara 

engagerad i sin roll så att agerandet kan framstå som spontant. Personen får däremot inte bli 

allt för uppslukad av rollframställningen, för då kan hen mista kontrollen över syftet. Om 

personen inte håller sig till den dramaturgiska disciplinen i sitt rollframställande menar 

Goffman (1959, s. 189) att framställningen riskerar att fallera. Den dramaturgiska disciplinen 

kräver sinnesnärvaro, samt att personen hittar en balans mellan det kontrollerade agerandet 

och det känslomässiga spontana agerandet. Om personen inte finner denna balans och kan 

anpassa den till kontexten kan det påverka personens anseende.  

5.3. Howard S. Becker 

En annan interaktionistisk aspekt som rör social normalitet presenteras av Howard S. Becker 

(2006) och avvikarkarriären. Han skapar en förståelse för varför någon blir avvikande och 

förklarar hur processen kan gå till väga. Becker (2006, s. 26) förklarar att vara avvikande 

innebär ett regelbrytande beteende. Att vara avvikande sker genom en process som involverar 

andras uppfattningar av ens beteende. Det är inte beteendet i sig som är avvikande, utan det är 

interaktionen mellan de som reagerar och den som utför handlingen. Att få stämpeln som 

avvikande innebär att individen etiketterats. Vem som bestämmer vad som är avvikande och 

efter vems regler som skall följas är utifrån de sociala reglerna försätter Becker (2006, s. 27) 

att förklara. Dessa regler härstammar från specifika sociala grupper, som ofta utgår efter 

klassmässiga, etniska, yrkesbestämda och kulturella linjer. Normerna inom dessa grupper 

behöver inte vara gemensamma. Detta innebär att två olika grupper kan ha olika regler, vilket 

blir en kamp om vilka beteenderegler som skall följas. Att avgöra vilka regler som anses vara 

de rätta bestäms ofta utifrån vilken maktposition gruppen har förklarar Becker (2006, ss. 28–

29).  

Det finns olika typer av avvikande beteende. Becker (2006, s. 31) tar upp att vara rent 

avvikande innebär att personen bryter mot reglerna och att omgivningen uppfattar denne som 

avvikande. Sedan lyfter Becker (2006, s. 32) fram att individen kan ses som hemligt 

avvikande. Att vara hemligt avvikande betyder att individen bryter mot beteendereglerna, men 

att omgivningen inte uppfattar detta. Becker (2006, s. 66) lyfter fram att den hemliga 

avvikaren har en rädsla för att omgivningen ska får reda på regelbrottet och att relationen 

mellan dem då ska förstöras. Oavsett vilken form av avvikande beteende som personen 

etiketterats till sker detta genom en process som Becker (2006, s. 35) kallar för 



43 

 

avvikarkarriär. Avvikarkarriärens process inleds med att personen som agerar avvikande 

uppfattas som att denne gör det medvetet, det finns ett motiv bakom handlandet. Becker 

(2006, s. 38) betonar att trots detta är inte det avvikande beteendet ett medvetet val. Beroende 

på kontexten kan vissa handlingar ha olika betydelser för olika människor. Det är dock när ett 

avvikande agerande blir långvarigt och när det utgör individens identitet som utomstående 

etiketterar denna som avvikande.  

Det finns olika nivåer på avvikarkarriären förklarar Becker (2006, s. 62). Nybörjaren, 

tillfälliga användaren och regelbundna användaren. Nybörjaren är den fasen då personen 

först gör regelbrottet. Den tillfälliga användaren innebär att regelbrottet utförs allt oftare. När 

personen utför regelbrottet som en vardaglig rutin har den sista nivån, regelbundna 

användaren, blivit nådd.   

Becker (2006, s. 41) förklarar att om omgivningen behandlar en individ som att denne vore 

avvikande kan en självuppfyllande profetia skapas. Detta innebär ett flertal mekanismer som 

bidrar till att skapa en bild av hur man tror sig uppfatta en person. Denna bild kan vara 

missvisande. Genom att agera som att någon annan vore avvikande bidrar detta till 

avvikarkarriären och att skapa ett avvikande beteende hos individen. Becker (2006, s. 40) 

lyfter fram att genom att ha ett avvikardrag kan felbedömningar ske. Avvikardraget kan ha ett 

visst symbolvärde som leder till att andra egenskaper som hör samman med avvikardraget 

placeras på individen. Individen med avvikardragen kan därmed bli påverkad av detta och 

skapa andra avvikardrag som i sin tur leder till att den självuppfyllande profetian blir sann. 

Genom att den självuppfyllande profetian slår in tar Becker (2006, s. 42) upp att 

felbedömningarna av avvikardragen även de blir sanna. I sin tur förstärker detta avvikardraget 

och de egenskaper som kopplas samman med det. Genom den självuppfyllande profetian 

förhindras därmed de avvikande individerna att följa de vardagliga rutiner som de andra 

följer. Avvikarna måste då använda sig av andra avvikardrag för att skapa sin egna 

fungerande vardag. Trots detta lyfter även Becker (2006, s. 43) fram att den självuppfyllande 

profetian inte alltid blir sann och att en person med vissa avvikardrag inte alltid etiketteras 

som avvikande. Detta beror på kontexten till avvikardragen. En annan aspekt av att vara 

avvikande är när en person försöker ta sig ur sin avvikarkarriär. De förutfattade meningarna 

som andra har om den avvikande personen är med och skapar ett motarbetande agerande 

gentemot dessa. Vilket i sin tur kan leda till den självuppfyllande profetian.  

Becker (2006, s. 61) förklarar att sociala kontrollmekanismer är med och upprätthåller de 

regler och normer som existerar i samhället. Dessa utförs genom maktutövning i form av 

sanktioner och belöningar. Ett regelriktigt beteende belönas, medan ett avvikande beteende 

bestraffas. Maktutövningarna kan ske subtilt i sociala sammanhang. Genom att en person som 

anses ha mycket makt sprider sin åsikt om något påverkar detta gruppen. De som inte håller 

med om åsikten och bryter mot dessa normer anses då vara avvikare.  

Becker (2006, s. 107) lyfter fram att bara för att det finns beteenderegler innebär det inte att 

de följs. Genom moralentreprenörer skapas och upprätthålls reglerna förklarar Becker (2006, 

s. 125). Moralentreprenörer är regelskaparna samt regelövervakarna. Regelskaparen är med 

och skapar reglerna. De ser till reglernas innehåll och de är även ofta drivna personer. Detta 

kan nästan liknas med något heligt, där regelskaparen utför korståg. Becker (2006, s. 128) 

menar på att korståg är försök till att skapa nya regler. Regelövervakaren är istället den som 
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ser till att reglerna följs förklarar Becker (2006, s. 131). Det som regelövervakaren lägger sitt 

fokus på är regeln, utan att behöva se till dess innehåll.  

5.4. Sammanfattning av teorierna  

Sandstrom och medförfattare, Goffman och Becker tar upp olika aspekter av symbolisk 

interaktionism. Sandstrom och medförfattare lyfter fram flera begrepp som är användbara för 

att förklarar den flyktiga normaliteten och dess koppling till den symboliska interaktionismen. 

De begrepp vi kommer att använda är; socialisationsprocessen; spegeljaget och 

generaliserade andre. De begrepp vi kommer att använda oss av från Goffman för att förklara 

flyktig normalitet är; främre regionen; bakre regionen; falsk fasad; falsk rollframställning; 

takt; takt visavi takt och dramaturgisk disciplin. Slutligen tar även Becker upp användbara 

begrepp, dessa är; etikettera; rent avvikande; hemligt avvikande; avvikarkarriär; 

självuppfyllande profetia; sociala kontrollmekanismer och moralentreprenörer. Tillsammans 

kan dessa begrepp förklara den flyktiga normaliteten i vardagslivet.  

6. Diskussion 

I den här delen av vår studie kommer vi inledningsvis att jämföra vårt resultat med den 

frågeställning och syfte som vi har arbetat utefter. Efter det kommer vi att gå vidare med att 

jämföra resultatet med den tidigare forskning som vi har presenterat ovan. Vi kommer sedan 

att redogöra för kopplingen mellan vårt resultat och teorierna som nämns ovan. Slutligen 

kommer vi att sammanfatta diskussionen.  

6.1. Resultatet i relation till vårt syfte  

Vårt syfte med denna studie är att studera hur unga vuxna upplever användandet av 

psykofarmaka i deras vardagliga liv. Detta har utförts med hjälp av metoden Grundad Teori. 

Vi kunde urskilja en huvudangelägenhet som alla psykofarmakaanvändare talade om, vilket 

var att de ville passa in. Därefter kunde vi urskilja kärnkategorin flyktig normalitet. Denna 

normalitet är dock skör och ostabil, vilket är varför vi kallar den för flyktig. Dessa två 

aspekter skapar tillsammans begreppet flyktig normalitet, som belyser 

psykofarmakaanvändarnas upplevelse av psykofarmakas påverkan i deras vardagsliv. Flyktig 

normalitet byggs upp av sex kategorier. Dessa är; Ambivalens i att välja och välja bort 

psykofarmaka; Ansvar för den sociala normaliteten; Förändringen i identiteten; Kroppslig 

kommunikation; Osäkra sociala relationer och Strategier för att upprätthålla den sociala 

normaliteten. De olika kategorierna samspelar alla med varandra, samt med kärnkategorin. 

Genom att använda GT som utgångspunkt har vi kunnat fånga upp psykofarmakaanvändarnas 

upplevelse. Vi upplever att syftet vi har arbetat utifrån har besvarats och att det som 

psykofarmakaanvändarna upplever är en komplex bild av hur deras vardagsliv påverkas av 

psykofarmaka. De har således uttryck negativa aspekter som psykofarmaka för med sig, 

samtidigt som positiva aspekter av psykofarmakas påverkan på vardagslivet har lyfts fram. 

Detta blir paradoxalt och psykofarmakaanvändarna kan aldrig vinna kampen om att skapa en 

stabil social normalitet så länge de har psykisk ohälsa och äter psykofarmaka. De kan endast 

uppnå en flyktig normalitet som de ständigt måste arbeta på för att upprätthålla. 
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6.2. Resultatet i relation till tidigare forskning 

Den tidigare forskning som vi använt oss av belyser olika teman av psykofarmakas påverkan 

på vardagslivet. Dessa teman är; Närståendes uppfattning av psykofarmakaanvändandet; 

Ansvaret kring psykofarmaka; Psykofarmakas påverkan på identiteten; Upplevelser av 

psykofarmakas påverkan på hälsan och De ekonomiska aspekterna av psykofarmaka. Den 

tidigare forskningen i jämförelse till vårt resultat, som syftar till att studera hur unga vuxna 

upplever användandet av psykofarmaka i deras vardagliga liv, saknar ett helhetsperspektiv 

kring att belysa vardagens alla aspekter. De teman som den tidigare forskningen lyfter fram 

utgör enskilda och separata delar av vardagslivet. Det finns även ett fokus på de medicinska 

bieffekterna och symtomreduktion.  

Utifrån temat närståendes uppfattning av psykofarmakaanvändandet kunde vi finna båda 

likheter och skillnader med vårt resultat. En likhet som tas upp av Bennett (2007) är att 

psykofarmaka kan uppfattas som ett hjälpmedel för de närstående som slipper ta ansvar för 

psykofarmakaanvändarna. I vårt resultat uppgav intervjupersonerna att psykofarmaka blev en 

avlastning för anhöriga och att detta i sin tur kunde fungera som relationsbyggande, vilket är 

avgörande för upprätthållandet av den flyktiga normaliteten. En skillnad mellan den tidigare 

forskningen och vårt resultat belyses av Lalor och Poulson (2013). De menar på att de 

närstående upplever att psykofarmaka leder till en flykt från ursprungsproblemet. Detta skiljer 

sig från våra intervjupersoners uppfattning. De ser istället psykofarmaka som ett hjälpmedel 

för att kunna minska symtomen av den psykiska ohälsan och därmed ha en fungerande 

vardag. I den tidigare forskningen om närståendes uppfattning av psykofarmaka lyfter inte 

studierna fram det faktum att fenomenet har två sidor. Utifrån studien som vi har genomfört 

betonas ambivalensen när det kommer till relationen till de närstående. 

Psykofarmakaanvändningen kan ha både en positiv och negativ inverkan på personens 

förmåga att agera socialt normalt och därmed vara flyktigt normal.  

Ett annat tema som lyftes fram i den tidigare forskningen är ansvaret kring psykofarmaka. 

Aalgaard Kelly och medförfattare (2017) lyfter fram en likhet till vårt resultat. Likheten är att 

psykofarmakaanvändaren upplever en brist i informationen kring psykofarmaka. Detta 

innebär att de själva måste ta ansvar och finna informationen om psykofarmaka. Likt vår 

studie menar Aalgaard Kelly och medförfattare (2017) på att psykofarmakaanvändarna 

upplever ett ansvar över att ta ett aktivt val gällande användningen av psykofarmaka. Även 

den tidigare forskningen som är gjord av Kilty (2012) har likheter med vårt resultat. Kilty 

(2012) förklarar att psykofarmaka kan fungera som ansvarsavlastande för de närstående, då 

ansvaret förflyttas till psykofarmaka. Vår studie skiljer sig till stor del från Choudhury och 

medförfattare (2015). Deras studie lyfter fram föräldrarnas ansvar för barn som brukar 

psykofarmaka. Vi använder oss av unga vuxna och myndiga intervjupersoner och denna 

aspekt framkommer inte i vår studie. Till skillnad från tidigare forskning belyser 

intervjudeltagarna i vår studie en ambivalens gällande ansvaret att ta psykofarmaka eller ej. 

Det är svårt för psykofarmakaanvändarna att ta beslut om de ska använda psykofarmaka för 

att uppfattas som socialt normala. De ställs även inför valet om de ska välja att inte använda 

psykofarmaka, för att psykofarmaka är en symbol för att vara avvikande. Denna ambivalens 

lyfter inte den tidigare forskningen fram.  

En annan aspekt av den tidigare forskningen är temat psykofarmakas påverkan på identiteten. 

Vi finner en likhet till vår studie och Gibson och medförfattare (2016), Hansen och 
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medförfattare (2013) samt Despeaux och medförfattare (2019). Deras studier lyfter fram att 

psykofarmaka skapar en möjlighet för psykofarmakaanvändaren att passa in och vara socialt 

normal. Denna likhet går i linje med vårt resultat, eftersom att intervjupersonerna belyser att 

de vill vara normala och därav använder de psykofarmaka. Trots detta lyfter våra 

intervjudeltagare fram att psykofarmaka är det som gör dem normala, samtidigt som att bruka 

psykofarmaka anses som onormalt. Detta leder till att de endast kan uppnå den flyktiga 

normaliteten, eftersom de tvingas handla på ett onormalt sätt för att uppfattas som socialt 

normala. Studien av Kilty (2012) lyfter fram att psykofarmaka leder till att 

psykofarmakaanvändarna förlorar kontrollen, vilket skiljer sig från vårt resultat. 

Intervjupersonerna i vår studie uppger att psykofarmaka ger dem en möjlighet att skapa 

kontroll över identiteten. Kilty (2012) och Canham (2014) menar på att psykofarmakas 

bieffekter leder till ensamhet. En viss liknelse finns till vårt resultat, då flera av 

intervjupersonerna uttryckt att de kroppsliga bieffekterna av psykofarmaka påverkade dem så 

att de inte kunde fungera socialt normalt. Resultatet från Bennett (2007) och Lalor och 

Paulson (2013) studier gällande identiteten saknar likheter med vårt resultat.  

I temat som berör upplevelser av psykofarmakas påverkan på hälsan lyfter Gibson och 

medförfattare (2016), Despeaux och medförfattare (2019) samt Waterreus och medförfattare 

(2012) fram viktuppgång som en bieffekt. De menar på att viktuppgången har en påverkan på 

psykofarmakaanvändarnas hälsa. Denna likhet finns i vårt resultat, men vi har ett större socialt 

fokus på de kroppsliga bieffekterna. Intervjupersonerna i vår studie upplever att 

viktuppgången försvårar deras förmåga att agera socialt normalt. I sin tur påverkar detta deras 

vardagsliv, hur de ser sig själva, samt hur omgivningen ser på dem. I studien av Choudhury 

och medförfattare (2015) finner vi likheten att psykofarmakaanvändarna upplever ett behov 

av psykofarmaka och terapi för att skapa hälsa. En skillnad till Choudhury och medförfattares 

(2015) studie är dock att de fokuserar på den psykiska hälsan och vår studie lyfter fram de 

sociala aspekterna av psykofarmaka.  

Slutligen lyfts temat om de ekonomiska aspekterna av psykofarmaka fram. Waterreus och 

medförfattare (2012), Aalgaard Kelly och medförfattare (2017) samt Hansen och 

medförfattare (2013) betonar att psykisk ohälsa och användandet av psykofarmaka leder till 

ekonomiska svårigheter. De lyfter även fram att psykisk ohälsa kan berättiga 

psykofarmakaanvändarna bidrag. Dessa ekonomiska aspekter som medföljer psykofarmaka är 

inget som nämns av våra intervjupersoner. De lyfter däremot fram att 

psykofarmakaanvändningen har en påverkan på deras förmåga att agera socialt normalt. I sin 

tur kan detta påverka deras förmåga att upprätthålla ett arbete. Anledningen till att de 

ekonomiska aspekterna inte är påtagliga beror till stor del på att vår studie är utförd i Sverige, 

där det finns ett större socialt skyddsnät vid ohälsa.  

Trots vissa likheter är den tidigare forskningen, som redan nämnt, snäv och fångar inte upp 

psykofarmakaanvändarnas vardagslivs alla aspekter. De forskningsartiklar vi fann inom 

ämnet ämnade inte att belysa psykofarmakas påverkan på vardagslivet, utan allt oftare belyste 

psykofarmakas olika bieffekter. De lyfter fram att psykofarmaka skapar en möjlighet till 

medicinsk normaliteten, medan vår studie betonar den sociala normaliteten. Det vår studie 

bidrar med till den framtida forskningen är att visa på att psykisk ohälsa och psykofarmaka 

inte endast berör den medicinska aspekten. Vi vill visa på att psykofarmakaanvändarna vill 

uppfattas som socialt normala och att detta är orsaken till att de brukar psykofarmaka.  
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6.3. Resultatet kopplat till teorierna  

Under denna rubrik kommer vi att presentera studiens resultat kopplat till teorierna av 

teoretikerna Goffman, Becker och Sandstrom och medförfattare. I resultatet kom vi fram till 

huvudangelägenheten att passa in, samt kärnkategorin flyktig normalitet. Vi kommer i detta 

avsnitt diskutera huruvida psykofarmakaanvändarna genom sitt psykofarmakaanvändande 

klarar av att uppnå en flyktig normalitet. Vi kommer här att sätta begreppet flyktig normalitet i 

relation till den symboliska interaktionismen. För att göra detta tydligt kommer den flyktiga 

normaliteten att kopplas till teoretikernas begrepp som togs upp i teoriavsnittet ovan.  

För att förstå vårt begrepp flyktig normalitet kan Goffmans begreppspar främre och bakre 

regionen användas. Främre och bakre regionen kan liknas med psykofarmakaanvändarnas 

hem och den yttre sociala kontexten. I den bakre regionen förklarar Goffman (1959, ss. 101–

102) att personen kan vara sig själva och utföra förberedelse för när de ska träda in i den 

främre regionen. Detta gör psykofarmakaanvändarna genom att i sina hem använda 

psykofarmaka för att kunna agera socialt normalt. Psykofarmakaanvändarna kan dock enbart 

uppnå den flyktiga normaliteten. Detta beror på att deras normalitet är skör och kan fallera vid 

felsteg i interaktionen med andra.  

På liknande sätt beskriver Becker (2006, s. 32) att personer kan vara hemligt avvikande. Även 

detta begrepp kan användas för att skapa en förståelse för den flyktiga normaliteten. 

Psykofarmakaanvändarna förbereder sig i den bakre regionen för att deras beteenderegelbrott 

inte ska märkas av omgivningen. Om de blir upptäckta riskerar de att etiketteras och avvika 

från samhället. Becker (2006, s. 26) förklarar att etiketteringen innebär att personen blir 

stämplad av omgivningen på grund av normerna i samhället, det är de andra som avgör vad 

som är avvikande. För att psykofarmakaanvändarna ska kunna undvika att bli etiketterade 

som avvikande måste personerna känna till vilka förväntningar omgivningen har på dem. Om 

de inte förstår förväntningarna eller är kapabla till att anpassa sig uppfattas de som avvikande. 

I och med att de blir etiketterade som avvikande klarar de inte av att upprätthålla den flyktiga 

normaliteten.  

Trots att psykofarmakaanvändarna förstår förväntningarna som ställs på dem, så väljer de att 

bruka psykofarmaka för att få en bättre psykisk hälsa. I sin tur leder detta till att de verkar 

vara socialt normala, men egentligen är de endast flyktigt normala. Den flyktiga normaliteten 

är skör, då de hela tiden riskerar att avslöjas. Sandstrom och medförfattare (2014, ss. 90-91) 

menar på att psykofarmakaanvändarna förstår de förväntningar som ställs på dem genom 

utvecklandet av den generaliserade andre. De kan därmed inse att deras psykiska ohälsa och 

psykofarmakaanvändning leder till ett avvikande beteende. Psykofarmakaanvändarna vet inte 

vad de andra förväntar sig av dem, utan de kan endast anta dessa förväntningar. Detta leder 

till en ambivalens huruvida de ska bruka psykofarmaka eller ej, för att passa in.  

För att framstå som socialt normal kan psykofarmakaanvändarna tvingas frångå sitt vanliga 

handlande. De är ambivalenta i frågan om de ska börja med psykofarmaka eller inte, för att 

upprätthålla den flyktiga normaliteten. De tvingas välja mellan att göra det som de vill göra 

och det som de förväntas att göra. Psykofarmakaanvändarna agerar därför enligt samhällets 

normer för att inte etiketteras som avvikande. Psykofarmakaanvändarna framställer därmed 

en bild av sig själva som socialt normala, vilket Goffman (1959, s. 58) benämner som en falsk 

fasad. Den falska fasaden målas upp genom en falsk rollframställning, vilket innebär att 
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personen vilseleder omgivningen genom att agera i linje med deras förväntningar. 

Psykofarmakaanvändarna skapar då en illusion av att de skulle vara socialt normala. Detta 

blir möjligt genom psykofarmakaanvändandet. Det finns en risk att i situationen bli 

påkommen med sin falska rollframställning. Om detta skulle ske anses de som avvikande och 

upprätthållandet av den flyktiga normaliteten misslyckas.  

Beckers begrepp om den självuppfyllande profetian belyser den skörhet som 

psykofarmakaanvändarna upplever i och med den flyktiga normaliteten. 

Psykofarmakaanvändarna riskerar att hela tiden bli påkomna som avvikande och de måste 

hela tiden agera utefter en falsk rollframställning. Stigmat som finns kring psykisk ohälsa kan 

påverka hur omgivningen uppfattar den falska rollframställningen när den blir påkommen. 

Den självuppfyllande profetian som Becker (2006, s. 41) lyfter fram fungerar på ett snarlikt 

sätt. Ifall omgivningen till psykofarmakaanvändaren handlar på ett visst sätt, då de har 

vetskap om deras psykofarmakaanvändande, kan detta leda till att den självuppfyllande 

profetian går i uppfyllelse. Genom psykofarmakaanvändandet kan omgivningen bemöta 

personen som att hen skulle vara socialt normal. När de närstående agerar som att 

psykofarmakaanvändarna är socialt normala kan den självuppfyllande profetian bli verklig. 

Hur psykofarmakaanvändaren bemöts påverkar huruvida den självuppfyllande profetian har 

en positiv eller negativ inverkan på den flyktiga normaliteten.  

Psykofarmakaanvändarna har lika många själv som de har sociala relationer. De ser sig själva 

genom andra och detta påverkar deras egna bild som socialt normala. Huruvida de uppfattar 

att andra ser dem som socialt normala eller inte påverkar deras möjlighet att upprätthålla den 

flyktiga normaliteten. I utvecklandet av spegeljaget förklarar Sandstrom och medförfattare 

(2014, ss. 87–88) att personen förstår hur andra ser denne, vilket har en påverkan på hur 

personen uppfattar sig själv. Om psykofarmakaanvändarnas omgivning ser dem som 

avvikande skapas ett stigma kring psykofarmaka. När psykofarmakaanvändarna tror sig 

uppfatta detta stigma påverkas deras bild av sig själva. Stigmat leder till att de strävar efter 

den sociala normaliteten, eftersom de har psykisk ohälsa och äter psykofarmaka kan de 

endast uppnå den flyktiga normaliteten. Om psykofarmakaanvändarna inte lyckas bevara den 

flyktiga normaliteten gör stigmat att de etiketteras som avvikande. De attribut som tillhör att 

vara psykofarmakaanvändare tilldelas därmed psykofarmakaanvändarna. I sin tur kan detta 

förstärka avvikardragen och deras avvikarkarriär blir alltmer påtaglig. Becker (2006, ss. 38–

39) belyser att avvikarkarriären är en process där omgivningen uppfattar personen som allt 

mer avvikande. När den avvikande handlingen är långvarig och detta upptäcks av 

omgivningen anses detta som ett avgörande steg i avvikarkarriären.  

Avvikarkarriären som lyfts fram av Becker, kan vara till hjälp för att förstå den flyktiga 

normaliteten. Becker (2006, s. 62) förklarar att avvikarkarriären som 

psykofarmakaanvändarna intar när de börjar med psykofarmaka har olika nivåer. De blir 

snabbt regelbundna användare, eftersom att deras psykofarmakaanvändningen är en 

vardaglig rutin. Intervjupersonerna har själva valt att börja använda psykofarmaka och 

därmed inleda avvikarkarriären. Användandet av psykofarmaka skapar vissa svårigheter att 

genomföra vardagliga aktiviteter, som exempelvis socialt umgänge och vardaglig 

sysselsättning. Intervjupersonerna upplever ett behov av att bruka psykofarmaka för att 

minska symtomen av den psykiska ohälsan och på så sätt kunna agera socialt normalt. 

Samtidigt kan psykofarmakaanvändning etiketteras som avvikande. Detta bidrar till den 

flyktiga normalitetens skörhet.  
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Eftersom att psykofarmakaanvändarna gör anspråk på en roll som socialt normal, vilket anses 

vara bättre än att avvika från normaliteten, kan deras rollframställning uppfattas som ett svek. 

Detta gör det svårt att lita på personen om den blir påkommen. Ifall 

psykofarmakaanvändarnas rollframställning inte är bra nog riskerar deras flyktiga normalitet 

att fallera. Becker (2006, s. 61) förtydligar att omgivningen använder olika sociala 

kontrollmekanismer, vilket innefattar sanktioner och belöningar. Psykofarmakaanvändarna 

påverkas därmed i hur de ska handla. Denna form av maktutövning gör att 

psykofarmakaanvändarna upplever ett stigma kring sin psykiska ohälsa och psykofarmaka. 

Psykofarmakaanvändarna kan inte vara ärliga med sin psykiska ohälsa och sitt 

psykofarmakaanvändande. Det här leder till att stigmat kring psykisk ohälsa och 

psykofarmaka kvarstår. Det är svårt för psykofarmakaanvändarna att avgöra om 

psykofarmaka eller den psykiska ohälsan är mest bidragande till avvikarkarriären. Detta 

påverkar även deras uppfattningen om hur de bör agera för att framstå som socialt normala 

och upprätthållandet av den flyktiga normaliteten.  

I den främre regionen uppträder psykofarmakaanvändarna enligt omgivningens förväntningar 

för att den flyktiga normaliteten ska upprätthållas. När psykofarmakaanvändaren befinner sig i 

den främre regionen krävs det att personen spelar rollen väl. För att spela rollen väl och 

upprätthålla den flyktiga normaliteten behöver psykofarmakaanvändarna hålla sig till en 

dramaturgisk disciplin. Goffman (1959, ss. 188–189) förklarar att den dramaturgiska 

disciplinen innebär att personen är engagerad i sin roll, samtidigt som hen måste hitta en 

balans i sitt framträdande mellan kontrollerad och spontan. Om psykofarmakaanvändaren 

agerar för kontrollerat kan rollen som socialt normal bli ifrågasatt, eftersom personen inte kan 

bemöta spontana händelser. Men om personen å andra sida är för spontan kan framställningen 

av den flyktiga normaliteten fallera.  

Genom socialisationsprocessen förklarar Sandstrom och medförfattare (2014, ss. 85–86) att 

personen sedan hen var liten har lärt sig att tänka, känna och agera enligt samhällets normer. 

Det är genom socialisationsprocessen som personen skapar en förståelse för vad som 

uppfattas som socialt normalt. Psykofarmakaanvändarna får även insikt i att deras agerande är 

avvikande och att de då endast kan uppnå en flyktig normalitet. I den primära socialiseringen 

betonar Sandstrom och medförfattare (2014, s. 87) att personens förmåga att fungera i 

samhället och följa normerna skapas. De lär sig från sina närstående vad som ses som normalt 

och de skapar en uppfattning om självet. Det andra stadiet av socialiseringen är den sekundära 

socialiseringen, denna process är ständigt pågående och påverkas av omgivningen. Om 

psykofarmakaanvändarna har god socialisationsförmåga kan de anpassa sitt agerande till den 

sociala kontexten. De kan då framträda som socialt normala. Om psykofarmakaanvändarnas 

socialisationsförmåga är bristfällig blir det svårare för dem att upprätthålla den flyktiga 

normaliteten.  

Psykofarmakaanvändarna anpassar sig efter normerna för att kunna upprätthålla den flyktiga 

normaliteten. För att kunna passa in krävs det därför att både psykofarmakaanvändaren och 

omgivningen agerar taktfullt. Goffman (1959, ss. 202–203) menar på att taktfullhet innebär att 

personerna i interaktionen visar vördnad till varandra, de tar därmed hänsyn till små misstag i 

agerandet. Psykofarmakaanvändarna måste även skapa förutsättningar för att omgivningen 

ska kunna agera taktfullt, de måste visa takt visavi takt. Psykofarmakaanvändarna kan därav 

välja att bruka psykofarmaka för att symtomen från den psykiska ohälsan ska minska. 

Psykofarmaka fungerar som ett medel för att förvränga verkligheten, men i och med att det 
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framställer dem som socialt normala blir det lättare för omgivningen att agerar som att detta 

vore sanning. Psykofarmakaanvändarna väljer att visa upp sig som socialt normala i den 

främre regionen och döljer därmed sin psykiska ohälsa.  

Psykofarmakaanvändarna upplever ett stigma kring psykisk ohälsa och psykofarmaka. Detta 

stigma är det som gör dem till avvikande. Den ambivalens som psykofarmakaanvändarna 

upplever kring sitt psykofarmakaanvändande förstärks av detta stigma. Becker (2006, s. 125) 

förklarar att det är moralentreprenörerna som skapar och upprätthåller reglerna och 

normerna. När dessa regler bryts skapas stigma. Det är genom regelskaparna som normer och 

regel finns för vad som är normalt eller inte. Vidare förklarar Becker (2006, s. 131) att det är 

regelövervakarna som ser till att dessa regler upprätthålls. Regelövervakarna skapar 

sanktioner mot de med psykisk ohälsa, genom att exempelvis säga att 

psykofarmakaanvändarna beter sig konstigt. På ett liknande sätt kan belöningar ges när de tar 

psykofarmaka och de närstående bekräftar att deras hälsosamma identitet har kommit tillbaka. 

De kan också uppleva sanktioner i och med sin psykofarmakaanvändning om de är rent 

avvikande. Omgivningen kan då visa genom icke-verbal eller verbal kommunikation att deras 

handlande är avvikande. På grund av regelövervakarna behöver psykofarmakaanvändarna 

konstant agera enligt normerna för att vara flyktigt normala och därmed kunna bli sedda som 

socialt normala.  

Flera av psykofarmakaanvändarna talade om stigmat kring psykofarmaka och uttryckte att de 

hoppas att regelskaparna ska genomföra ett korståg. Becker (2006, s. 128) förklarar att 

korståg är försök till att skapa nya regler. Psykofarmakaanvändarna hoppas att nya regler och 

normer ska skapas för att deras psykiska ohälsa inte ska ses som något avvikande. Att 

använda psykofarmaka skulle då inte vara en symbol för avvikandet och en acceptans från 

omgivningen skulle bli möjlig. Att ha psykisk ohälsa och bruka psykofarmaka skulle inte ses 

som avvikande. De skulle inte sträva efter en flyktig normalitet, utan de skulle istället kunna 

ha en stabil social normalitet och genom detta passa in.  

6.4. Förslag till framtida forskning 

Vår studie har ämnat att belysa unga vuxnas upplevelse av att bruka psykofarmaka och hur 

detta påverkar deras vardagsliv. Detta är något som är relativt outforskat och eftersom 

användandet av psykofarmaka har ökat kraftigt i och med DSM anser vi att forskning om 

psykofarmaka är vitalt. Den tidigare forskning som vi funnit lyfter inte fram 

psykofarmakaanvändarnas upplevelse av hur psykofarmaka påverkar deras vardagsliv. Viss 

forskning har en sociologisk infallsvinkel, denna forskning är däremot ofta fokuserad på 

enskilda aspekter av psykofarmaka.  

Vi ser vår studie som en startpunkt för den framtida forskningen om psykofarmakas påverkan 

på vardagslivet. Om fler studier genomförs där det finns en större bredd av psykofarmaka och 

diagnoser skulle detta kunna leda till en utveckling för förståelsen kring 

psykofarmakaanvändarens vardagsliv. Vi föreslår därmed att framtida forskning bör ha ett 

socialt perspektiv på psykofarmakaanvändningen. Det bör även göras studier som tar upp 

andra åldersgrupper och inte enbart unga vuxna. Om fler studier genomförs kan 

psykofarmakaanvändarna komma närmare den sociala normaliteten, trots att de har psykisk 

ohälsa och brukar psykofarmaka. Psykofarmakaanvändarna behöver därmed inte enbart 

uppleva sig själva som flyktigt normala.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 1 

Vilken psykofarmaka äter du? / Vilken psykofarmaka åt du? 

Hur länge har du gjort det?  / Hur länge gjorde du det? 

För vilken diagnos eller diagnoser äter eller åt du psykofarmaka?  

Har du upplevt någon biverkan av psykofarmaka?  

 Utveckla, både positivt och negativt 

Har du varit tvungen att byta psykofarmaka någon gång? 

 Hur är det att byta psykofarmaka/ dos? 

Hur påverkas du av att äta psykofarmaka?  

 Hälsa? 

 Socialt? 

Arbete? 

Relationer? 

Hur trodde du att du skulle påverkas av psykofarmaka innan du började/ bytte? 

 Stämmer det överens med hur det blev?  

Hur tror du att ditt liv skulle se ut om du inte tog psykofarmaka? 

Hälsa? 

Socialt?  

Arbete? 

Relationer? 

Upplever du ett behov att ta psykofarmaka? 

 Hur yttrar sig det?  

Vad har du för mål med din psykofarmaka?  

 Hur har ditt mål förändrats över den tid som du brukat psykofarmaka?  

Har du funderat på någon annan behandlingsform än psykofarmaka? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 2 

• Ansvar för den sociala normaliteten 

(1 och 6) Du beskrev i intervjun att det fanns ett ansvar att aldrig glömma att ta psykofarmaka 

eftersom det kunde ge påtagliga konsekvenser i ditt vardagsliv. Stämmer detta överens med 

din upplevelse av ansvaret om din psykofarmaka? 

• Den sociala upplevelsen av de kroppsliga bieffekterna 

(1) I intervjun uppfattade vi att du fick kroppsliga biverkningar som påverkade ditt vardagsliv, 

exempelvis att du gick upp i vikt, stämmer detta? Och kan du utveckla hur detta kopplas till 

ditt vardagsliv? 

(6) Du beskrev i intervjun att du fick kroppsliga biverkningar som påverkade ditt vardagsliv, 

exempelvis att du blev väldigt trött och fick sämre minne, vilket sedan påverkade ditt arbete 

då du fick svårt att utföra arbetsuppgifterna. Har vi uppfattat dig rätt?  

• Identiteten i sociala sammanhang 

(1) Du uttryckte att du hade svårt att acceptera att du hade psykisk ohälsa i början av 

psykofarmakaanvändandet, vi uppfattar att du hade en inre konflikt i och med att du inte ville 

vara din psykiska ohälsa. Stämmer detta?  

(6) I och med att du beskrev att du alltid identifierat dig som duktig och sedan fick psykisk 

ohälsa och började ta psykofarmaka så förändrades denna uppfattning om dig själv. Har vi 

uppfattat dig rätt om att psykofarmaka hade en påverkan om hur du identifierade dig själv?  

• Dilemmat av att upprätthålla social normalitet 

(1) Vi uppfattade att du upplevde ett dilemma gällande att använda psykofarmaka, du beskrev 

att du inte ville ta psykofarmaka för att vara kunna vara som ”alla andra” men för att vara som 

alla andra behövde du ta psykofarmaka. Uppfattar vi detta dilemma korrekt?  

(6) Du beskrev en inre konflikt då du ville vara duktig och inte vara en som äter 

psykofarmaka, men att du samtidigt kände att du behövde psykofarmaka för att inte vara en 

last för någon annan och att du arbetar för att klara din vardag själv. Känner du att detta var 

ett dilemma gällande att använda psykofarmaka? 

• Strategier för att upprätthålla den sociala normaliteten 

(1) Du beskrev att genom att använda psykofarmaka kunde du kontrollera din vardag bättre då 

psykofarmaka bromsar hur snabbt det går mellan topparna och dalarna? Har vi uppfattat dig 

rätt att du använde psykofarmaka som en typ av strategi för att klara av vardagen? 

(6) I din intervju talade du om de andra sakerna utöver psykofarmaka som du gjorde för att få 

vardagen att fungera, men du uttryckte även att psykofarmaka var nyckeln att klara av de 

övriga aktiviteterna. Vi tolkar det som att psykofarmaka är din strategi för att överkomma din 

psykiska ohälsa, stämmer detta överens med hur du ser det? 

• Bevara sociala relationer 
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(1) Genom att använda psykofarmaka och öka dosen kunde du komma tillbaka till ditt 

”normala” jag och att detta gav möjligheten att du och dina närstående kunde jobba på era 

relationer. Vi uppfattar därmed att psykofarmaka har en viktig roll när det kommer till att 

bevara sociala relationer, stämmer detta överens med hur du uppfattar det?  

(6) Du beskrev att du åt psykofarmaka för att inte vara en last för omgivningen. Genom att då 

använda psykofarmaka kunde du hantera din psykiska ohälsa utan att behöva ta hjälp av dina 

nära och kära. Stämmer detta?  

• Flyktig normalitet 

I och med det vi har pratat om och det du sa på intervjun och det de andra har sagt uppfattar vi 

att ni uttrycker en vilja av att uppfattas som socialt normala. Med detta menar vi att du inte 

vill ses som avvikande på grund av din psykiska ohälsa och att du äter psykofarmaka. Du vill 

passa in i samhället och ha en fungerande vardag som du hade innan din psykiska ohälsa. Den 

sociala normalitet uppfattar vi som en flyktig normalitet, vilket innebär att det är något som 

man måste jobba på för att upprätthålla och den riskerar hela tiden att fallera då den är skör. 

Genom psykofarmakaanvändandet finns risken att bli sedd som avvikande samtidigt som det 

skapar förutsättningarna för en social normalitet.  

(1 och 6) Utifrån detta har vi fått fram att psykofarmakaanvändarens huvudangelägenhet i 

vardagslivet är att passa in och den flyktiga normaliteten måste uppnås för att kunna passa in i 

den sociala kontexten. Kan du bekräfta ifall detta stämmer överens med din situation? 

 


