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Abstract : There are about 60 different causes of Alzheimers disease. Alzheimers

disease causes a degeneration of nervecells in the brain, which in turn results in severe

memory loss and loss of cognitive skills, creating social and interactive handicaps in

everyday-life. The aim of the study has been to interpretate three ficition books,

describing the life and everyday difficulties in interaction and actions in everyday-life,

for someone who suffers from Alzheimers disease. The interpretative method is based

upon the theory of symbolic interactionism. The results implies that the main aspects

of the theory can be used by the nurse in understanding and caring for the patient who

suffers from Alzheimers disease. The main aspects of symbolic interactionism could

be used as a point of departure for creating a framework for nursing practice in caring

for persons suffering from Alzheimers disease.
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INLEDNING
I samhället pågår i dag en debatt som handlar om omvårdnaden av äldre och speciellt

personer med demenssjukdomar. Debatten vittnar om mer behov av personal för att

vårda en växande äldre befolkning. Utvecklingen av omvårdnaden för de här patien-

terna är viktig för att det förekommer direkta missförhållanden i omsorg och omvård-

nad av äldre, men även för att säkra en ökad värdighet i vården (Sjökvist, 2002).

Den centrala intentionen i detta arbete kommer att vara i ljuset av en teori som tar

fasta på förståelsen av människan i hennes sociala sammanhang och vardag för att

ytterligare försöka bidra till förståelse för människan vars sjukdom gör det svårt för

henne att fungera i vardagen. Mot bakgrund av detta, så kommer symbolisk

interaktionism bilda ett ramverk för detta arbete, men även en förklarings- och ett

tolkningsredskap för de skönlitterära verken.

Detta arbete är frukten av ett intresse för att försöka förstå människor som lever med

olika psykiska samt neurologiska funktionshinder och sjukdomar. Alzheimers sjuk-

dom har därför utgjort ett fördjupat intresse- och studieområde.

BAKGRUND

Alzheimers sjukdom
Demenser beror på förändringar i hjärnan och idag finns kunskap om ett 60-tal olika

orsaker till att en demenssjukdom utvecklas. Den vanligaste typen av demenssjuk-

dom, som människor boende i Europa insjuknar i, är Alzheimers sjukdom. Lidandet

är ofta stort för såväl personen som dennes anhöriga (Gaunt, Öhlander, & Schwarz,

1993).

Demenssjukdomar leder till en förlust av bland annat minnet samt andra intellek-

tuella- och kognitiva funktioner. De svåraste demenssjukdomarna påverkar därför inte

bara minnet utan de inverkar också på handlande och beteende (Gaunt, m.fl., 1993).

Personer som lider av Alzheimers sjukdom behöver mycket vårdinsatser, stöd samt

hjälp i vardagen av sina närstående. Till slut kan personen ifråga oftast inte vårdas
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hemma av sina närstående eftersom sjukdomen blir svår att bemästra och behovet av

vård och omsorg blir omfattande (Basun, 1999; Gaunt, m.fl., 1993).

Alzheimers sjukdom är uppkallad efter en tysk läkare, Alois Alzheimer. Alzheimer

hörde till en grupp läkare som under det sena 1800-talet fokuserade sitt intresse på

hjärnan och antog att mentalsjukdomar berodde på organiska fel i hjärnans struktur

(Gaunt, m.fl., 1993). Dessa mentalsjukdomar avsåg bland annat demenser med tidig

debut (Olsen-Hellberg, 1996). Demens av Alzheimertyp, även förkortat DAT, ses

idag som en heterogen sjukdom som har sitt ursprung i degenerativa processer i hjär-

nan. Alzheimers sjukdom ses som ett begrepp kanske omfattande flera sjukdomar

med likartad klinisk bild och likartad patofysiologi, men med varierande etiologi. Alz-

heimers sjukdom är lika vanligt förekommande hos både män och kvinnor (Olsen-

Hellberg, 1996). I förekomsten av demenssjukdomar i västvärlden utgörs mer än hälf-

ten av fallen av Alzheimers sjukdom. Mindre än 5% av alla fall utgörs av familjär

Alzheimers sjukdom som sannolikt kan ses kopplad till mutationer på kromosomerna

1, 14 eller 21. Ärftlighet är därmed en väl dokumenterad riskfaktor för att få sjuk-

domen, även om ingen vet exakt var i den genetiska koden som svagheterna finns

(Eriksson, 2001; Cullberg, 2000; Wikkelsö & Wallin, 2000).

Ytterligare en faktor som ökar risken att utveckla Alzheimers sjukdom är hög ålder.

Risken för att få sjukdomen brukar betraktas vara försumbar vid 50-års ålder, ganska

stor för 70-åringar och mycket stor för 80-åringar (Eriksson, 2001). Sporadisk Alz-

heimers sjukdom brukar ofta delas upp i subgrupperna presenil Alzheimers sjukdom,

vilket innebär debut före 65 år, och senil demens, vilket innebär debut efter 65-års

ålder. Det är dock befogat att enbart använda beteckningen Alzheimers sjukdom då

subgrupperna till stor del överensstämmer i de patologiska förändringarna (Wikkelsö

& Wallin, 2000; Olsen-Hellberg, 1996).

Vid Alzheimers sjukdom atrofierar hjärnan, det vill säga att hjärnan skrumpnar med

varierande grad och med olika hastighet för varje person (Basun, 1999). Ytterligare en

sjuklig förändring av hjärnan är nervcellsdegeneration. Degenerationen antas börja i

synapserna, vilket förenklat kan beskrivas som att nervcellens tentakler gradvis dras

inåt. Nervcellens behov av syre och socker minskar och de in- och utåtgående signal-

erna och aktiviteterna i cellerna minskar (Basun, 1999).
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Förlust av minnet och andra intellektuella funktioner är gemensamt för alla demens-

sjukdomar (Gaunt, m.fl., 1993). Debutsymtomet för flera av de personer som insjuk-

nar i Alzheimers sjukdom är närminnesstörningar, men även fjärrminnet påverkas.

Till en början kan ofta en hygglig fasad upprätthållas, men i ett senare skede är det

karakteristiskt att hela personligheten förändras (Wikkelsö & Wallin, 2000). Nästan

samtliga personer som insjuknar känner på något sätt på sig att hjärnan inte fungerar

som tidigare och många som söker till hälso- och sjukvården har haft minnesproblem

i två till tre år innan de noterar att situationen återigen förvärras (www.-alzheimers.nu,

2002; Eriksson, 2001).

Personer som insjuknar i sjukdomen kan bli osäkra, dra sig tillbaka och det är ganska

vanligt att personen även känner av nedstämdhet, ångest och oro (Cullberg, 2000).

Tidiga symtom kan exempelvis vara svårigheter att komma ihåg händelser av olika

slag, glömma vart olika föremål ligger, inte komma ihåg några av de många uppgifter

som personen kan ha i huvudet, eller att avtalade möten glöms av. Personen kommer

bland annat inte ihåg om något redan är gjort eller om det skall göras nu (Terzis,

1999).

Det är korttidsminnet som försämrats och det episodiska minnet fungerar också sämre

än tidigare. Något förenklat skulle det episodiska minnet kunna förklaras som sådana

minnen från en episod eller en specifik händelse som är personligen upplevt och bun-

det till tid och rum (Terzis, 1999).

Personer med Alzheimers sjukdom har svårigheter att fokusera och behålla uppmärk-

samheten på det de gör för stunden. De blir lätt distraherade och störda, de tappar

koncentrationen och har svårt att lära in något nytt. Dessutom har de en försämrad

förmåga att spontant strukturera information utifrån på ett aktivt sätt både vid inlär-

ning och framplockning (Terzis, 1999).

Allt detta är något alla kan råka ut för, men om dessa symtom kvarstår eller till och

med skulle förvärras även efter ett par dagars eller en veckas vila, och framför allt om

andra människor omkring personen reagerar på glömskan finns det skäl att vara

vaksam. Oftast märker personen av att förmågan att klara av arbete under jäkt och

press avtar och att han/hon lättare förlorar helhetsgreppet om vad han/hon sysslar med
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(www.alz-heimers.nu, 2002). Det är också vanligt att problem uppstår med att tänka

klart, koncist, att analysera och lösa uppgifter och olika problem. Relativt tidigt

brukar också problem med att hitta rätt ord och flytet i det vardagliga språket för-

sämras, det semantiska minnet har då påverkats (Terzis, 1999). Många gånger noterar

personen själv eller närstående, att allt inte står rätt till när nya saker behöver läras in,

exempelvis nya och mer krävande arbetsuppgifter på arbetet. Det är också vanligt att

personen får problem med den rumsliga uppfattningen och kan få svårigheter att hitta,

framför allt i nya miljöer (Cullberg, 2000).

Förmågan till ickeverbal kommunikation kan göra att språkliga brister ändå upptäcks

sent. Defekter i finmotorik kan göra det komplicerat att till exempel äta och klä på sig.

Detta för med sig ytterligare svårigheter för personen att kunna fungera i vardagslivet.

Eftersom han/hon dessutom har bristande förmåga att förstå begrepp och ting kan det

göra att personen förväxlar olika saker så som toalettborste och tandborste, vilket gör

det svårt för honom/henne att sköta sin personliga hygien (Cullberg, 2000).

Sjukdomens uttryck är unika för varje person som insjuknar. Varje person anpassar

sig på olika sätt till de mer eller mindre smygande symtomen. Symtomen kan dock

delas in i tre större kategorier, reaktioner som är: adaptiva, protektiva och insuffi-

ciensreaktioner. Adaptiva reaktioner är sådana reaktioner som personen tar till för att

på olika sätt bemästra den nedsatta funktionsförmågan. Personen kan till exempel för-

ändra sina vanor i det dagliga livet så som att hålla sig till sådant som personen upp-

fattar sig klara av. I förlängningen leder detta till att personens livsrum krymper. För

att skydda sig mot situationer som kan vara svåra att klara av reagerar personen pro-

tektivt. Han/hon kan undvika kontakt med en del människor och sluta utöva sin hobby

om det tillslut blir för svårt. Personen kan få aggressiva utbrott då sådant som att sluta

göra något påpekas, eller uttala att andra människor gör allt för att ”sätta dit” personen

i samtal som denne inte lyckas fullt ut med. Insufficiensreaktioner är sådana reak-

tioner som exempelvis att personen reagerar med panik, gråt eller förtvivlan då en del

situationer eller aktiviteter blir omöjliga att utföra eller delta i. Andra personer som

inte förstått hur långt sjukdomen avancerat eller att dessa problem är påtagliga kan bli

chockade eller rädda när sådana reaktioner förekommer (Hallberg, 1997).
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Så småningom försvinner även förmågan att känna igen ansikten. Hos en del personer

förekommer epileptiska anfall och många utvecklar även Parkinsonliknande symtom.

Under sjukdomsförloppets gång utvecklas dessutom alltid urin- och avföringsinkon-

tinens (Cullberg, 2000).

Eriksson (2001) betonar att en av de första svårare problemen, både psykologiskt och

socialt, då Alzheimers sjukdom utvecklas, är att personen förlorar sitt språk. Med

språk menas förmågan att läsa och förstå texter samt att samtala och följa med i ett

samtal. Användandet av tal och språk är en psykologisk och social process som fodrar

samverkan av i stort sett hela hjärnan och hela den sociala människan.

Vardagen
Vardagslivet kan sägas vara en subjektiv bild av varje persons tillvaro och består av

de mönster och sammanhang som varje människa så självklart lever i och därmed tar

för givet (Nordell, 2000). Alla de aktiviteter som utförs regelbundet, som att exempel-

vis gå till arbetet, handla och hämta barn på dagis skulle ur ett allmänmänskligt pers-

pektiv, kunna beskrivas som triviala eller förgivettagna. Detta utgör dock en stor del

av det dagliga livet. Det är därför angeläget att ta hänsyn till varje persons vardagsliv

och dess yttringar i möten med personer med Alzheimers sjukdom och deras närståen-

de i omvårdnadssituationer (Nygård, 1999). I ett vardagsperspektiv kan sjukdom be-

traktas som en störning både i kroppen och i det liv som människor lever i. Exempel-

vis kan förhinder för att åka på en tjänsteresa uppstå vid hög feber, rutiner i nuet och

planer inför den närmsta framtiden rubbas. Sjukdom kan då betraktas som en genom-

gripande störning i en persons liv och dagliga rutiner (Nordell, 2000).

Vardagen kan ses som ett begrepp och sätt att forma identitet kring, då vardagslivet

pågår på olika platser, med egna vanor, rutiner och tidsmässiga mönster. Tid, rum och

olika platser är ändå mer än geografiska lokaliteter och tidsmässiga mönster (Nordell,

2000). Exempelvis reflekterar Crafoord (1997) kring platser utifrån ett utvecklings-

psykologiskt och psykoanalytiskt perspektiv och menar att de yttre platserna färgas av

egenskaper från det inre, då olika händelser av livet utspelas på olika tider och platser.

Platserna kan bli till en form av basstation i vardagen, både varifrån det kan gå att
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kommunicera med varandra, bjuda in dem som står oss nära, men också vara en plats

som skyddar oss från andras intrång (Crafoord, 1997).

Vardagens små vanor och dess självklara och till synes obetydelsefulla rutiner blir för

anhöriga plötsligt uppenbara då de inte fungerar som normalt. Plötsligt tar alla var-

dagliga aktiviteter tid eftersom ens livskamrat behöver hjälp med i stort sett allt.

Många anhöriga som under kortare eller längre tid vårdat sina livskamrater hemma

lever med dåligt samvete över att de gjort för lite eller gjort fel. De lever också ofta

under stress och oro över vad som händer om de lämnar dem ensamma och tvingas i

många fall att försumma sig själva för att få vardagen att fungera med den som är sjuk

(Lundh & Nolan, 2001).

Trots att relativt många idag lider av Alzheimers sjukdom och att många anhöriga

dagligen är involverade i sina närståendes sjukdom tycks det fortfarande finnas en

form av dubbelsidigt oförstående av sjukdomen. Det beror på att demens är en sjuk-

dom, men den innebär också ett stort socialt handikapp då sjukdomen påverkar per-

sonens beteende och relation till sin vardag och omgivning (Gaunt, m.fl., 1993).

Vardagen för en person som har Alzheimers sjukdom kan beskrivas på många olika

sätt, det skulle helt enkelt kunna gå att redogöra för den. Men för att en sådan redo-

görelse av vardagens betydelse och svårigheter i den skulle vara intressant samt bidra

till kunskapen inom omvårdnadsområdet, bör vardagen och dess innebörd studeras ur

ett mer teoretiskt och tolkande perspektiv. Utan ett tolkande och ett teoretiskt perspek-

tiv i en studie om vardagen, finns det risk för att ett sådant material och en sådan

studie kan drunkna i trivialiteter och detaljer och därmed bli ointressant som veten-

skap (Nilsson, 1994).

Vid studier och beskrivningar av mänskligt beteende och ageranden kan dessa vardag-

liga aktiviteter och deras innebörder lätt förbigås. Symbolisk interaktionism kan

hjälpa oss att tolka, spegla och meningsfylla dessa självklara aktiviteter och interak-

tioner med och i omgivningen (Blumer, 1969).

Omvårdnad
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Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) så är målet för hälso- och sjukvården en

god hälsa, samt att vård skall ges på samma basis för hela befolkningen. Vården skall

utgå med respekt för alla människors lika värde och se till den enskilda individens

värdighet. Ur detta arbetets perspektiv är det framförallt  §2a punkt 3 och 4 som är av

vikt. Hälso- och sjukvården skall grundas på respekt för patientens självbestämmande

och integritet. Den skall också främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och

sjukvårdspersonal. Detta kan relateras till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS, 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och

sjukvården. Enligt socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjuk-

vården betonas ytterligare att ... ”en humanistisk människosyn och ett antagande om

människors lika värde genomsyrar HSL. Detta innebär bland annat att ett genomtänkt

etiskt förhållningssätt ingår i kraven på god vård. Detta gäller även omvårdnad”. Vid-

are betonas att ”varje situation är unik och omvårdnaden utformas därför indivi-

duellt”. Viktigt är att all personal inte enbart riktar sina insatser på sjukdomstillståndet

utan ser personen i ett helhetsperspektiv.

När en person insjuknar i Alzheimers sjukdom förändras denne, men även livet för de

anhöriga förändras (Cullberg, 2000). Sjuksköterskan har som uppgift att både bistå i

behandling av den sjuke och att på olika sätt stödja anhöriga. Att som sjuksköterska

stödja anhöriga kan innebära att förklara och informera hur Alzheimers sjukdom ut-

vecklar sig, visa på olika sätt att förstå sjukdomens uttryck samt vilka åtgärder som

kan komma ifråga för att stimulera och stödja den sjuke (Ekman, 1999). I omvårdna-

den av en person med Alzheimers sjukdom kan sjuksköterskan komma mycket nära

personen och dennes privata liv och vardagsrutiner (Hallberg, 1997).

Omvårdnadsdisciplinen beskrivs av Elmberger, Lützén, och Sarvimäki (1997) som ett

kunskaps-, forsknings- och läroområde vars utgångspunkt består av fenomen i om-

vårdnadsverkligheten. En fundamental aspekt i omvårdnadsverkligheten, det vill säga

i praktiken, är att i yrkesutövningen som sjuksköterska eftersträva att försöka förstå

den person som visar sig i mötet patient-sjuksköterska (Hallberg, 1997).

Patientens grundläggande behov av vård kan tillgodoses genom att han/hon gör det

som han/hon själv klarar av och förmår. Sjuksköterskan får kompensera det som
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patienten inte själv kan göra. Sjuksköterskan kan ersätta resursbrister hos patienten,

men hon bidrar också med att stärka patientens egna resurser så att självständighet

och integritet blir möjligt (Jahren Kristoffersen, 1998). Demenssjukdomar kan vara ett

hot mot det egna jaget eller personens uppfattning om det egna jaget. Ur ett allmän-

mänskligt perspektiv skulle det kunna gå att säga att ett sådant hot väcker ångest hos

personen. Det verkar relevant som sjuksköterska att i omvårdnaden av dementa ref-

lektera kring varje patients förmåga att förstå sig själv i den situationen som han/hon

befinner sig i (Hallberg, 1997).

Omvårdnad är mer än en vårdhandling. Omvårdnad är också en ömsesidig relation

mellan patient och vårdare. I många fall vad gäller patienter med Alzheimers sjukdom

handlar det också om en relation till patientens familj eller andra närstående (Ekman,

1999; Hallberg, 1997). Omvårdnaden av en patient som är sjuk i Alzheimers sjukdom

handlar inte bara om att utföra löpande arbetsuppgifter som att tvätta och mata, utan

det handlar också om att stärka och skapa trygghet hos patienten som ofta lever i en

oklar värld. Omvårdnadspersonal behöver förstå den värld som patienten befinner sig

i och veta mer om patientens levnadshistoria, intressen och relationer (Ekman, 1999;

Hallberg, 1997).

Att skapa ett vårdprogram för personer med Alzheimers sjukdom menar Nygård

(1999), skulle kunna innebära att utgå från personens egna metoder att lösa problem.

Här är också de anhöriga viktiga eftersom de till stor del kan känna till hur problem-

lösningen fungerar. Genom att arbeta på detta sätt, används personens egna resurser

för att stötta och aktivera personen. Eftersom aktiviteter har olika innebörd för olika

personer bör personal alltid reflektera kring vad personen behöver hjälp med, vad som

prioriteras i dennes liv och när det ur omvårdnadssynpunkt är dags att sätta in hjälp.

Mot bakgrund av patientens levnadshistoria och personlighet bör vårdpersonal reflek-

tera kring hur sjukdomen påverkar den Alzheimersjukes uppfattning om sig själv och

sin situation. På så vis kan personal i omvårdnaden möta personen och inte bara

symtomen och uttrycken på en sjukdom (Hallberg, 1997).

För sjuksköterskan innebär detta också att försöka skapa en stimulerande vardag för

den sjuke, både för att personer vill ha stimulans på olika sätt i livet, men också för att
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intellektuell stimulans kan fördröja sjukdomsförloppet (Nygård, 1999). Att ge stöd till

aktiviteter och annan stimulans handlar också om värdighet. Grundläggande mänsk-

liga behov och mänskligt värde kvarstår hur långt framskriden demenssjukdomen än

är. Det är svårt för den demenssjuke att själv skapa helhet och sammanhang i sin var-

dag då sjukdomen försvårar just de förmågorna (Hallberg, 1997).

Att själv inte kunna ta fram och delta i en helhet och ett sammanhang i livet kan vara

integritetskränkande då en person inte är hel på samma sätt som han/hon upplevt sig

vara tidigare i livet. Därför är det viktigt att som sjuksköterska befrämja integriteten i

omvårdnaden av människor med Alzheimers sjukdom (Norberg, Zingmark, & Nils-

son, 1994).

En viktigt grund i omvårdnaden kan vara att befrämja ofta och täta möten mellan

patient och sjuksköterska, där de dementa kan förvänta sig att personalen är tillgäng-

liga, går att känna sig trygga med och förutsägbara i sitt handlande och beteende.

Detta kan befrämja att den Alzheimersjuke kan känna tillit till personal och sin vardag

(Norberg, m.fl., 1994).

Ytterligare en integritetsfrämjande aspekt är att den sjuke i så stor utsträckning som

möjligt får fatta egna beslut rörande sin vardag, detta förstås beroende på patientens

förmåga att ta sådana beslut. Här har sjuksköterskan en viktig roll i att kunna presen-

tera valmöjligheter på ett individuellt anpassat sätt så att patienten kan uppleva själv-

ständighet trots sin sjukdom (Norberg, m.fl., 1994).

I en studie av Norbergh, Asplund, Rassmussen, Nordahl och Sandman (2001) fram-

kom att sjuksköterskor interagerar lite med patienter med Alzheimers sjukdom för att

de tenderar att fokusera på fysiska omvårdnadshandlingar. Sjuksköterskor har också

för lite tid samt kan tänkas tycka att det är lättare att interagera med patienter som kan

kommunicera och interagera själva. I studien framkom också att mindre tid användes

till psykosociala och andliga omvårdnadshandlingar. Dessa omvårdnadsbehov tolkar

författarna vara svårare för personalen att identifiera, just därför att patienterna på

denna avdelning hade svårt att interagera på grund av sin demenssjukdom. Författarna

betonar också att patienter med demenssjukdomar, trots sina svårigheter att interagera,
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har behov av social samvaro och fysisk kontakt för att kunna slappna av och få ro i

tillvaron.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Fördjupningsarbetets syfte har varit att med hjälp av ett teoretiskt perspektiv tolka tre

skönlitterära verk för att förstå den Alzheimersjukes svårigheter med interaktion och

handlande i vardagen.

Frågeställningar
Vilka aspekter är det som är specifika för svårigheter med interaktion och handlande i

vardagen för patienter med Alzheimers sjukdom?

På vilket sätt kan skönlitteratur om enskilda personer och deras vardag fungera vid

sökandet av förståelsen av en sjukdom som Alzheimers?

På vilket sätt kan ett teoretiskt perspektiv på Alzheimers sjukdom vara till stöd för

sjuksköterskan i omvårdnad?

METOD OCH GENOMFÖRANDE
Den metodologiska förförståelsen är inspirerad av symbolisk interaktionism. Blumer

menar att symbolisk interaktionism vilar på tre huvudpremisser. Den första är att

människor agerar på grundval av den mening fenomen och andra människor har för

dem. Den andra premissen är att denna mening uppstår genom social interaktion med

andra människor. Den tredje huvudpremissen inbegriper att människor fäster mening

vid situationer, fenomen och sig själva genom en ständigt pågående tolkningsprocess

(Blumer, 1969). Den symboliska interaktionismen bildar fördjupningsarbetets ram-

verk och även dess röda tråd. Teorin utgör också arbetets tolkningsredskap, det vill

säga den är ett metodverktyg i tolkning av texterna som utgör uppsatsens empiri. Teo-

rins roll som metodverktyg utgör ledtrådar för urval av citat att tolka samt ett verktyg

för själva tolkningen (Lindberg, 1998).
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Metoden är tolkning av text. Tillvägagångssättet har varit en systematisk läsning av

tre skönlitterära verk, skrivna av närstående till en person som insjuknat i Alzheimers

sjukdom. Dessa skönlitterära verk är: Bohman (1990), Isaksson (1994) och Bayley

(1999). Innan den systematiska läsningen av skönlitteraturen, har en förförståelse för

Alzheimers sjukdom skapats genom att studera litteratur som beskriver sjukdomen.

Den systematiska läsningen har inneburit att i texten söka efter sådana sociala situa-

tioner som påvisat att personer lider av Alzheimers sjukdom. Det har därmed inne-

burit att i läsning och kunskapsinhämtning om sjukdomen i sig söka efter exempel på

utmärkande problem för en person med Alzheimers sjukdom att fungera som vanligt i

vardagslivet. Det kan vara exempel på där de närstående fått gå in som stöd för att få

vardagen att fungera eller där anhöriga på något sätt reflekterat över uppkomna situa-

tioner.

En första tolkning av de valda citaten gjordes mot bakgrund av syftet samt den första

övergripande inläsningen av vald teori. Teorin och förförståelsen för Alzheimers sjuk-

dom har därigenom varit vägledande i den systematiska läsningen av de skönlitterära

verken. Efter en mer fördjupad inläsning av teorin gjordes ytterligare en tolkning av

citaten. Det fanns nu citat som föreföll tydligare och andra kom att bytas ut. På så vis

har kunskap om teorin och bearbetning av författarnas beskrivningar av vardagen ut-

ökats i omgångar för att slutligen nå en tolkningsmättnad (Lindberg, 1998). De olika

citaten representerar också olika typer av svårigheter som den Alzheimersjuke perso-

nen har i sin vardag.

Mot bakgrund av syftet har teorins begrepp och hörnstenar relaterats till de

ovanstående karakteristiska problemen med sjukdomen och de effekter problemen för

med sig i vardagen. På följande sida illustreras de ledtrådar som fungerat i både

tolkandet och urval av text att tolka. Figur 1 beskriver tillvägagångssättet i tolkningen

av texten. Den horisontella pilen leder från förförståelsen av de karakteristiska pro-

blemen med sjukdomen till de effekter problemen för med sig i vardagen, för att där-

efter relateras till och tolkas med hjälp av symbolisk interaktionism.
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Figur 1. Ledtrådar för urval av citat och tolkning av text.

 Alzheimers sjukdom        Svårigheter i social interaktion     Symbolisk interaktionism

Minne Att inte komma ihåg det ”I” och ”Me”

förflutna  och använda detta nu

Språk Svårigheter att följa och delta i Gester och symboler

samtal

Tid och Rum Att inte kunna placera sig själv i ”I” och ”Me”, symboler

ett sammanhang och gester

Förmåga i vardagen Att inte förstå vardagliga sociala Generaliserande

situationer andre, rollövertagande,

social interaktion

Defekter i finmotorik Att inte kunna göra sådant Symboler, mening, ”I”

man tidigare kunnat och gjort och ”Me”

Förförståelse och systematisk läsning

Bilden ovan visar hur arbetets genomförande gått till. Tankar och tolkningar kan ses

som ett ständigt flöde fram och tillbaka mellan de tre rubrikernas innehåll.

Symbolisk interaktionism
Mead är en av grundarna till symbolisk interaktionism, men han skrev inte något eget

material. Det material som finns publicerat är anteckningar från hans föreläsningar

som studenter gjort. Mead (1864–1931) påbörjade tankarna om hur det skulle kunna

gå att betrakta människan och då främst genom att uppmärksamma dennes handlande.

Han tog avstånd från behaviouristerna, som till stor del bortsåg från människans unika

och individuella medvetande. Genom att studera människors handlanden, samt hur en

utveckling av ett medvetande kan ske, skulle det också kunna gå att ta fram bättre

eller trovärdigare empirisk kunskap om människan. Mead tog fasta på att människan
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utvecklar och är därigenom ett språk som delas med andra. Interaktion med andra sker

genom gester, symboler och språk och därmed skapas ett medvetande (Berg, 1998).

Själva namnet symbolisk interaktionism lanserades under slutet av 1930-talet av

sociologen Blumer, som var student hos Mead. Symbolisk interaktionism kan betrak-

tas på flera sätt. Teorin erbjuder ett angreppsätt för att analysera den sociala vardagen.

Det är inte frågan om en symbolisk interaktionism utan det finns lika många tolkning-

ar som det finns användningsområden (Trost & Levin, 1999).

Symbolisk interaktionism uppkom som en sociologisk och socialpsykologisk ström-

ning och kan beskrivas vara inspirerad av framförallt tre andra vetenskapsfilosofiska

perspektiv. Pragmatismen, där den vetenskapliga sanningen mer kan bekräftas av

resultatets praktiska tillämpningsområde. En betoning av idiografisk forskning snarare

än nomotetisk, det vill säga att enskildheter kan säga mer om verkligheten än analys

av massdata och slutligen en betoning på kvalitativa studier istället för kvantitativa

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Strömningen kan härigenom ses som en kritik mot

positivismen och ett naturvetenskapligt inspirerat sätt att söka kunskap. Att söka det

unika och arbeta med, lite förenklat uttryck, mjukare metoder ansågs lämpligare då

den mänskliga praktiken kom att studeras (Berg, 1998).

Jaget – ”I” och ”Me”
”Me” kan beskrivas som självets levnadshistoria, erfarenheter och minnen medan ”I”

är den aktiva och agerande delen av självet. ”I” agerar och handlar i nuet och då mot

bakgrund av sitt ”Me”, det vill säga ”Me” sätter ”I” i en kontext. På så vis skulle det

kunna gå att säga att ”Me” hör till det förflutna och ständigt fylls på av erfarenheter

som ”I” utför i nuet. Självet är därmed en ständig process som rör sig i tid och rum

och är därför föränderligt (Holmberg, 1993). ”Me” är andras tankar och idéer och i

sista hand en spegling av det samhälle människor lever i. ”I” är det som inte är andras

tankar men som medvetet uppstår i ett oavbrutet samtal mellan ”I” och ”Me”. Det här

sättet att se på en människa gör att denne är både ett exempel på något i samhället och

en unik människa (Ambjörnsson, 1996).

”Jaget är inte något som först existerar och sedan inträder i relationer till andra, utan

det är, så att säga, en virvel i den sociala strömmen och därför fortfarande del av
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strömmen” (Mead, 1976, s. 138). Människor föds inte med ett ”Me” utan det sker en

ständig utveckling av det. Barnet utvecklar sitt själv i interaktion, samvaro och lek

med andra. Oftast är det föräldrar, syskon och vänner som genom interaktion på olika

sätt får barnet att utveckla sig själv till ett eget subjekt, en egen person som är med-

veten om sig själv och sig själv i samspel med andra i olika sociala sammanhang

(Mead, 1976). Det individuella jaget skulle på detta sätt kunna betraktas som ett resul-

tat av all interaktion med andra (Lindberg, 1998).

Den generaliserande andre och interaktion
Ett sätt att utveckla sitt själv är genom att ta andras roller, ”role-taking”. Genom detta

byggs och omformas ständigt jaget (Mead, 1976). Barn tar in och generaliserar allt

fler roller i sina lekar med sig själva och andra. De leker exempelvis mamma, pappa

och lärare och föreställer sig hur de agerar. De lär sig att det finns olika mammor och

pappor än sina egna. På så vis kan de generalisera fram hur de kan agera och uppträda

i olika situationer. Barnet vet nu vilka regler och normer som fungerar i olika sam-

manhang och placerar detta i sitt ”Me” för att ständigt utveckla det genom sitt ”I”.

Socialiseringsprocessen i sig, blir inom symbolisk interaktionism aldrig riktigt färdig,

utan jaget omdefinieras och förändras så länge människan lever (Trost & Levin,

1999).

Genom förmågan att kunna sätta sig in i hur andra människor tänker, känner och

agerar finns grund för att kunna kommunicera. När en person tar en annan persons

roll i så kallad ”role-taking” utövar personen också empati, ett inkännande för att

kunna förstå (Trost & Levin, 1999). Rolltagande baseras på att det kan gå att se sig

själv utifrån den andres ögon och på så sätt förhålla sig till sig själv som ett objekt

bland andra. Rolltagande handlar då om att en handling fungerar som stimuli för den

andre att agera på ett visst sätt och denna respons blir återigen ett stimuli för den

första personen att anpassa sitt handlande till den fortsatta responsen (Lindberg,

1998). Den här medvetenheten blir till hjälp i framtida handlingsmönster och kom-

munikation (Trost & Levin, 1999). Till slut kan andra, den generaliserande andre, ses

som en helhet och kan bli liktydigt med samhället, det vill säga normer utvecklas för

hur människor agerar i givna sociala sammanhang (Berg, 1998).
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Blumer (1969) delar upp den sociala interaktionen i två delar: en icke- symbolisk

interaktion och en symbolisk interaktion. Den icke- symboliska interaktionen äger

rum när människor agerar, responderar och interagerar med omgivningen på reflex,

mer instinktivt. Den symboliska interaktionismen däremot, innebär att människor tol-

kar interaktionen och handlandet under tiden interaktionen pågår och kanske innan det

ges svar på någons agerande. Det som Blumer här enbart kallar symbolisk interak-

tionism, kan beskrivas som att människor tolkar innan de interagerar, det vill säga

svarar på någon annans agerande (Blumer, 1969). Genom att människor är sociala

varelser blir också det som människor varseblir, så som köket med dess innehåll och

föremål, ett par skidor och ett träd, sociala objekt (Trost & Levin, 1999).

Människor lär sig ständigt att anpassa sig efter varje specifik social situation, för att

kunna interagera med andra människor. Ur denna interaktion med andra lär sig män-

niskor att bygga upp nya gester och responser. Det som lärts in förläggs till  ”Me”, där

erfarenheter om världen och den sociala omgivning finns (Mead, 1976). Här finns

normer, sociala gester och värderingar som kan delas med andra. För att jämföra det

här med ett psykoanalytiskt perspektiv är ”Me” en censor eller överjag (Berg, 1998).

Mening, signifikanta symboler och gester, är sociala konstruktioner. Deras innebörd i

form av mening, formas genom människors sociala interaktion med varandra (Blu-

mer, 1969). Gester eller mönster för beteende kan upplevas som mer självklara och

förgivettagna än andra, eftersom de upplevs som gemensamma för människor, eller

åtminstone gemensamma för alla i en kategori eller grupp av människor (Lindberg,

1998). Symbolerna blir till ett stimuli för människor att handla efter, vilket kan göra

att det ganska lätt kan gå att förutsäga beteenden hos sig själv och andra, förutsatt att

symbolerna är särskiljande (Trost & Levin, 1999).

När en gest och en idé väcker samma idé hos en annan människa, har människor enats

om en signifikant symbol. Därigenom kommer en speciell gest inom en social grupp

att stå för en specifik handling eller respons. Endast i dessa termer av signifikanta

symboler är existensen av ett medvetande möjligt. Människor är medvetna om sig

själva, om andra samt den sociala och fysiska värld som människor delar (Mead,

1976).



16

Språkets betydelse
Genom människors tänkande och språk framkallas symboler där en respons förväntas

hos den andre som liknar den egna, detta för att kunna förstå varandra och vad som

menas med ord och handlingar. Detta är nödvändigt för att kunna kommunicera med

varandra. Språket ger människor på så vis en möjlighet att symbolisera och menings-

skapa. Ur den sociala processen skapas mening och mening är en av de viktigaste

grundstenarna för människan. Mening är således helt social i sin grund (Berg, 1998).

Mening präglas in i omvärlden så att det blir till ett objekt för människor. Språket

hjälper människor att bygga upp en uppsättning symboler som betyder nästan likadant

för människor för att kunna interagera socialt. Mänsklig handling kan då snarare

beskrivas som en konstruktion än en reaktion och respons. Människor handlar gent-

emot föremål eller objekt på det sätt som är inlärt hos människor och även vad före-

målet betyder, det vill säga vilken symbol och mening den har (Mead, 1976). Den

verklighet som i sin tur påverkar människors handlingar är en av människor själv-

tolkad verklighet (Nilsson, 1994). Lite förenklat skulle det kunna gå att säga att män-

niskor lever i en till stor del symbolisk och självtolkad värld. Den sociala omgiv-

ningen existerar inte därför bara utanför människor själva utan den infiltrerar också

människor (Nilsson, 1994).

Tolkning av text
Skönlitteratur fungerar som beskrivningar av hur uttryck och svårigheter förknippade

med Alzheimers sjukdom inverkar i det vardagliga livet för den som insjuknat i

sjukdomen, samt för dennes anhöriga och nära vänner. Tolkningen är därigenom

gjord på ett ställningstagande till texterna som representationer av svårigheterna av att

leva med Alzheimers sjukdom. I arbetet har skönlitteraturen rollen av empiri. Empirin

och därmed texterna bearbetas utifrån förförståelsen för sjukdomen i sig samt den

valda teorins hörnstenar och begrepp. På så vis formas mening i texten för att sedan

kunna tolkas. Detta sätt att betrakta text, forma och skapa mening i den vilar på Sved-

ners (1999) tankar om litteraturläsning.

Svedner (1999) menar att läsning kan beskrivas som en process där tre faktorer sam-

verkar: författaren, texten och läsaren. Svedner för ett resonemang om att läsningen i
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sig är en betydelseskapande aktivitet för läsaren och betydelse skapas med utgångs-

punkt i texten. I ett vanligt läsande av skönlitteratur är det oftast författaren som drar

till sig uppmärksamheten. I ett analytiskt läsande är däremot även läsaren medskap-

ande i texten och uppmärksamheten riktas då mot läsarens medvetande. I det här för-

djupningsarbetet betraktas det analytiska läsandet som ett tolkande läsande.

Betydelsen av en text är individuell då alla har olika erfarenheter och sociala världar

att relatera texten till. Svedner (1999) betonar att läsning är ett aktivt handlande. Med

aktivitet menas att läsaren inte passivt tar till sig texten rakt upp och ner, utan han/hon

skapar själv en betydelse av det som texten förmedlar. Det som finns i texten reali-

seras i mötet med läsaren. Läsning är en betydelseskapande aktivitet eftersom läsaren

skapar sig en bild av författaren, det vill säga den person som finns bakom texten.

Läsaren ger författaren de egenskaper som själva läsningen av texten visar att han/hon

borde ha.

Betydelseskapandet i texter görs också mot bakgrund av läsarens egna erfarenheter

och på grundval av det gemensamma språket och dess innehåll av gemensamma

sociala kodsystem som delas med andra. Läsningen blir därigenom en kreativ och

skapande aktivitet (Svedner, 1999). Betydelseskapandet i detta arbete har skett mot

bakgrund av förförståelse för Alzheimers sjukdom med dess specifika svårigheter.

Betydelseskapandet i läsning kan också vara något som Svedner (1999) kallar genera-

liserande betydelseskapande. Texten kan då betraktas inneha en mer allmän betydelse

än unik. Genom att betrakta texten ur ett generellt perspektiv, kan den specifika och

konkreta situation som texten i ord beskriver, framstå som en mer allmänmänsklig ut-

saga om både verkligheten och tillvaron, likväl som för människors existentiella för-

hållanden. Detta kallar Svedner för tematisering, en vidare betydelse skapas men ur-

sprungssituationen finns kvar. Genom att lämna den enskilda situationen för att för-

söka skapa en allmän sanning om livet eller sociala relationer, lämnar läsaren inte tex-

ten i sig, utan försöker istället fånga en känsla, en stämning eller en grundtanke med

texten och den situation texten beskriver. Texten blir på så sätt en mer eller mindre

allmän utsaga om verkligheten och tillvaron. Svedner kallar det här symbolisering.

Genom att läsaren själv skapar betydelse i den text som läses, kan han/hon inta en

position eller ett förhållningssätt till den textbetydelse som skapats.
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Genom att betrakta de skönlitterära texterna som representationer för svårigheter i

vardagen att leva med Alzheimers sjukdom, har dessa svårigheter fångats. Genom att

därefter tolka utvalda citat med hjälp av teorin skapas en allmän förståelse av att leva

med sjukdomen. Urvalsgrunden för de tre skönlitterära verken hade sin grund i fram-

förallt två övergripande aspekter:

* Fördjupningsarbetets problem och intresseområde berör den enskilde individen i sin

vardag.

* Två av böckerna är relativt välkända genom att de nyligen har filmatiserats.

Avgränsningar
Forskning kring Alzheimers sjukdom utgår från en rad områden, vilket berör både

medicinska, farmakologiska, psykologiska, omvårdnads- och anhörigstudier. Fokus

för arbetet har inte varit sjukdomen i sig utan snarare hur det kan gå att förstå en

person som har sjukdomen och hur sjukdomen inverkar på personens vardag och

sociala interaktion i den. Arbetet är avgränsat på så sätt att den tar upp Alzheimers

sjukdom som i vardagligt tal förknippas med åldersdemens, det vill säga oftast debut

efter 65 års ålder.

Fokus har varit att försöka förstå personer som insjuknat i Alzheimers sjukdom och

dennes svårigheter att interagera i sin vardag. Att utgå ifrån enbart tre skönlitterära

böcker för att förstå personer som insjuknat i Alzheimers sjukdom, har fört med sig en

avgränsad jämförelse till två andra studier. Dessa studier har använt liknande em-

piriskt material och angripit sitt material med utgångspunkt i symbolisk interak-

tionism. Studierna har haft enstaka personer i fokus för att beskriva och förstå sam-

manhang och sociala processer ur ett mer generellt perspektiv.

Arbetets empiri har utgjort tre skönlitterära verk. Dessa har fått representera svårig-

heter i vardagen när en person lider av Alzheimers sjukdom. De tre skönlitterära tex-

terna har lästs, bearbetats och tolkats utifrån vad Svedner (1999) kallar betydelse-

skapande och positionsval i litteraturläsning. Att använda skönlitteratur som empiri i

ett enskilt arbete kan föra med sig svårigheter. En svårighet är vad texterna beskriver,

vilken mening och roll de har i sökandet efter förståelse för en person med Alz-

heimers sjukdom.



19

RESULTAT
Tyngdpunkten i tolkningen av citaten i resultatet vilar på tre centrala premisser samt

hörnstenar och begrepp inom symbolisk interaktionism. Premisserna är: Människor

agerar på grundval av den mening fenomen och andra människor har för dem. Denna

mening uppstår genom social interaktion med andra människor. Människor fäster

mening vid situationer, fenomen och sig själva genom en ständigt pågående tolknings-

process (Blumer, 1969).

Med hjälp av Svedners (1999) betydelseskapande och positionering i litteraturläsning

har betydelse och mening skapats i de valda texterna utifrån förförståelse av sjuk-

domen och dess specifika svårigheter. Valda citat ur texterna har sedan kopplats till

och bearbetats ur den valda teorins perspektiv. Begrepp inom symbolisk interak-

tionism så som ”I” och ”Me”, rolltagande, generaliserande andre, gester och social

interaktion med symboler utgör utgångspunkt för tolkningen av citaten. Arbetets

resultat har därefter strukturerats efter valda citat ur de skönlitterära verken.

Förmågan att känna igen och förstå
Förmågan att känna igen och förstå sätts ned vid Alzheimers sjukdom, i högre eller

lägre grad. Denna oförmåga för med sig svårigheter att tolka synintryck, men även

andra sinnen som känsel, smak, hörsel och lukt kan vara påverkade (Norberg, m.fl.,

1994). Det kan också innebära oförmåga att förstå och känna igen föremål, inne-

börden i ord och mening med olika föremål (Egidius, 1997). Detta innebär att person-

en har svårt att tolka sådant som tidigare varit självklart för honom/henne, men detta

orsakas inte av fel på sinnena, utan det är hjärnan som inte klarar av att tolka och

bearbeta intryck. Det finns därför en trygghet i att känna igen och förstå saker

eftersom det dagliga livet präglas av förhållanden till saker, deras mening och rutiner

omkring oss (Norberg, m.fl., 1994).

Bayley (1999) beskriver nedan hur hans hustru Iris kommer ihåg vissa saker och

handlingar som är en vana och är förknippade med något trevligt. Andra saker och

vanor som hon tidigare aldrig brytt sig om, har nu under sjukdomen på något sätt

fångat hennes intresse.
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”Själva drinken är inte riktigt äkta – en droppe vitt vin, en skvätt Angostura bitter,
apelsindricka, en hel del vatten. Iris tycker om det och drinken har en lugnade effekt som får
henne att sitta och se på teve längre stunder. Annars reser hon sig oftast och står med ryggen
åt teven, medan hon oupphörligt plockar med sina objets trouvés - kvistar och stenar,
jordkokor, silverfolieremsor, till och med döda maskar som hon räddat från trottoaren under
våra korta promenader. Hon häller också vatten - ibland sin drink - på krukväxterna i fönstret
som nu vissnar under hennes behandling. Men så gör hon aldrig med en riktig drink, en med
alkohol i. Förståndig flicka - den gamla förkärleken för barer är henne fortfarande till nytta”
(s. 232).

Drinken och glaset är symboler för något som Iris tycker är trevligt, som att sitta och

umgås. Hon agerar med glaset och med hjälp av drinken som hon lärt sig att göra.

Hon vet vad en drink är och vad det innebär att socialt ”ta en drink”. Meningen med

glaset i det specifika sammanhang som Bayley beskriver ovan kan för Iris vara den

sociala samvaron och vanan att trivas med att socialisera och diskutera med mera på

exempelvis en pub. Eftersom meningen med glaset i detta sammanhanget är att

dricka, prata, koppla av och umgås så innebär det att den mening och hur Iris agerar

med drinken är en social konstruktion. När Iris får en riktig drink agerar hon gentemot

glaset och i drinksituationen på ett annat sätt än när hon får en svagare drink. Om

drinken är riktig agerar hon riktigt med den, det vill säga hon förslösar den inte på

krukväxter. Med en drink i handen tycks hon också veta vad hon skall göra med sig

själv under en längre stund. Utan ett föremål med en meningsfull innebörd söker

hennes ”I” efter sådana föremål, men på grund av sjukdomen så kan hon inte välja

dessa meningsfulla föremål ur sitt ”Me”. Hennes ”I” interagerar på så sätt utan

kontakt med hennes ”Me”.

På ett sätt kan Bayleys agerande beskrivas som ett rollövertagande. Han ger henne en

drink eftersom han vet att hon tycker om det och verkar bli lugn och stillsam. Han vet

också att hon gillar att ta sig en drink, så han kan sägas tolka hennes vana att inte hälla

ut en riktig drink på blommorna, som är vanligt för Iris. Hon tycker ju om barer, inte

skulle hon bete sig så konstigt där. Genom att han känner henne så väl och på något

sätt kan förstå henne så agerar han som han gör mot henne det vill säga på ett in-

kännande sätt, han visar empati.

Vid Alzheimers sjukdom kan människor få svårt att tolka sådant som tidigare varit

självklart. Genom att inte längre kunna tolka och skapa mening kan tidigare vanor och

aktiviteter bli främmande på nytt. Bohman (1990) och hans hustru Gunnel tillbringade
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mycket tid i Stockholms skärgård, framförallt under somrarna. Att segla var för dom

en självklar och trevlig sommaraktivitet. Men när Gunnel blev sjuk förändrades detta.

”Den gamla instinktiva känslan för båt och dess rörelser förtonade allt mer. Den tilltagande
osäkerheten präglade inte bara verksamheten i båt utan också tillvaron i allmänhet. Hon
tappade ibland bort namnen på barnen. Hon blev alltmer hjälplös i köket och beroende av mig
och familjen. Hon satt ofta tyst vid bordet, och försök att dra in henne i samtalet miss-
lyckades” (s. 79).

”I” agerar på egen hand utan stöd av ”Me” i den omedelbara situationen. Gunnel har

inget att relatera sitt förväntade beteende mot, hennes kunskap och erfarenheter från

tidigare liknande interaktioner med båten finns ju i ”Me”. Hon finner ingen mening

och kan inte heller skapa mening i de objekt (båten), subjekt (barnen) och den sociala

situationen (åka båt och samtala) som hon här ställs inför. Eftersom hon inte vet på

vad och hur hon skall agera, reagerar hon inte alls. Detta märker Bohman och försöker

få med henne i samtal och interaktioner, men han lyckas inte väcka något hos henne

som skulle kunna stimulera henne till vardaglig social interaktion. Bohman jämför

den instinktiva känslan för båt med tillvaron i allmänhet. Innebörden av båt och att

åka båt har tappat sin mening och betydelse trots att det tidigare varit så självklart.

Likaså har tillvaron i allmänhet, det vill säga vardagen med dess vanor varit så själv-

klar, men nu tycks den vara utan signifikans för hans hustru. För att interagera och an-

vända sig av köket och dess objekt behöver Gunnel nu hjälp av sin make och resten av

familjen.

Personer med Alzheimers sjukdom kan vakna upp i en okänd miljö varje morgon

eftersom deras förmåga att känna igen föremål förlorats. Även förmågan att känna

igen ansikten, det egna och andras kan vara påverkad, så att personen kan se sin egen

spegelbild i spegeln, men ändå möta en främling som gör att personen känner sig oro-

lig. Sammantaget blir detta på många sätt ett hot mot den egna identiteten: att de inre

bilderna blir osäkra och luddiga, vilket ytterligare förstärks av att det yttre igen-

kännandet av sig själv inte kan nås via en spegelbild (Norberg, m.fl., 1994).

Isaksson (1994) beskriver hur E reagerar då han på något sätt inser att han inte längre

minns delar av sin vardag och det som finns runt omkring honom i form av sitt hem,

dess möbler och föremål. Men han kommer ihåg Ulla.
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”Är det möjligt att se ett medvetande ”falla”? Det var i alla fall mitt första och mycket
bestämda intryck. Sen hände allt mycket snabbt. E slängde sig upp ur sängen, fick upp dörren
till gatan och stirrade ut på den lilla staketomramade gräsplätt som skilde oss från vägen -han
var vild i uppsynen. -Jag har aldrig sett det här förut! Så rusade han ut i badrummet och kom
tillbaka med samma besked, samma vilda uttryck: -Jag har aldrig varit i det där badrummet!
Han gick mot mig med utsträckta händer, klamrade sig fast vid mig: -Jag känner igen dig, du
är Ulla! Jag höll om honom och försäkrade att jag var jag... E hade den gången bott i huset ett
och ett halvt år, jag knappt ett år ” (s.160).

Platser, minnen och symboler väcker inget igenkännande hos E, däremot upplever han

en skräck i att inte kunna orientera sig i det sociala rummet och dess interaktions-

punkter. Kanske är han fortfarande medveten om att det han ser i sin omgivning borde

väcka minnen och vara fyllt av mening och signifikans. På grund av sjukdomen ser

han allt som för första gången och han kan inte använda sig av sina tidigare erfaren-

heter. Dagens symboler väcker inte någon känslomässig respons längre hos ”Me”

eftersom det inte går att nå. För honom var det som att vakna upp i en ny värld. Det

som ”I” definierar och agerar i och mot går inte att lära in, eller föra över till ”Me”.

Han vet fortfarande att ett badrum är ett badrum och vilken innebörd ett badrum har,

men han kan inte relatera det till sig själv och sitt eget liv. ”I” kan konstatera detta

men inte sätta in det upplevda i ett sammanhang för att därefter kunna interagera som

vanligt med sin omgivning.

Både Isaksson (1994) och E var vana att gå på teater och ta del av andra kulturella

nöjen. När E insjuknat i Alzheimers sjukdom ville Ulla fortfarande kunna njuta av

teater och tänkte att E skulle uppskatta ett teaterbesök, precis som förut.

”Fick genrepsbiljetter till ”En midsommarnattsdröm” på Dramaten [...] Men E fattade
ingenting av det som försiggick på scen! Han frågade och frågade, pekade och bullrade. Jag
försökte svara men hann inte med, la fingret över munnen och skakade på huvudet. Men E
gav sig inte. När folk framför oss i bänkarna började vända sig om och hyssja, la jag till slut
försiktigt min hand över hans mun: -Du stör! Då bet han mig i handen: -Jag vill störa!
Han stampade med båda fötterna i golvet – han den mest hänsynsfulle av alla män jag mött!”
(s. 81).

E förstår inte konceptet teater, som innebär att se något utanför sig själv. Den sociala

ritualen, genom att ljuset släcks och ridån går upp, innebär att nu börjar det och alla

måste vara tysta. Detta förstår inte E. E kan inte längre förstå den sociala kontexten

han befinner sig i. Han kan inte heller definiera den uppkomna situationen och därför

inte anpassa sitt beteende till den. Ulla har alltid sett honom som en hänsynsfull man i

deras relation som är en social interaktion och i deras roller gentemot varandra. Nu är
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han annorlunda i sin relation till henne. Ulla kan inte förstå att E inte längre kan kopp-

la samman henne med ett trevligt socialt beteende, att E agerar mot henne på det sätt

som hon betyder för honom. Gesten, och innebörden av ”fingret över munnen” förstår

han inte alls, han förstår inte heller Ullas huvudskakning, som kan sägas vara en sym-

bol och gest för tystnad. E:s ”I” kan inte härleda situationen till något inom självets

”Me” där normer, värderingar och sociala koder finns. ”Me” fungerar bättre än ”I”

men självet, det vill säga E, behöver ha en fungerande inre interaktion för att kunna

skapa mening och interagera i den uppkomna situationen.

Svårigheter att utföra vanliga aktiviteter eller rörelser
Trots att den motoriska förmågan är bibehållen så har en person som lider av Alz-

heimers sjukdom ofta svårt och en oförmåga att utföra viljemässiga handlingar och

ändamålsenliga aktiviteter (Nygård, 1999). Oförmågan kan oftast påverka sådant som

är inlärt som att diska, klä på sig eller skriva. Det kan till och med påverka sådant som

verkligen ter sig självklart och naturligt som att tugga och svälja maten som äts (Nor-

berg, m.fl., 1994). De olika svårigheterna följer varandra, exempelvis kan det vara så

att personen inte känner igen ett glas att dricka ur och hur det förs till munnen.

De vanliga rutinerna, aktiviteterna och dess innebörd i vardagen kan på så vis för den

som har insjuknat bli mycket svårare än normalt att utföra (Norberg, m.fl., 1994).

Vardagens självklarheter, och svårigheter att viljemässigt utföra dessa beskriver Isak-

sson (1994) i följande citat:

”Det blev midsommar i år också, fast det höll på att gå helgalet med midsommarbadet. E ville
basta. Det hade han inte velat förut, så jag tyckte att det var ett gott tecken. Och det var härligt
att få stå inne i bastuvärmen och omsorgsfullt tvåla in och skrubba E – som förr! Men när vi
skulle ner i viken för att doppa oss, kunde E plötsligt inte böja knäna. Jag försökte på alla
möjliga sätt, demonstrerade och domderade: -Böj knäna, du måste böja knäna. Men han
kunde inte! Annis som diskret övervakat vårt bad (hon som jag tänkte nog på Kreta –
tillbudet!) kom med det förlösande ordet: -Han kanske inte kan. Jag stirrade på henne och
fattade inte. Böja knäna kan väl varenda människa?! Först efteråt när vi låg på sängarna och
vilade, kunde jag få till ett sammanhang. Det är kanske inte är så underligt, om också de
nervbanor som styr kroppens muskler är på väg att förstöras. Om E inte kan läsa längre –
varför skulle han då kunna böja knäna?” (s. 125).

E vill göra något som han tidigare inte velat göra. Detta tolkar Isaksson som ett rela-

tivt gott tecken på hans sjukdomssituation. När E är på väg till att doppa sig agerar

hans ”I” aktivt, men kan inte basera och relatera sitt interaktionsbehov mot ”Me”. E,
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hans jag och person vet inte att han behöver böja på knäna just där och då. Isaksson

tolkar detta som mycket konstigt, hon ser ju bara den delen av E som hon känner

genom sitt liv och deras relation och interaktioner med varandra. E: s svårigheter att i

olika situationer agera som Isaksson förväntar sig av honom fungerar ändå bra då de

skrubbar varandra i bastun. Det är ett kontext som E känner igen, och han definierar

det som något meningsfullt för honom. Det gör också Ulla.

Blumer (1969) reflekterar kring vardagen och dess för oss självklara interaktions-

processer. Precis som Blumer menar kan någon som befinner sig utanför dessa inter-

aktionsprocesser förstå det normala i att inte böja knäna. Det kan vara normalt mot

bakgrund av den möjlighet E och Isaksson har att förstå och interagera med varandra

idag. Tillslut när de ligger på sängarna får Ulla insikt i att det kan vara normalt att E

inte kan eller förmår interagera som förut. Genom det här kan hustrun sägas göra ett

rollövertagande. Hon empatiserar med E och kan se honom och hans sammanhang

och hennes eget beteende gentemot honom ur en ny synvinkel. Hon ser sin roll och

hans roll utifrån.

Bohman (1990) reflekterar över en situation som är liknande den ovanstående vardag-

liga aktiviteten, nämligen hans och Gunnels motionsrundor på skidor under vintrarna

som var något självklart. Själva skidåkningen i sig innebär också ett självklart rörelse-

mönster för kroppen.

”När jag på söndagarna körde mina träningsvarv i Lissmaterrängen söder om Stockholm,
föredrog Gunnel så småningom att ensam åka i uppgångna spår kring raststugan vid Lilla
Kisala. Det gick bra ända till dess att jag fann att hon började åka vilse. Hon hittade inte
tillbaka och jag fick ibland tillbringa timmar oroligt letande efter henne. Det självklara
sambandet mellan hjärna och skidlöpning försvagades allt mera. Hon åkte på reflex men när
den inte fungerade kunde hon inte med viljan bestämma hur hon skulle föra skidorna. [...]
Något liknande hände året därefter [...] Gunnel hade gått omkull i vårt eget lössnöspår och
trampat ur skidbindningen med ena foten. Snötäcket var så djupt att enda möjligheten att
spänna på pjäxan var att få Gunnel att ställa foten på själva skidan. Men hon vägrade. Jag
försökte tvinga dit foten. Jag lyfte hennes ben och jag lyfte henne. Resultatet blev bara att hon
gick omkull gång på gång, medan jag stod upp till grenen i lössnön” (s. 71- 72).

Gunnels förmåga att åka på reflex kan ses som icke-symboliskt interagerande i skid-

åkningssituationen. Hon har under sitt liv lärt sig att åka skidor och gör det i normala

fall så att säga genom icke-symboliskt interagerande gentemot skidorna och situa-

tionen. Nu när hennes tillstånd försämras kan hon inte åka skidor och agera i skid-
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åkningssammanhanget genom vad Blumer (1969) kallar symbolisk interaktion. Hon

kan alltså inte tolka och resonera sig fram till vad hon behöver göra med skidorna och

hur hon kan agera i den uppkomna situationen. Eftersom hennes förmåga att lära sig

på nytt och ta fram befintlig kunskap inte längre fungerar så kan hon inte åka skidor

eller på nytt försöka lära sig det i den uppkomna situationen.

Bohmans försök att visa henne rätt agerande och till och med försätta henne i rätt

sammanhang och position genom att lyfta hennes kropp och flytta på hennes ben är

förgäves. Bohman antar att om han hjälper henne med vissa praktiska saker så kan

hon fortsätta som förut. Bohman förutsätter då att de fortfarande delar samma gester

och symboler och att de menar och vill samma saker med att åka skidor och att de

delar vardagen och verkligheten här och nu.

Han ser hennes svårigheter och om han bara hjälper henne så kan hon fortsätta som

förut. Han ser att hon har svårigheter och problem men ser inte att de gester som de

delar nu kan ha förändrats. Hennes symbolvärld eller interaktionsvärld har försämrats

och på så sätt deltar de i vardagen på olika villkor. Han inser att de inte delar sin värld

som vanligt. Genom hans agerande kan han ses som ett ställföreträdande ”I”. Om han

handfast hjälper henne kan han reparera de svårigheter hon har att minnas om hur hon

kan göra och stötta de färdigheter hon har i att exempelvis åka skidor. Om han hjälper

till och definierar situationen och det som händer nu så tror han att hon kan påbörja

handlingen och agera så som hon bör göra i den aktuella situationen.

Bayley (1999) funderar över andra och ännu mer förgivettagna vardagliga rutiner som

att tvätta sig och klä på sig. Nu när han klär på sig själv och även får hjälpa Iris med

detta, funderar han på om Iris skulle reflektera över den självklara tidsåtgången och

meningen med rutinerna:

”Det verkar normalt att de gamla tvättnings- och påklädningsrutinerna försvunnit, som om
inte heller de existerat. Om hon mindes dem, vilket hon inte gör, kan jag föreställa mig hur
hon skulle säga till sig själv: ”Är det möjligt att man dagligen har hållit på med alla dessa
onödiga ritualer?” (s. 84).

Rutinerna betyder inget längre och de har ingen inneboende mening eller signifikans i

deras vardag. Eftersom så mycket annat i Iris och Bayleys (1999) vardagliga sociala
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interaktion har försvunnit beskriver författaren det som om de aldrig har existerat.

Eftersom de vardagliga tvättnings- och påklädningsrutinerna inte längre är menings-

fulla sociala aktiviteter reflekterar maken kring dem som varande onödiga. Han

undrar och tror att Iris skulle tycka detsamma. Dessa ritualer som maken beskriver var

kanske tidigare icke-symboliska handlingar på så sätt att de utförs lite grand på rutin

och utan större reflektion över att de överhuvudtaget blir utförda. Idag är Iris beroende

av sin makes handlingar gentemot henne för att kunna genomföra detta självklara och

fylla delar av vardagens rutiner med mening och även praktisk hjälp. Bayley funderar

kring dessa tidigare så självklara och osignifikanta handlingar. När saker och ting

såsom social interaktion och objekt inte är som förväntat blir dom tydliga för oss.

Vardagens alla små och stora händelser fyller inte längre Bayleys och kanske inte

heller Iris tillvaro med samma mening, gester och symboler som förut.

Språket – samtala och förstå varandra
Personer som lider av Alzheimers sjukdom kan ha svårt både och att finna ord som är

relevanta för samtalsämnet, förstå ord samt även hitta begrepp och förstå begrepp.

Vilket som dominerar, att ha svårt att hitta ord eller förstå begrepp, eller hur det kan

gå att förklara att många Alzheimersjuka har svårigheter med språket finns det olika

uppfattningar om (Cedersund & Nilholm, 2000).

Personer som insjuknat i Alzheimers sjukdom får ofta svårt att hitta rätt ord, speciellt

namn på föremål och egenamn. Grundstrukturen till meningar finns kvar, men språket

kan bli tomt och färglöst. En del ord kan vara lättare att komma ihåg och används då

oftare. Till slut kan det mesta av språket försvinna och då händer det att personen upp-

repar ord som denne hört i sin omgivning eller ord som av någon anledning betyder

något för personen i fråga. Det nästan tvångsmässiga upprepandet av enstaka ord

kallas ekolali (Norberg, m.fl., 1994).

Både Bayley (1999) och Iris hade språket både som yrke och som arbetsredskap.

Språket utgjorde en central del av deras yrkesliv, men också en central del av deras

livsrelation. Efter det att Iris insjuknat så förändrades hennes förmåga att kunna klara

av och fungera i vardagen med hjälp av språket. Hon fick svårigheter att uttrycka sig,

förklara och ge mening åt vad hon tänkte och kände.
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”Vi kan fortfarande samtala som vi gjorde då, men det blir meningslöst från båda håll. Jag

kan inte svara som jag gjorde förr utan bara på det sätt som tilltalar mig. Jag svarar med de

skämt eller nonsensfraser som fortfarande kan få henne att skratta. Därför är vi fortfarande en

del av varandra” (s. 239).

Eftersom Bayley (1999) tycker att han kan få en reaktion av mening som är betydelse-

full både för honom och för Iris använder han den förståelsen för att interagera med

sin hustru. Bayley funderar även på hur deras relation eller interaktion med varandra

har förändrats sedan Iris blev sjuk och hur den stadigt förändras eftersom sjukdomen

fortskrider. Själva samtalssituationen och att diskutera är en vanlig vardaglig och väl-

bekant social situation för dem båda. De har ofta diskuterat varandras manuskript och

Iris utkast till romaner. De har så att säga tillsammans definierat situationen, vad den

innehåller och hur de agerar mot varandra. Idag är samtalssituationen i sig fortfarande

betydelsefull för dem, även för Iris, men nu är innehållet signifikant annorlunda. Iris

kanske ändå känner igen situationen som sådan och trivs med den. Bayley i sin tur

försöker göra den trevlig både för henne och för honom själv. Även om det är non-

sensfraser så bekräftar de varandra och vad de betyder för varandra. Nonsensfraserna

från Bayleys sida visar vad Iris betyder för honom.

För att kunna ta till sig en text och strukturera dess budskap eller skapa mening i text-

en, behöver gamla kunskaper och erfarenheter vara lättillgängliga samt också lätt-

mobiliserade. Detta behövs för att kunna lagra in nya associationer, men även göra re-

flektioner och associationer tillgängliga och fungerande. När sjukdomen gått tillräck-

ligt långt, kan texter, ord och samtal upplevas som om det var för första gången. Ju

fler kunskaper och erfarenheter som går förlorade i den skadade hjärnan, desto omöj-

ligare blir det att utveckla nya (Eriksson, 2001).

Under en föreläsning så fick Iris språkliga svårigheter ett påtagligt uttryck. Det som så

många förknippade med Iris, språket och med ordens förmåga kunna beskriva och ut-

trycka filosofiska tankegångar, kom under en föreläsning att raseras (Bayley, 1999).

”1994 blev vi inbjudna till en internationell sammankomst i Israel för att fira, som jag minns
det, att Negevuniversitetet uppnått myndig ålder. [...] Iris ville helst inte hålla föredrag [...]
Den här gången gick allting snett. Ordföranden var förstående, men han blev snart häpen och
illa till mods av Iris oförmåga att hitta de ord hon sökte. Hon hade alltid talat långsamt och
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tankfullt och lite tvekande, och i början var jag inte bekymrad utan räknade med att hon snart
skulle vänja sig vid publiken och få kontroll över situationen. Det var svårt att säga hur
medveten hon var om sina egna svårigheter, men effekten blev snart förlamande både för
lyssnaren och henne själv. Publiken var artig, men det fanns inte längre någon livlighet eller
nyfikenhet över människors ansikten. Det började se oroade och förlägna ut. Israeler är rätt-
framma i sina reaktioner. Flera människor reste sig helt enkelt och lämnade konferensrum-
met.” (s. 217-218).

Iris kände på sig att hon skulle få svårigheter att genomföra föredraget. Mycket riktigt

gick det snett. Iris kunde inte definiera situationen för att sedan kunna agera på det

sätt som meningen av föreläsningen borde haft. Publiken i sin tur visste inte heller hur

de skulle agera mot de svårigheter hon visade i sitt tal. Situationen var oväntad. Till

slut reagerade åhörarna på det sätt som den nu definierade situationen lär dem göra.

De reste sig och gick. Iris tycktes inte tänka nämnvärt på det. Hennes ”I” kunde från

början inte relatera den aktuella situationen och interaktionen med den, till hennes

”Me”. Hennes ”I” som agerar i nuet, kunde därför inte heller lagra episoden i hennes

”Me”.

Språket är ett av de områden som påverkas tydligast av Alzheimers sjukdom. Genom

att dölja denna svårighet går det att upprätthålla en viss möjlighet till social interak-

tion (Basun, 1999). Bohman (1990) beskriver hur Gunnels förmåga att delta i vardag-

liga sociala situationer, konversationer påverkas av sjukdomens utveckling. Hon tycks

fortfarande kunna anpassa dessa svårigheter till situationer som kräver social konver-

sation:

”Nu började vaga tendenser som vi lagt märke till under flera år bli alltmer påtagliga. Jag
syftar på Gunnels svårigheter att slutföra ett påbörjat resonemang. Hon sökte ord, hon tappade
ord eller glömde bort vad hon från början velat säga. Meningarna blev osammanhängande och
oavslutade. Hon tvingades plötsligt avbryta sig och övergå till ett helt annat ämne. På det
sättet kunde hon ändå till nöds hålla en konversation flytande så att främmande människor
fick intryck av att det bara var fråga om vanlig tillfällig tankspriddhet” (s. 52).

Gunnels meningar blir oavslutade och osammanhängande för att hon inte längre

finner samma mening i ord och uttryck. Hon förstår fortfarande innebörden av det

sociala spelet som en konversation innebär, men hon har svårt att inom den sociala

situationen, innanför dess ramar tala som hon förväntas göra av en annan människa

som delar hennes uppfattning om vad konversation är. Däremot kanske hon fort-

farande kan använda några gester. När hon till slut inte kan agera och använda de

gester och symboler som förväntas av henne, i givna sociala sammanhang, upplever
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förmodligen andra att det inte är meningsfullt att tala med henne. När andra män-

niskor fick intrycket av att det bara var fråga om tankspriddhet fortsatte de att inter-

agera som vanligt och förväntat gentemot en tankspridd människa. Förmodligen var

Gunnel medveten om detta trots att hon mycket väl kan ha varit omedveten om

mycket annat och användandet av rätt gester och symboler. Möjligtvis finner Gunnel

själv inte någon mening i att konversera då folk agerar, beter sig, socialt responderar,

på ett tråkigt sätt och för henne ovant, orationellt sätt. Med tiden kan det här få till

effekt att Gunnel upplevs som initiativlös och apatisk.

Rummet, minnet och tiden – att hitta i vardagen
Tiden är ett abstrakt begrepp och det finns ingen möjlighet att undkomma att tiden

går, men däremot välja sätten att förhålla sig till den. Att minnas barndomen tenderar

att bli starkare ju äldre personen blir. För de personer som insjuknat i Alzheimers

sjukdom är det på ett liknande sätt. Forskare menar att personer med Alzhimers sjuk-

dom har svårare att ta fram information som rör samtida händelser jämfört med in-

formation som berör personer och händelser daterade långt bak i tiden. En anledning

till det kan vara att sjukdomen har medfört en nedsatt nyinlärningsförmåga medan

äldre och gamla faktakunskaper har blivit automatiserade eller överinlärda (Terzis,

1999).

Närminnet försvagas fort och det som till slut blir kvar är delar av barndomen och

minnen av viktiga personer. Tid och rum blandas ihop och även personer som är för-

knippade med olika faser av livet. Det visouspatiala minnet är också påverkat. Det

minnet är knutet både till att hitta och till att inte gå vilse. Det är också knutet till att

hitta föremål som kan vara belägna på olika ställen i ens egna hem (Norberg, m.fl.,

1994). Information och nya erfarenheter hinner inte föras över från korttidsminnet till

långtidsminnet för att därefter lagras i varaktiga minnesspår. Korttidsminnets var-

aktighet och kapacitet är försämrat hos många personer med Alzheimers sjukdom.

Deras upplevelse av tiden är därför kaotisk, allt kan finnas samtidigt eftersom de inte

kan hålla då, nu och sedan isär (Norberg, m.fl., 1994; Nygård, 1999).

Bohman (1990) beskriver nedan Gunnels svårigheter med att hitta och att inte gå vilse

när hon gjorde något mycket vardagligt. Gunnel brukade komma och hämta sin man
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på arbetsplatsen, för att sedan promenera hem tillsammans med honom. Till slut blev

detta för svårt för Gunnel, hon hittade inte längre vägen:

”När arbetsdagen led mot sitt slut, brukade hon själv spatsera ned till riksdagshuset och söka
upp mig på mitt arbetsrum, varefter vi gjorde sällskap hem. [...] Under den första tiden
fungerade detta relativt hyggligt. Men så småningom hittade hon inte längre till mitt rum i
riksdagen. [...] Det blev också allt svårare för henne att hitta ute på stan” (s. 51).

Citatet ovan beskriver en vana, något som Gunnel brukade göra, men som hon nu inte

längre klarar av. Det blir svårt för henne att tänka framåt och veta vad det innebär att

hitta och orientera sig i rummet. Hennes tankar kan vara fragmentiserade, hon vet inte

vad nästa steg blir och hur hon kan använda sig av tidigare kända referenspunkter i

rummet, för att sätta samman detta till ett meningsfullt agerande, vilket är att gå till

sin makes arbete för att därefter gå hem tillsammans. Hennes aktiva ”I” vill gå ut och

göra något hon brukat göra. Men hennes ”I” får inget stöd av hennes ”Me”, för att

skapa en meningsfull handling och kunna hitta rätt. De mer abstrakta begreppen då,

nu och sedan finns samtidigt i hennes tankar utan att hon vet hur hon kan förhålla sig

till dem. Hon kan undra om det är dags att gå hem, gå till arbetet eller gå till sin mans

arbete. Hon visste att när arbetet var slut för dagen så skulle hon gå till sin man.

Hennes man är ett signifikant objekt som finns för henne, men hon har svårt att rela-

tera hans betydelse till ett agerande till en tidpunkt.

Vardagliga aktiviteter kan utföras på bestämda tidpunkter. En tidpunkt under veckan

som Bayley (1999) tyckte om var söndagsförmiddagarna. Iris tyckte inte något spe-

ciellt om söndagarna och nu när hon insjuknat i sjukdomen är det likadant. Skillnaden

är ändå att de på ett meningsfullt sätt inte kan dela just den tiden och vad den tiden be-

tyder för dem.

”Jag har alltid tyckt om söndagsförmiddagar, men för Iris är det ingenting särskilt med dem.
Det är fortfarande likadant, men numera är teven till stor hjälp. När jag går omkring och
plockar ser jag henne till min lättnad sitta uppmärksam som ett lydigt barn och se på söndags-
gudstjänsten. [...] Det finns stunder då jag får en så stark lust att påminna Iris om något vi
gjort eller sett att jag hoppfullt sitter där och beskriver det in i minsta detalj. Jag säger inte,
”Du kanske glömt det, men...” Istället känns det som om hon försöker följa något som jag
återberättar för henne.” (s. 267).

På ett sätt är situationen, söndagsförmiddagen med dess rutiner densamma för Bayley

(1999) och Iris. För Bayley är den laddad med mening. Iris tycker inte att söndagarna
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är något speciellt. Hon kan istället få ro genom att se på tv. Tv:n kanske ersätter eller

stimulerar till en ny och tillfällig symbolvärld. När tv:n stängs av får hon orientera sig

fram till en ny symbolvärld. Hennes vanligen av symboler och mening fyllda ”Me” är

inte tillgänglig eller nåbar. Därför kan det vara lättare för Iris att bli stimulerad av

tv:n, den fordrar ingen interaktion tillbaka eller att hon behöver skapa någon form av

mening i det hon upplever genom den. Tv:n ersätter hennes symbolvärld, vilken blir

ständigt ny, men utan djupare mening som återigen kan kopplas till den aktuella situa-

tionen och hennes ”I”. Barnprogrammen på tv eller söndagsgudstjänsterna kan också

vara något som tilltalar hennes ”Me” där minnen från barndomen finns lagrade. De

minnena kan ofta vara lättare att minnas, prata och agera utifrån eller i, för någon som

har Alzheimers sjukdom. Även om det inte fanns TV under hennes uppväxtår kan

programmen vara utformade så och med sådana symboler och gester att de väcker

något av mening hos henne. Barnprogram behöver inte ha så komplicerade interak-

tionsbudskap. Iris kan uppfatta situationen utifrån att hon är yngre eller barn, Bayley

blir då i hennes ögon hennes pappa och hon tycker om att höra när han berättar saker

för henne. Iris fungerar utefter de barndomssymboler, gester och deras mening, när

hon nu sitter och tittar på tv. Iris kan ha definierat situationen utifrån barndomens

symbolvärld och agerar nu därefter.

Bayley (1999) och Iris har sedan länge delat vardag, liv och symbolvärld med för just

dem en speciell betydelse och med olika gester och symboler. Bayley längtar tillbaka

till den tid då de delade livsvärld. Bayley vill och försöker nå Iris för att kunna prata

om och tillsammans minnas saker de har gjort och upplevt tillsammans. Bayley upp-

lever det som om hon försöker förstå vad han säger, men det kan vara så att han rea-

gerar på det sätt som han själv önskar att hon gjorde. Bayley uppfinner själv en men-

ing, samt även känslomässigt tolkar det interaktionssvar som han hade hoppats att få

av sin livskamrat. Den här svåra sociala situationen får ändå mening även för Bayley

när han ser på och agerar gentemot Iris som det subjekt hon fortfarande är. Bayley vill

som vanligt i en samtalssituation, få en bekräftelse och svar av Iris på att de faktiskt

har goda minnen tillsammans, det vill säga delar en symbol- och gestvärld. I själva

verket vet Bayley inte alls vad Iris känner eller tänker.

Tid och rum är inte bara tidpunkter eller platser. Människor fyller dem med mening

och betydelse och agerar utefter vad de betyder för oss (Crafoord, 1997; Nordell,
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2000). Under en semester på Kreta tycks E blanda ihop tid, rum och sociala roller.

Den lite mer främmande vardagen på Kreta lockar plötsligt fram en tidigare erfarenhet

eller kanske är det hela en dröm, som han inte kan skilja från verkligheten. Isaksson

(1994) beskriver hur hon får honom att agera så att det passar situationen, deras ge-

mensamma upplevelse:

”I natt, klockan var bara två, reste sig E häftigt upp ur sängen. Jag hörde genast på rörelserna
att han var fången i någon dröm och högg snabbt tag i honom - han var på väg ut genom
dörren. [...] -Kom tillbaka. Du drömmer. -Vi måste ut! -Du vet inte var du är... -Det vet jag
visst! Vi är i Tjeckoslovakien, det är krig och vi måste evakuera. [...] -Jag är krigskorres-
pondent i Tjeckoslovakien och jag måste rapportera! -Du har väl aldrig varit krigskorres-
pondent? -Jovisst! I min ungdom! -Vad är det för ett krig? -Det vet jag inte. Det får vi slå upp
i morgon!” (s. 37 -38).

E upplever något hotande i situationen han vaknar upp till eftersom han först inte kan

definiera den. Han reagerar med att de behöver ta sig ut och bort från den situation,

sociala kontext, där de nu befinner sig. Det kan vara så att han inte kan sätta plats, tid

och sammanhang i relation till varandra och därigenom skapa en mening och förstå-

else för sig själv, av det sociala sammanhanget. Eftersom han inte kan skapa mening

och relatera tiden och rummet till de tankar, känslor och symboler som finns i hans

hjärna, det vill säga hans ”Me” kan han inte skapa mening för sig själv. Då får han

panik och vill fly från platsen och situationen, den är så att säga genom dess icke-

mening livshotande och mycket ångestskapande för honom. Det som för tillfället är

tillgängligt i E:s hjärna och minne, är det som han tolkar och definierar situationen

efter. Han agerar gentemot Ulla och rummets beskaffenhet som om det vore krig i

Tjeckoslovakien. Kriget eller de förvirrade känslorna är något han kan sätta i relation

till känslan av ångest och panik.

Initiativlöshet – apati
Under sjukdomens förlopp har personen kanske försökt utföra något speciellt eller

vardagligt och upptäckt att han/hon inte klarar av det längre. Rädslan för att miss-

lyckas igen gör att personen hellre avstår eller undviker att ta initiativ till liknande

händelser i olika sociala sammanhang (Hallberg, 1997). Förmågan och viljan att göra

något är också förknippat med vanor, rutiner, igenkännande och roller som personen

har i skilda miljöer och sociala situationer. Vid Alzheimers sjukdom blir minnet

sämre, personen glömmer hur han kan agera och har även svårt att veta vad som är
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rätt eller fel. Det är svårt att beskriva något som initiativlöshet som ett direkt tecken

på att en person lider av Alzheimers sjukdom. Initiativlöshet kan exempelvis bero på

att personen anpassat sig till en svår situation, vilket kan göra att initiativlösheten blir

mer begriplig och logisk (Nygård, 1999).

Bayley (1999) redogör i följande citat för en punkt då Iris börjar visa initiativlöshet.

De så tidigare viktiga djuren, deras goda vänners husdjur, tycks inte längre väcka

samma minnen, intresse, betydelse eller mening för Iris som förr.

”Audis katter, som hon en gång tyckte mycket om, är nu likgiltiga för henne. Hon klappar
dem tankspritt. Peter och Jims hund, Cloudy, som hon en gång gjorde mycket väsen av, är nu
lika avlägsen och opersonlig som en ängel för henne” (s. 264).

Iris ”I” kan inte minnas det som hon ganska så nyligen lagrat i sitt ”Me”. Initiativ-

lösheten beror på att djur inte längre symboliserar någon viktig innebörd för henne.

När saker och ting och även djur inte längre är en signifikant symbol så kan Iris med-

vetenhet eller tankar riktas inåt eller mot något annat. Hennes interagerande, hennes

”I”, söker sig inte utåt längre. Om hunden inte är viktig längre är konstruktionen av

meningen av begreppet hund och samvaron med den, det sociala interagerandet med

den, inte längre viktigt. Det finns helt enkelt ingen anledning för Iris att bry sig om

djuren längre.

Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (Trost & Levin, 1999) skulle det kunna

gå att säga att Iris lärt sig att agera mot hunden på det sätt som hunden betyder för

henne. Idag betyder inte hunden så mycket, hon har inget tydligt minne av den och då

agerar hon inte med eller mot den längre. Det kan vara svårt för Iris att leva i den om-

värld som så ofta fylls med symbolvärden. Hon kan ha förlorat förmågan att hitta

mening i tillvaron, för att hon inte ser alla sammanhang som tidigare.

Iris ser saker i sin omgivning och hon ser på något sätt sin omvärld, men sakernas och

omvärldens innebörd, det vill säga deras symboliska signifikans, kan hon inte minnas

eller nå då hjärnan är skadad. Sjukdomen har gjort att Iris också har tappat förmågan

att själv skapa ny mening och ladda omgivningen med sådan mening, därför kan hon

upplevas som initiativlös. Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (Holmberg,

1993) kan hon inte nå sitt ”Me” där hennes liv, erfarenheter och historia är lagrat.
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Även Bohmans hustru upplevdes av sin man som mer och mer initiativlös. Vid det här

tillfället tycks innebörden av att konversera i middagssammanhang vara betydelselös

för Gunnel. Som partiledare var Bohman och även hans hustru offentliga personer. De

bjöds ofta in på olika sociala engagemang. Gunnel var mycket social och tyckte om

att konversera och umgås med andra. Sjukdomen fick henne dock att förändras. Hon

tycktes bli mer håglös eftersom hon inte kunde vara sig själv längre i sådana samman-

hang (Bohman, 1990).

”Sedan jag avgått som partiordförande hösten 1981, gjorde jag på partiets uppdrag inför 1982
års valrörelse en kampanjresa till Paris, Nizza och Genève. Gunnel och mina båda yngsta
döttrar hade inbjudits att följa med. [...] För våra båda döttrar blev resan en stor upplevelse.
[...] Men Gunnel som vid tidigare liknande tillfällen varit en medelpunkt i sällskapet, var tyst
och tillbakadragen. För hennes egen skull var jag tvungen att för våra värdar försöka förklara
hennes tillbakadragenhet som kunde uppfattas som likgiltighet.” (s. 68).

Ur ett övergripande perspektiv kan tolkningen börja med, att Bohman (1990) agerar

med att beskriva varför Gunnel har en oförmåga att förstå de gemensamma koderna,

symbolerna och gesterna. Den sociala situationen att äta middag definieras utifrån att

människor mer eller mindre aktivt interagerar med andra människor i den situationen.

Eftersom Gunnel inte interagerar på det sätt som de flesta av oss definierar situa-

tionen, rycker maken in och genom sitt empatiserande får andra att överta Gunnels

roll, det vill säga de förstår hennes situation. Maken föreställer sig hur Gunnel har det

just i denna situation och agerar som ett aktivt och ställföreträdande ”I”.

Sjuksköterskans roll
En aspekt av omvårdnadens realiteter i yrkesutövningen som sjuksköterska, är att utgå

ifrån människan. Utgångspunkten är inte människan som ett objekt, utan att förstå

människan som ett holistiskt subjekt. Förståelsen omfattar också människans unika

reaktioner på sin sjukdom och sin situation (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996).

Vårdrelationen, interaktionen mellan patient-sjuksköterska, är grunden för själva vår-

den. Vårdsituationerna är dynamiska så till vida att processer hela tiden pågår och en

situation leder fram till och påverkar en annan. Dynamikens subjekt är olika patienter

i vården som genom sina handlingar och interaktioner behandlas inom hälso- och

sjukvården. Vårdsituationer är unika och föränderliga, då patienten och sjuksköter-
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skan är unika personer som ömsesidigt påverkar varandra. På detta sätt kan det vara

svårt att förutsäga exakt vad som kommer att hända i en vårdrelation. För sjuksköter-

skan kan detta innebära både en möjlighet och en begränsning. Sjuksköterskan kan på

så sätt få en interaktion med sin patient i ett större sammanhang där patientens livs-

historia, familj, vänner och upplevelse av sig själv kan inverka på den aktuella vård-

situationen. Sjuksköterskan själv ingår också i ett större sammanhang med familj,

vänner, livshistoria och en vårdorganisation med kollegor, ramar och resurser som på-

verkar vårdsituationen. Att inte kunna se sig själv eller situationer som ett uttryck för

att ingå i ett större sammanhang kan innebära en begränsning för sjuksköterskan i sitt

arbete (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996).

Kommunikation är en viktig del i interaktionen inte bara i mötet patient-sjuksköterska

utan för människor i allmänhet. De symboler människor använder sig av i kom-

munikation med varandra behöver väcka samma respons hos båda parter. Först då kan

kommunikation och interaktion uppstå (Mead, 1976).

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och

sjukvården anges att all personal skall se människan i ett helhetsperspektiv och inte

enbart fokusera sina insatser på det aktuella sjukdomstillståndet. Det innebär att

patienten och i vissa fall dennes närstående ges möjlighet till samverkan för att ta till

vara de egna resurserna. Då sjuksköterskan har det största ansvaret för omvårdnaden

fodras utbildnings- och informationsinsatser från honom/henne för att ge närstående

möjlighet till att samverka.

När en person insjuknar i Alzheimers sjukdom förändras livet för både personen som

insjuknat och dennes närstående. Svårigheter med minnet, språket, defekter i fin-

motorik och svårigheter att relatera till tid och rum förändrar den sjuka personens för-

måga att fungera i vardagen. Till sjuksköterskans uppgifter hör att bistå i behandling

och omvårdnad av den Alzheimersjuke. Då sjukdomen för med sig problem i hela

personens sociala vardag kan behov finnas att stödja och informera de anhöriga om

sjukdomen och de planerade vårdinsatserna (Jahren Kristoffersen, 1998). Sjuksköter-

skan är bäst lämpad att utforma omvårdnaden då han/hon har en kvalificerad utbild-

ning inte bara i allmän omvårdnad utan också i specifik omvårdnad. Sjuksköterskan
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har också en central position i den multidisciplinära personalgruppen och han/hon har

en nära kontakt med patienten och därmed också kontakt med närstående som besöker

och eller lever med sin sjuka livskamrat. Eftersom alltfler vårdas hemma allt längre

behöver de närstående få mer information och kunskap för att kunna fullfölja ansvaret

i att vårda någon hemma. Därmed har sjuksköterskan en central position i utforman-

det av patientens och de närståendes behov av vård och stöd (Bergh, 2002).

Norbergh, m.fl., (2001) menar att när sjuksköterskan och personen med Alzheimers

sjukdom interagerar, så görs det ur sjuksköterskans synvinkel på grundval av patien-

tens fysiska omvårdnadsbehov och mindre på deras känslomässiga och sociala behov.

Sjuksköterskan interagerar också mer med en patient som kan kommunicera. Patienter

med sämre kommunikations- och kognitionsförmåga får mindre omvårdnadstid än

patienter som har sin kognitiva förmåga mer intakt. Genom att välja att inte interagera

med patienten och försöka tolka dennes gester har sjuksköterskan gjort en tolkning av

personens förmåga att kommunicera och menar att den förmågan är skadad och där-

med ofullständig.

För personer som lider av Alzheimers sjukdom är kommunikation och interaktion

nödvändig för deras välbefinnande (Cedersund & Nilholm, 2000). Eftersom personer

med Alzheimers sjukdom ofta agerar med vad som upplevs som ett oförutsägbart be-

teende, kan det vara svårt för sjuksköterskan att veta hur han/hon kan interagera,

handla och kommunicera med sin patient. När en person insjuknar i Alzheimers sjuk-

dom är det just svårigheter med att skapa mening, interagera, handla med andra och

att kommunicera med språket som förändras. När det inte fungerar är det också svårt

att uttrycka sina personliga behov (Ekman, 1999).

Empati ligger till grund för sjuksköterskan i dennes relation till varje enskild patient.

Sjuksköterskan behöver kunna se en person med Alzheimers sjukdom ur ett helhets-

perspektiv och som ett aktivt subjekt, därför underlättar det om sjuksköterskan har

kunskap om personens levnadshistoria, vanor och vardag (Norbergh, m.fl., 2001).
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DISKUSSION
Idag finns kunskap om vad som händer med hjärnan då en person insjuknar i Alz-

heimers sjukdom. Vad det däremot finns mindre kunskap om är de direkta orsakerna

till sjukdomen och framförallt om hur personer med Alzheimers sjukdom upplever sin

situation (Nygård, 1999; Gaunt, m.fl., 1993). En teori om en persons personlighets-

och medvetenhetsutveckling sett ur ett socialt interaktionsperspektiv skulle kunna

fungera som stöd och vägledning i att förstå dessa personer (Mead, 1976). I arbetet

diskuteras möjliga förklaringar och tolkningar till en persons svårigheter att handla

och interagera i vardagen. Detta har gjorts i ljuset av en teori som tar fasta på hur

personer tolkar, agerar och skapar mening genom den omgivning personen lever i

(Mead, 1976).

Metod
Ett problem, men också en poäng med att använda skönlitteratur skrivet av en när-

stående betraktare är att författaren nedtecknar sina erfarenheter, tolkningar och värd-

eringar på det sätt som han/hon betraktar vara en sann historia. Det är redan tolkade

berättelser om en persons liv med Alzheimers sjukdom som tolkats. Författarna till de

skönlitterära verken har redan gjort val av vad som är betydelsefullt att berätta. En

fördel med materialet är att i de skönlitterära verken träder den Alzheimersjuke fram i

sin omgivning. Genom den närståendes förhållande med och tolkning av den Alz-

heimersjuke syns också de tankebanor som ligger bakom den närståendes tolkning av

olika vardagssituationer (Lindberg, 1998). En nackdel kan vara just att det är en när-

stående betraktare som skrivit skönlitteraturen. Det är hans/hennes personliga tolk-

ning, val av vad och hur relationen, situationen upplevs som skrivs ner. Situationer

som upplevs svåra, ohanterbara eller ställer personerna i dålig dager kan på detta sätt

ha utelämnats utan att som läsare få ta del av detta. Skönlitteraturen beskriver det som

författaren vill ha fram i sin berättelse. Ytterligare en svårighet med att använda

skönlitteratur kan vara att lyfta de enskilda berättelserna till en mer generell nivå.

Eftersom det är berättelser om enskilda personer kan möjlighet finnas att göra alltför

långtgående slutsatser av ett begränsat material och detta kan göra berättelserna till

sanningar om hur det är att leva med Alzheimers sjukdom.
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De tre skönlitterära verken har fått utgöra en representation av de Alzheimersjukas

svårigheter att interagera med och i sin omgivning. Skildringarna har betraktats som

allmänna utsagor om verkligheten, tillvaron och några personers existentiella förhål-

landen. De enskilda beskrivningarna av de Alzheimersjukas svårigheter i vardagen

har därefter lyfts till ett mer generellt perspektiv med hjälp av ett teoretiskt perspektiv.

Situationen som beskrivs i varje citat har sedan konstruerats utifrån symbolisk inter-

aktionism. Citaten kan ha blivit bredare eller djupare tolkade, men den centrala inten-

tionen har varit att påvisa möjligheten av att använda sig av en teori (Mead, 1976) och

betydelseskapande i textläsning. Detta för att kunna tolka specifika sociala situationer,

med valt empiriskt material.

Resultat
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdomar som äldre i väst-

världen insjuknar i. Män och kvinnor insjuknar lika ofta och med en allt äldre befolk-

ning kan det antas att fler kommer att utveckla sjukdomen. Sjukdomen medför i mån-

ga fall svåra kognitiva problem som i sin tur leder till sociala konsekvenser. Det är en

följd av att hjärnan utsätts för atrofi genom att celler förloras (Gaunt, m.fl., 1993).

Specifika svårigheter med interaktion och handlande för personer

med Alzheimers sjukdom
I resultatet beskrivs och tolkas svårigheter i handlande och interaktion i vardagen för

personer som har Alzheimers sjukdom. Med hjälp av symbolisk interaktionism fram-

kommer de vardagliga svårigheterna mer påtagligt. Symbolisk interaktionism visar att

en persons existens och livsvillkor är beroende av och inbäddad i social interaktion.

Sjukdomen får därigenom en djup inverkan på en persons liv och dennes närståendes

liv och vardag (Nordell, 2000). Alzheimers sjukdom kan betraktas inte bara som en

sjukdom utan som ett psykiskt och socialt onormalt tillstånd och handikapp (Gaunt,

m.fl., 1993). Alzheimers sjukdom kan alltså sägas vara ett hot mot personens upp-

fattning om det egna jaget eftersom sjukdomen för med sig svårigheter i interaktion

med sig själv och med andra personer (Halllberg, 1997).

Resultatet visar att mycket av de svårigheter som personer med Alzheimers sjukdom

har med interaktion och handlande i vardagen kan sättas i samband med och förstås
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utifrån förmågan att känna igen, sätta sig själv och situationen i ett sammanhang uti-

från tidigare erfarenheter. Personen med Alzheimers sjukdom kan sägas leva med ett

dubbelsidigt handikapp. Personen har svårigheter att fungera i vardagen med andra

personer och att kunna utföra vardagliga aktiviteter. De referenspunkter i vardagen

som personen tidigare har kunnat inrikta sitt handlande mot och som varit självklara,

väcker inte samma tanke, stimuli eller symbol längre till tidigare erfarenheter i livet.

Det finns inget att handla efter, eftersom symbolen för det som personen skulle utföra

i vardagen inte längre är betydelsefull. Den väcker inte heller samma känsla eller tan-

ke på samma sätt som förut och då utför personen inte längre något i vardagen. Per-

sonen hittar ingen mening att handla efter. Å andra sidan kan personen inte längre an-

vända sig av tidigare erfarenheter, handlingsmönster och interaktionsminnen i jaget,

då personen har svårt att nå dessa kunskaper för att den delen av jaget är skadat av

sjukdomen. Personen kan inte definiera sig själv utifrån den sociala verklighet som

han/hon lever i. Vardagslivet blir fragmentariskt. För att kunna bemästra och leva i

vardagen, behöver personen kunna förstå, tolka och sätta det upplevda i ett samman-

hang. Denna förmåga påverkas av Alzheimers sjukdom. Det upplevda blir som en ny

situation varje gång eftersom personen inte kan sätta det i samband med något tidigare

upplevt eller göra minnet tillgängligt i en senare situation då erfarenheten kunde ha

hjälpt dem att interagera och förstå det upplevda.

Norberg, m.fl., (1994) menar att personer med demenssjukdom har svårigheter att

uppleva mening och helhet för att deras upplevelser är så splittrade. För att kunna

uppleva sammanhang och mening i vardagen behöver personen kunna tänka abstrakt,

föreställa sig framtiden, ha tillgång till sina minnen och knyta samman detta till sin

livshistoria. Detta har en person med demenssjukdom svårigheter med. En uppgift för

sjuksköterskan blir då att utgå från personens tidigare livshistoria för att försöka att

rekonstruera en mening i och med vardagen.

Skönlitteratur som används i förståelse för Alzheimers sjukdom
I arbetets resultat har skönlitteratur använts som ett sätt att söka förståelse för Alz-

heimers sjukdom. Det är tre unika skildringar av sjukdomen där de tre personerna får

liknande svårigheter med att fungera i vardagen. Skönlitteraturen beskriver inte sjuk-

domen i medicinska termer utan i vardagsskildringar. Det är just i vardagen som en
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förståelse och förklaring för en sjukdom som Alzheimers kan sökas. Personens

interaktion med och i sin omgivning, hur han/ hon definierar sig själv, handlar och

agerar sätts i ett sammanhang. För att söka förståelse för en sjukdom som Alzheimers

så behöver personen som har insjuknat ses i sitt sammanhang, i sin vardag, för det är

här svårigheter, uttryck och handlande äger rum och visar sig.

Författarna till de skönlitterära verken är också de personer som levt och stått perso-

nen med Alzheimers sjukdom närmast. På detta sätt växer en unik beskrivning fram

om inte bara hur personen med sjukdomen levt utan också om hur det var att leva med

och delta i vardagen med en livskamrat som insjuknat. Författarna skriver inte bara

om personen med sjukdomen utan är också medagerande och tolkar situationerna,

vardagen då det är deras gemensamma liv som berättas och beskrivs. Skönlitteraturen

blev intressant att använda sig av i förståelsen av Alzheimers sjukdom då den beskrev

inte bara aktuella vardagshändelser utan sätter dessa i ett sammanhang då skildringen

beskrev författarnas liv tillsammans med en person med Alzheimers sjukdom. Det är

just den här förståelsen som kan behövas för att kunna förstå, tolka och hjälpa en per-

son med Alzheimers sjukdom. Att inte bara se på den aktuella situationen i nutid utan

sätta situationen i ett sammanhang utifrån dåtid, nutid, framtid och utifrån personens

livshistoria, interaktionshistoria och hur personen tidigare faktiskt fungerat i vardag-

en. På detta sätt har de skönlitterära verken varit till hjälp vid sökandet av förståelsen

av en sjukdom som Alzheimers.

Människan är en social varelse som skapar sig själv och skapar mening i sin tillvaro i

samspel med andra människor och företeelser (Trost & Levin, 1999). För att förstå

varför en person som insjuknat i Alzheimers sjukdom har svårt i social interaktion och

handlande i vardagen behövs kunskap om både fysiologiska förändringar i hjärnan

samt personens relation till sin omgivning. När hjärnan påverkas av sjukdom föränd-

ras också personen och jaget. Personen och jaget existerar alltid i ett sammanhang och

ett sammanhang har alltid en historia (Nilsson, 1994). Personen interagerar i nuet mot

bakgrund av sitt sammanhang och livshistoria.

De skönlitterära verken kan också ses som en viktig och betydande del i en förståelse

för Alzheimers sjukdom. Kunskap behövs inte bara om vardagslivet utan också om de

fysiologiska förändringarna i hjärnan och hur de påverkar personen ifråga. En teori
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som försöker förstå och se på hur personen skapar sig själv i sociala situationer och

interagerar med andra personer kan ytterligare öka förståelsen för en person med Alz-

heimers sjukdom. Kunskap behöver sökas på flera håll för att förstå en sjukdom som

på ett genomgripande sätt förändrar personen och personens möjligheter att delta i

vardagen och i livet. Utgångspunkten bör ske i vardagen och i vardagssituationer. I

det här arbetet har därför sådana skildringar om vardagen, i form av skönlitteratur,

setts som en angelägen och betydande del i en förståelse av en sjukdom som Alz-

heimers.

Ett teoretiskt perspektiv som hjälp för sjuksköterskan i omvårdnad
Kunskap och förståelse för en persons livshistoria och vanor i vardagen kan ses som

en grund eller utgångspunkt för en sjuksköterska att förstå de individuella uttrycken.

Tillsammans med de teoretiska synsättets begrepp, och kunskap och förståelse för en

persons livshistoria och vanor i vardagen, skulle det kunna gå att forma en utgångs-

punkt för utvecklandet av omvårdnadsmetoder och omvårdnadshandlingar.

I omvårdnadssituationer skulle en sjuksköterska kunna fungera som ett ställföre-

trädande ”I”. Ställföreträdande ”I” skulle kunna hjälpa att interagera med den sjukes

”Me” och påminna den sjuke vad som tidigare betytt någonting meningsfullt. Ställ-

företrädande ”I” definierar så att säga situationen och symbolerna åt den sjuke och på

så sätt skulle den sjuke kunna återskapa och använda sitt ”Me” igen. På så vis skulle

det kunna gå att stimulera personens ”I” som är socialt och aktivt. Det är därmed

angeläget att veta mer om personens livshistoria, minnen, rutiner, erfarenheter och

symboler som varit viktiga i en persons liv. Ytterligare ett sätt för det teoretiska syn-

sättet är att vara till stöd för sjuksköterskan i omvårdnad skulle kunna vara att

definiera och skapa olika sociala situationer. Samtal och kaffestunder i omvårdnaden

är kanske viktigare än dess verkliga innehåll. Sjuksköterskan kanske får flytta eller

byta fokus från att faktiskt samtala om något, till att istället skapa en sådan social

interaktionssituation så att personen kan känna mening och sammanhang. Vad sam-

talet handlar om är kanske inte så viktigt, utan det viktiga blir istället att få personer

med Alzheimers sjukdom att känna igen sig i situationen, och kunna definiera sig

själv efter den, i relation till andra.
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I sjuksköterskans omvårdnadspraktik ligger empati för patienten som grund för om-

vårdnadshandlingar. En förutsättning för att människor kan förstå varandra och känna

empati, är att kunna ta varandras roller. Att kunna ta varandras roller är även en förut-

sättning för social interaktion (Mead, 1976). Om detta ses i sin förlängning kan ingen

social interaktion förekomma utan empati och det torde inte heller kunna gå att förstå

en annan människa (Trost & Levin, 1999).

Om sjuksköterska-patientrelationen betraktas ur ett symboliskt interaktionistiskt per-

spektiv, skulle det kunna vara så att förståelse för patienten inte kunnat nås för att

sjuksköterskan inte kunnat, förmått eller velat empatisera eller ta den sjukes roll. Att

sjuksköterskan inte kunnat eller förmått empatisera kan bero på att patienten kom-

municerar med sjuksköterskan, på ett för sjuksköterskan och i den aktuella vårdsitua-

tionen, obegripligt sätt.

Symbolisk interaktionism kan hjälpa sjuksköterskan att förstå människan i ett sam-

manhang utifrån personlighet, livshistoria, vanor, och hur detta skulle kunna användas

i vardagen. Inte minst kan de centrala delarna inom symbolisk interaktionism bidra till

sjuksköterskans förståelse av en persons upplevelser av att ha svårigheter i de funda-

mentalt personliga sätten att kommunicera och agera i omvärlden med andra personer.

Konklusion
Den sociala interaktionen i vardagen försvåras för personen med Alzheimers sjuk-

dom. Personen kan inte längre interagera som tidigare. Referenspunkterna i vardagen

som personen tidigare i livet agerat utifrån väcker inte längre samma igenkännande

eller symbol för handlande att handla mot. Sjukdomen har påverkat personens jag och

interaktionshistoria så att personen inte längre finner någon mening i vardagen att

handla efter. Personens känsla av sammanhang påverkas av sjukdomen. En av sjuk-

sköterskans uppgifter kan då bli att rekonstruera en mening i vardagen, att handla

efter, genom att utgå från personens tidigare livshistoria.

Sjukdomen behöver förstås utifrån ett sammanhang och hur personen fungerar i var-

dagen och på detta sätt har skönlitteraturen fått funktionen som empiri i detta arbete.

Personen och jaget existerar alltid i ett sammanhang och ett sammanhang har alltid en
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historia (Nilsson, 1994). Sammanhanget och historien beskriver mot vilken bakgrund

personen interagerar trots sin sjukdom. De tre litterära verkens skildringar sätts i ett

sammanhang genom att de beskriver författarnas liv tillsammans med en person med

Alzheimers sjukdom.

Sjuksköterskans förmåga att se en patient som ett aktivt socialt subjekt inverkar,

underlättar och kan utveckla omvårdnaden. En sjuksköterska bör ha förmågan att ta

roller och försöka förstå hur det är att vara sjuk och inte kunna interagera på samma

villkor som tidigare. En sjuksköterska bör också ha förståelse för anhöriga och hur

vardagslivet blir påverkat. Ett villkor för att kunna ta roller och förstå såväl patienter

som anhöriga till Alzheimersjuka ur ett vardags- och helhetsperspektiv, är möjlighet

och förmåga till introspektion och reflektion i omvårdnadsarbetet.

Förslag till fortsatt forskning
Med vardagslivet och en persons interaktion i den som utgångspunkt, skulle det kunna

gå att bidra till att utveckla omvårdnaden inom äldrevården. En teori och ett synsätt

som symbolisk interaktionism kan för sjuksköterskan bidra till en övergripande för-

ståelse för en person med Alzheimers sjukdom i dennes livssammanhang.

Fortsatt forskning kan vara i behov av ett angreppsätt som kan möjliggöra att både

teoretiskt och empiriskt hantera vardagslivet, personers interaktioner och menings-

skapande i den till gagn för personer med Alzheimers sjukdom. Förslag till fortsatt

forskning blir därmed att utveckla ett sådant angreppssätt och därefter utveckla och

pröva en metod.
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