
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOGNITIVA STÖD I KÖKSMILJÖ 
för personer med lindrig form av Alzheimers 
sjukdom 
 

COGNITIVE SUPPORT IN KITCHEN 
ENVIRONMENTS  
for People With a Mild Form of Alzheimer´s 
Disease 

  
 
 

Examensarbete inom huvudområdet 
kognitionsvetenskap 
Grundnivå 30 Högskolepoäng 
Vårtermin  2015 
 
Lillemor Ågren 
 
Handledare: Beatrice Alenljung 
Examinator: Jessica Lindblom 



ii 
 

Kognitiva stöd i köksmiljö- för personer med lindrig form av Alzheimers sjukdom  

Examensrapport inlämnad av Lillemor Ågren till Högskolan i Skövde, kandidatexamen vid 

institutionen för kommunikation och information. Det här arbetet har handletts av Beatrice 

Alenljung. 

 

Härmed intygas att materialet i det här examenarbetet har tydligt identifierats och inget av 

innehållet har använts för examinering på annan kurs. 

 

Datum:___________________________________ 

 

Namn:____________________________________ 

  



iii 
 

Abstrakt 

Människor har olika förutsättningar för att hitta i sin köksmiljö beroende på vilket 

hälsotillstånd som ligger till grund för den enskilde individen. Det finns personer som har ett 

försämrat arbetsminne på grund av att de fått diagnosen lindrig Alzheimers sjukdom. Idag ger 

många köksluckor ingen information om innehållet, och i varje enskild individs kök finns det 

olika objekt beroende på vad som används. Denna studie handlar om att hitta olika former av 

åtgärder i köksmiljöer för att lättare kunna hitta, det finns en förhoppning av att problemen 

med att inte hitta kan minska. Att använda datainsamlingstekniker som litteratur, intervjuer, 

workshop och fokusgrupp ska det gå att få reda på vilka åtgärder som kan fungera. Resultaten 

visar på att det finns problem, och dessa är tänkt att lösa med olika åtgärdsförslag. De förslag som 

framkommit som kognitiva stöd är bland annat, öppna planlösningar, individuella bilder och 

transparanta luckor. 

Nyckelord: Alzheimer, arbetsminne, distribuerad kognition, externa representationer, 

entrypoints, scaffolds, artefakter, designvetenskap. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie har utförts för att undersöka vilka problem som kan finnas i en köksmiljö för 

personer med lindrig form av Alzheimers sjukdom. Sjukdomen ger olika symptom, en sak är 

ett försämrat arbetsminne, som gör det svårt att komma ihåg sådant som hänt den närmaste 

tiden, ju längre tiden går försämras förmågan att minnas mer och mer. När visuell information 

är tydlig i deras köksmiljö i form av anpassade åtgärder kan chanserna öka för att kunna 

interagera mer självständigt i deras kök. Det leder till att de kan hitta bättre, som i sin tur gör 

att det kan bli lättare att exempelvis laga sina måltider. De flesta människor idag, vill bo kvar 

hemma så länge det går och då är det ett måste att skapa miljöer för att det ska fungera för de 

människor som har fått Alzheimer. Det inger en trygghet att bo kvar hemma, där finns rutiner 

och minnen kvar som gör att det blir lättare att hitta. Skulle en person få diagnosen Alzheimer 

som 70 % av alla demenssjukdomar är, kan förloppet gå fort som leder till sämre minne, 

tankeförmåga samt att kunna orientera sig i sin omgivning. Skapas inte miljöer som tar 

tillvara deras individuella behov, ökar risken att de inte minns var saker finns samt att olyckor 

sker i form av att de drabbade exempelvis klättrar på stolar och ramlar. De kan öppna fel skåp 

eller lådor upprepningsvis för att hitta, vilket leder till frustration, depression och hopplöshet. 

För att hitta åtgärder på dessa problem är det viktigt att de personer som har kunskap och 

erfarenheter inom området kan delge idéer för att hitta lösningar på de problem som finns. 

Flera deltagare har varit involverade i denna studie för att få ett helhetsperspektiv på vilka 

problem som upplevs och vilka åtgärder som kan tänkas fungera. Personal, anhöriga och de 

som är drabbade av sjukdomen har varit delaktiga i intervjuer, workshopar samt en 

fokusgrupp för att kunna hitta en lösning på problemet. 

Genom att tillämpa den teoretiska ansatsen distribuerad kognition (DK) kan människans 

tänkande lättare förstås ur ett kontextuellt perspektiv, och förstå vikten av vilken inverkan 

miljön har på människans tänkande i form av ett kognitivt minnestöd. När information 

tydliggörs i köksmiljöer för de som är drabbade av Alzheimer, kommunicerar den 

informationen med människans interna processer som gör att de styr tankeverksamheten som 

gör att det blir lättare att hitta. Det är ett exempel på att människans tänkande sträcker sig 

utanför individen som blir till en stor enhet, det måste tas hänsyn till i alla sammanhang. Det 

ena brukar ge det andra, i det här fallet handlar det om personer som har svårt med närminnet, 

och upplever problem med att hitta i sitt eget kök. När saker inte hittas kan det ge 

konsekvenser, som exempelvis att någon klättrar på en stol och ramlar. Det ger dels ett 

personligt lidande, men också stora kostnader för ett samhälle. 

Det är viktigt att information i en köksmiljö syns och är tydlig så att det lättare kan hittas. 

Syns det inte, så finns det inte.  

Studien har utförts i samarbete med Lotten & Company och med Birgitta Lindvall som är 

ordförande för demensföreningen i Skövde, Tibro och Skara. Problemen som redovisas i 

resultatet är tänkta att lösas med de åtgärdsförslag som denna studie har undersökt.  
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1 Inledning 

Lotten & Company driver ett projekt tillsammans med Birgitta Lindvall som är ordförande i 

Demensföreningen Skövde, Tibro och Skara. De vill hitta olika lösningar för att äldre 

dementa personer lättare ska kunna hitta i deras köksmiljö, vilket är en del av ett större 

projekt. Detta examensarbete kommer att vara en del i det projektet tillsammans med dem, 

och har i uppgift att styrka arbetet vetenskapligt, därför har avgränsningar varit nödvändigt att 

göra för det här examensarbetet.  

Lindrig kognitiv störning, det engelska begreppet är mild cognitive impairment (MCI) kan 

bero på olika bakomliggande sjukdomstillstånd som bland annat läkemedelsbiverkan eller 

psykosociala faktorer, men kan också vara en början på en diagnostiserad sjukdom som 

lindrig Alzheimer. Personer med lindrig Alzheimer har ett försämrat arbetsminne och därför 

svårt att minnas händelser som nyligen har ägt rum (Groome, 2010). När inte information är 

tillräckligt tydlig för dessa människor leder det enligt Oddy (2013) till att de får svårare att 

hitta. Det är också ett problem för den enskilda individen. Enligt Ragneskog (2013) finns det 

ett samband mellan ett nedsatt minne och vardagliga handlingar som kan innebära praktiska 

svårigheter för personer med demens. Detta beror på att delar av hjärnans betydelse för 

minnet är skadat, vilket visar sig framförallt vid Alzheimers sjukdom. Det ger enligt Svenskt 

demenscentrum (2008b) svårigheter att kommunicera som påverkar deras orientering i 

vardagen.  

I takt med att människor blir äldre, ökar också problem med upplevda minnestörningar. I dag 

lever människor längre på jorden enligt Göteborgs Universitet (2014). Ett barn som föds idag 

förväntas leva till en ålder av 72 år. Det är en ökning med sju år jämfört med år 1990. 

Ökningen för Sverige har ökat med fyra år under samma period, idag är medellivslängden för 

Sveriges befolkning 83 år. Idag har över 44 miljoner människor i världen någon form av 

demens och antalet förväntas bli fördubblat fram till 2030 och mer än tredubblas fram till 

2050 (Prince, Prina & Guerchet, 2013). Varje år insjuknar 25000 personer i Sverige och en 

svensk studie från Umeå universitet visar på att personer med sjukdomen demens ökar, år 

2050 förväntas det vara varannan svensk som är över 85 år som har någon form av 

demenssjukdom (Olsson, 2014). Demensvården kostar det svenska samhället 63 miljarder 

varje år och det är en ökning med 25 % sedan 2005 (Socialstyrelsen, 2014). 

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka vad personer med lindrig form av Alzheimers 

sjukdom upplever som svårt gällande att hitta olika objekt som finns i den drabbades kök. Att 

hitta enkla medel att distribuera som kan göra att visuell information medför att det blir 

enklare för dem att kunna hitta. Det är viktigt enligt Ragneskog (2013) för deras trygghet, 

säkerhet och hälsa samt för att de ska kunna bo kvar hemma längre. De människor som 

önskar, ska kunna få bo kvar hemma i sin egen bostad så länge de klarar och vill det, eftersom 

de ger en trygghet för individen. Blir det aktuellt med en flytt kan det vara en bidragande 

orsak till att det blir svårt att hitta i ett nytt kök och nya miljöer kan skapa oro på grund av 

sjukdomen, eftersom miljön inte känns igen. Det kan även ge ekonomiska påfrestningar för 
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individen genom att personen som är drabbad av sjukdomen måste hitta alternativ till att få i 

sig mat, när personen inte klarar av att ordna det själv. 

 

Fokus kommer att ligga på den lindriga formen av Alzheimers sjukdom, i den fasen handlar 

det om svårigheter i att planera, organisera, att orientera sig och svårt att komma ihåg vad som 

gjorts under dagen.  Målgruppen för det här arbetet är ”personer över 45 år med diagnosen 

lindrig form av Alzheimers sjukdom”. Det ska samlas in data som ska analyseras för att 

komma fram till vad som kan förbättras i deras köksmiljö och vilka typer av materiella 

kognitiva stöd som kan vara lämpligt att distribuera i form av lämpliga designade åtgärder.  

1.1.1 Problemprecisering   

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och är ett av världens största 

hälsoproblem, den drabbar oftast människor efter 65 års ålder. Sjukdomsförloppet kan gå 

långsamt men också fort. Symptomen påverkar förmågan att minnas, orientera sig i sin 

omgivning och tankeförmågan. Ungefär 70 % av alla demenssjukdomar är av typen 

Alzheimers sjukdom (Oddy, 2013). När den procenten är så hög känns det angeläget att 

studera vad som kan underlätta när de drabbade personerna ska hitta lättare i deras kök, med 

hänsyn till att de har ett försämrat arbetsminne. Försämras orienteringen för personer med 

mild demens ökar också risken att det blir svårt att hitta var saker finns i deras omgivning kök 

som kan leda till att måltider inte blir lagade. Enligt Ragneskog (2013) finns också en risk att 

det blir fel vid användning av olika objekt i köket som kan leda till skador. Det blir då 

ytterligare ett problem för den enskilde som eventuellt resulterar i att det blir svårt att bo kvar 

i hemmet. Därför är det hög prioritet att hitta olika former av lösningar i ett tidigt skede för 

personer med lindrig Alzheimer. Med hänsyn till de problem som beskrivits leder 

frågeställningen på fäljande vis: 

                                                                        

Vad behöver göras för att personer med lindrig Alzheimers sjukdom lättare ska hitta i sitt 

eget kök?  

 

Utifrån en teoretisk ansats som distribuerad kognition och en kvalitativ metod-ansats ska det 

undersökas om personer med Alzheimers sjukdom hittar i sitt befintliga kök, om inte, vad 

upplever de som svårt? Hur påverkar det den som är drabbad? Om de blir påverkade, på vilket 

sätt? Vad skulle kunna göras bättre? Om det finns något som skulle kunna förbättras för att 

stödja minnet, hur skulle det påverka den drabbade? Genom att förstå att sjukdomen påverkar 

arbetsminnet som leder till försämrad orienteringsförmåga, kan det genom distribuerad 

kognition (DK) som ansats göra det lättare för de här personerna att hitta i deras kök. 

Det förväntade resultatet är att hitta olika former av kognitiva stöd genom åtgärdsförslag som 

underlättar för de här personerna med lindrig Alzheimerdiagnos att interagera med sin 

köksmiljö. Om kognitivt stöd saknas i kök, i form av exempelvis externa representationer som 

förstärker information, finns det risk att det blir svårare att orientera sig och att hitta enligt 

Svenskt demenscentrum (2008a). Det kan i sin tur leda till problem som exempelvis 

otrygghet, inaktivitet, förvirring och i värsta fall skador för de här personerna.  
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1.1.2 Avgränsningar 

Det finns avgränsningar genom att titta på vad lindriga formen av Alzheimers sjukdom är och 

hur den påverkar den enskilde individen kognitivt. Det finns flera faser av den sjukdomen 

som ingår i sjukdomsförloppet, men allt går inte att ta med, då tiden för det här arbetet är för 

kort. Även långtidsminnet påverkas ju längre sjukdomen fortlöper, men eftersom det är den 

första fasen kommer fokus att ligga på arbetsminnet i det här arbetet. Genom att arbetsminnet 

är försämrat för dessa personer med lindrig Alzheimer kommer fokus att ligga på endast 

köksmiljön i det här arbetet. Det finns fler miljöer att ta upp i deras hemmiljö, men då hade 

detta examensarbetet blivit för stort. Avgränsningar har även gjorts genom att identifiera 

upplevda problem och att hitta åtgärder från tre olika kategorier deltagare som, personal, 

anhöriga och personer med sjukdomen lindrig Alzheimer. 
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2 Bakgrund 

Nästan hälften av alla personer som har en demenssjukdom och som befinner sig i början 

samt bor i ett ordinnärt boende, motsvarar ca 25 000 ensamboende och 25 000 är inte 

ensamboende, totalt 50 000 stycken (Socialstyrelsen, 2014). Köksmiljön i deras omgivning 

kan upplevas förvirrande när informationen inte tydligt visar var objekt finns. Ett kök är ofta 

utformat i form av luckor och lådor som är enfärgade och intetsägande, vilket kan upplevas 

som ett problem för de personer med Alzheimerdiagnos. Det kan leda till att de personerna 

kan få svårare att hitta enligt Ragneskog, (2013) när de till exempel ska tillreda en måltid.  

När det ges en förståelse för hur de personerna med Alzheimers sjukdom drabbas kognitivt, 

kan det också lättare sättas in åtgärder i form av kognitiva stöd som hjälper dessa personer att 

minnas lättare. 

2.1 Alzheimers sjukdom 

Enligt Alzheimerfonden dör nervcellerna i hjärnan onormalt fort och drabbar framförallt 

hjärnans minnescentral (hippocampus) samt hjärnans tinning- och hjässlober vid Alzheimers 

sjukdom. Anledningen är att de kemiska signalämnena (acetylkolin, serotonin, noradrenalin 

och dopamin) är förändrade. Acetylkolin är den viktigaste signalsubstansen för blanda annat 

minnesförmågan, den behövs enligt Groome (2010) för att hjärna och kropp ska kunna 

samverka med varandra. Enligt Svenskt demenscentrum (2008a) har Alzheimers sjukdom ett 

förlopp under tre år till tio år ibland längre, förloppet delas in i tre faser, lindrig, medelsvår 

och svår. Lindrig demens innebär tydliga funktionshinder gällande kommunikation och att 

orientera sig i olika miljöer. Personen märker av att vardagliga sysslor inte längre kan 

hanteras och är medveten av problemen, vilket kan leda till depression och irritation. Personer 

som befinner sig i den fasen har också en benägenhet att känna oro samt att sociala relationer 

undviks alltmer.  

 

Alzheimers sjukdom är en degenerativ sjukdom i hjärnan där funktioner blir nedsatta eller 

upphör helt i celler eller vävnader, och debuterar i form av nedsatt minnesfunktion. Barn till 

en förälder med Alzheimer löper 50 % risk att själv insjukna i den sjukdomen (Svenskt 

Demenscentrum, 2014). Sjukdomen är en typ av demens enligt Groome (2010) och utvecklas 

framöver till en mer allmän demens som berör alla perspektiv på människans kognition, 

exempelvis det episodiska minnet, semantiska minnet och arbetsminnet i olika grader. 

Episodiska minnet kallas enligt Groome (2010) också för händelseminnet. Det används när 

olika situationer ägt rum som personen med diagnos Alzheimers själv har varit involverad i. 

Exempel på detta kan vara frukosten från morgonen eller när en förlossning har ägt rum. 

Semantiska minnet handlar om kunskap, som används för att plocka fram information om vad 

Sveriges statsminister heter. Arbetsminnet är aktivt vid inlärning enligt Groome (2010), samt 

när intryck bearbetas från omgivningen. 

 

Alzheimers sjukdom drabbar främst människor som är 60-70 år och är den vanligaste formen 

av demens och utvecklas olika fort för olika individer (Groome, 2010). Personer över 65 år 

kan vara svåra att diagnostisera som en ren Alzheimer eftersom i den åldern kan flera faktorer 

vara orsaker till försämrat minne. Utredningar som görs på personer vid en ålder mellan 45-65 
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år får en mer säker diagnos för Alzheimer (Ragneskog, 2013). De personer som är äldre än 65 

år och som söker för försämrat minne och anser att det är ett problem, diagnostiseras oftare 

med en ”ospecificerad demens”. Alzheimer kallas också enligt Alzheimerfonden för ”De 

anhörigas sjukdom” eftersom de ofta får bära ett tungt ansvar när deras maka/make blir sjuk. I 

Sverige räknas det med att 800 000 är närstående till personer med den sjukdomen (Svenskt 

Demenscentrum, 2013). 

2.1.1 Kognitiv påverkan vid demens 

Enligt Groome (2010) består hjärnan av två stycken hjärnhalvor och har olika funktioner. Den 

högra halvan är mer anpassad för information som är visuo-spatial (rumslig) och har till 

uppgift att förmedla information om riktningar, positioner och att se komplexa geometriska 

mönster. Den vänstra styr bland annat funktionen av en individs språk. Undersökningar har 

gjorts på människor med magnetkamera som visar hur visuo-spatiala uppgifter aktiverar olika 

områden av hjärnan och framförallt den högra hjärnhalvan. Den har en betydande uppgift av 

bearbetningen ”vad” respektive ”var”, som handlar om människans perception som handlar 

om att hålla sig informerad om relevanta aspekter från sin omgivning, samt vilken relation de 

har till varandra (Groome, 2010). 

 

Personer med lindrig Alzheimerdiagnos visar på olika påverkan enligt Ragneskog, (2013), det 

kan vara att personen får svårt att orientera sig minnas vilken dag och svårt för att 

kommunicera med andra människor. Även den intellektuella förmågan försvinner som 

handlar om att skapa eller förmedla kunskaper, värderingar och attityder, vilket har en 

betydelse för hur dessa personer uppfattar sin omgivning. Även andra faktorer finns som har 

betydelse, vilket är att det finns en medvetenhet om sjukdomen i den tidiga fasen (lindrig 

demens) och blir en början till ett psykiskt kraftlöshetstillstånd vilket kan leda till 

nedstämdhet och depression. Ångest kan då skapas för den drabbade och deras närstående när 

symptomen blir mer tydliga, som också i sin tur kan leda till känslomässiga reaktioner hos de 

personerna med demens. Exempelvis kan det vara aggression, frustration eller apati. Det kan 

vara känsligt att tala om problem som innebär svårigheter att klara sin vardag på grund av sin 

sjukdom. Med hänsyn av det kan det leda till att det finns svårigheter att hitta personer med 

lindrig demens som Alzheimers sjukdom, eftersom personen i början är medveten om sina 

problem och inte vill prata om det (Ragneskog, 2013).   

 

Med hänsyn till integriteten ställs inte känsliga frågor enligt Ragneskog (2013), om någon 

annan person skulle misstänka att något inte stämde kognitivt för den som är drabbad, 

exempelvis symptom för försämrat arbetsminne. Skulle symptomen av lindrig 

Alzheimerdiagnos upptäckas i ett tidigt stadium, skulle även åtgärder kunna sättas in för att 

hindra fortsatt demensutveckling. Finns det misstanke om att personen har minnesproblem 

rekommenderas i första hand en basal demensutredning. En bedömning görs då av hur 

personen exempelvis klarar av hushållsarbetet i sin egen bostad som matlagning och disk med 

mera. I dag finns inga metoder för att upptäcka en demens i ett tidigt skede utan det blir först 

när personen själv eller anhörig söker hjälp på en vårdcentral eller liknande för att det upplevs 

svårt med vissa vardagliga uppgifter för den som är drabbad. Eftersom det finns en 

medvetenhet för sin sjukdom kan det leda till att den drabbade blir ledsen och nedstämd, och 
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därmed får en minskad social interaktion med människor. Det resulterar i att sjukdomen 

försvåras att upptäcka, eftersom dessa individer då drar sig undan för att de skäms och är 

rädda för att göra fel i sociala sammanhang (Ragneskog, 2013).   

2.1.2 Försämrat arbetsminne 

Enligt Ragneskog (2013) handlar diagnosen demens om glömska och påverkar arbetsminnet, 

alltså händelser som har ägt rum nyligen. Däremot kan händelser som ägt rum längre tillbaka i 

tiden finnas kvar, men även de försvinner ju längre sjukdomsprocessen fortgår. Personer med 

Alzheimers sjukdom har ett nedsatt minne vilket påverkar de praktiska handlingarna i form av 

försämrad rörlighet och att orientera sig. Det kan även märkas genom att den verbala 

kommunikationen ändras som också är ett tecken på att hjärnan har påverkats av sjukdomen. 

 

Det kan vara svårt att veta hur Alzheimers sjukdom utvecklas i de olika stadierna, men ett sätt 

att uppmärksamma det på är perseveration. Det handlar om att personen med demens 

upprepar ord, och upprepningarna ökar ju svårare och mer utvecklad demensen blir. De 

symptomen är inte ovanliga i början av sjukdomsförloppet. Orsaken till perseveration beror 

på den hjärnskada som utvecklat demensen, och som ger ett försämrat arbetsminne 

(Ragneskog, 2013). 

Enligt Groome (2010) spelar arbetsminnet en viktig roll när det gäller kognitiva uppgifter, 

exempelvis kan det vara vad som behöver handlas eller tänka på vad som ska ätas till lunch. 

Arbetsminnet är en teoretisk konstruktion som har en betydelse i kognitiv psykologi, det 

hänvisar också till olika system som upprätthåller betydelsefull information vid utförandet av 

en kognitiv uppgift. Groome (2010) menar att arbetsminnet är en form av arbetsplats där olika 

typer av bearbetningar sker, vilket innefattar både äldre och nya minnen. Arbetsminnet kan 

liknas enligt Groome (2010) med en datorskärm där många olika operationer utförs med data 

som finns tillgänglig. En slutsats har dragits enligt Groome (2010) om att arbetsminnet har två 

olika separata system, ett visuellt och ett auditivt som bearbetar information. Det ena är den 

fonologiska loopen som lagrar talbaserad och auditiv information och det andra är det visuo-

spatiala klotterblocket och har till uppgift att lagra visuell information. De två system finns i 

arbetsminnet och bekräftas av en studie där kliniska patienter ingick. Patienterna hade grava 

störningar i arbetsminnet i form av att de hade svårt att återge talbaserade ord (siffror, 

bokstäver, ord med mera). Däremot presterade patienterna bättre vid en visuell presentation 

av orden och siffrorna. Det skulle kunna visa på att personer med demens uppmärksammar 

och förstår visuell information bättre än vid talbaserad information, eftersom deras diagnos 

gör inverkan på arbetsminnet (Groome, 2010). 

2.1.3 Att upptäcka Alzheimer tidigt 

För att upptäcka om personen har en kognitiv störning i form av lindrig demens som kan vara 

början på Alzheimers sjukdom, är klocktestet en metod att använda. Personen får då rita en 

urtavla (Clock drawing test) och därefter rita visarna som ska visa på tio minuter över elva 

(Ragneskog, 2013). Figur 1 är ett exempel på hur det kan se ut. Enligt Tuokko, 

Hadjistavropoulos och Miller (1992) används klocktestet för att ge information om eventuell 

ytterligare utvärdering är nödvändig för individer med misstänksam Alzheimer. Det mäter 
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individens förmåga att konstruera, planera, nedsättning i abstraktion och tidsuppfattning. Det 

används en poängskala 0-4 poäng och en person med normala kognitiva funktioner ska utan 

problem kunna uppfylla klocktestet korrekt (4 poäng). Den här typen av test behöver inte 

betyda att individen har Alzheimer, men det kan ge en hint om att göra en fortsatt utredning 

som kan styrka en eventuell diagnos.   

 

 
Figur 1: Clocktest utfört av personer med misstänkt Alzheimerdiagnos. 

 

Vetskapen om en tidig diagnos för de drabbade människorna kan det enligt Forskning och 

Framsteg (2005) sättas in verkningsfulla behandlingar som gör att Alzheimers sjukdom inte 

utvecklas så fort. Det ligger också stor vikt på hur personer med diagnos själva kan påverka 

sitt sjukdomsförlopp, genom att underhålla minnet med aktuella och utmanande 

sysselsättningar som ger ett visst skydd mot Alzheimers sjukdom. Det kan som exempel vara 

att delta i olika aktiviteter i sitt kök för att känna meningsfullhet i vardagen. Genom att göra 

saker tillsammans är viktigt för att det ska finnas en delaktighet i olika meningsfulla 

handlingar som exempelvis tillreda måltider, promenera, kommunicera och ha roligt 

tillsammans. Vid lindrig demens klarar personen att bo kvar hemma i sin egen bostad enligt 

Ragneskog (2013), kanske i många år, med kognitiva stöd som exempelvis andra personer i 

sin omgivning eller med förstärkt information i form av bilder i deras egna hem. 

2.2 Alzheimers sjukdom ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv 

För att förstå vilken situation personerna med Alzheimers diagnos befinner sig i är det av stor 

vikt att se ur ett helhetsperspektiv. När det handlar om demens finns det enligt Ragneskog 

(2013) fyra viktiga delar som symtom som sjukdomen för med sig, kommunikation, relation, 

närståendestöd och teamarbete. Alla de delarna är viktiga för den enskilde individen att ta 

hänsyn till för att det ska bli en meningsfull tillvaro med trygghet och självkänsla.  

Det finns många kognitionsvetenskapliga perspektiv för att dels förstå och förklara det som 

händer hos den som är drabbad av en Alzheimerdiagnos och likaså många 

kognitionsvetenskapliga angreppssätt för att ta sig an utmaningen att underlätta för den som är 

drabbad. I det här arbetet bedöms distribuerad kognition (DK) som det mest lämpliga ansatsen 

att använda. Anledningen till det är att distribuerad kognition är en teoretisk ansats enligt 

Hutchins (1995a) som inriktas på att förstå organisationen av människans kognitiva system. 

Den ansatsen betonar omgivningens betydelse för människans inre kognitiva processer. När 

sinnen som exempelvis synen absorberar information från den yttre världen tas den emot och 

bearbetas av de inre processerna. Det ger ett teoretiskt perspektiv på människans kognitiva 

processer som sker inom och tillsammans med deras omgivning samt är oskiljbara med 

varandra. Det ger en djupare förståelse för att DK som ett distribuerat fenomen, utvecklas ur 

ett systemperspektiv. Det tar hänsyn både från kroppens utsida samt insida när information 

bearbetas av en människa.  
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Nedan visas en helhetsbild (figur 2) hur alla delar hänger samman i det här arbetet.  

 
Figur 2: Visar en förståelse över hur lindrig Alzheimers sjukdom påverkar personers minne och vilka problem 

det ger hos människor, samt vilka åtgärder som behövs för att lösa dem.  

 

En sammanfattning av bilden är att en person med Alzheimer sjukdom har ett nedsatt 

arbetsminne i form av att det blir svårt att minnas sådant som nyligen har ägt rum. Det kan 

vara bearbetning av olika intryck från den aktuella omgivningen som personen befinner sig i 

(Groome, 2010; Ragneskog, 2013).  Är arbetsminnet försämrat leder det till att personen får 

svårt att minnas och svårt att orientera sig (Groome, 2010). Kommunikationen försämras 

också vid pågående sjukdomsförlopp genom att det blir svårt att hitta de rätta orden som 

skulle hjälpa personen att förmedla sig (Oddy, 2013).  

 

Det kan vara så att personen har svårt för att hitta i sitt eget kök och måste fråga en annan 

person. Har personen med en Alzheimerdiagnos svårigheter med att tala blir det ytterligare ett 

problem. När en person får en försämrad förmåga för att kommunicera samt för att orientera 

sig på grund av sitt försämrade arbetsminne, leder det också till en försämrad rörelseförmåga 

(Oddy, 2013). Om det inte finns någon form av materiellt kognitivt stöd i deras omgivning 

som distribueras i form av visuell information (externa representationer) leder det till 

försämrad information från omgivningen som gör att det blir svårare att hitta (Oddy, 2013; 

Ragneskog, 2013).  

 

När distribuerad kognition (DK) används som är ett teoretiskt ramverk inom kognition enligt 

Hollan, Hutchins och Kirsh (2000) kan kognition studeras från ett kontextuellt perspektiv. 

Därför är den lämplig att tillämpa som stöd för minnet, och för att tydligt visa att 

omgivningens fysiska kontext har betydelse för att människan lättare ska kunna orientera sig 

och minnas. Även Hutchins och Klausen (2000) betonar omgivningens betydelse för en 

människas kognitiva samt sociokulturella processer. Det ger en bättre förståelse för att det 

som betraktas kognitivt, inte endast inom en individ, utan också utanför individen i dess 

omgivning och att det sker ett samspel däremellan.  

2.3 Distribuerad kognition  

Distribuerad kognition är enligt Hollan, Hutchins och Kirsh (2000) en teoretisk ansats inom 

kognitionsvetenskap som utgår från en kognitiv referensram och som ser att det finns ett 
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samband mellan människor och deras omgivning ur ett kognitivt perspektiv. Omgivningen har 

en betydande roll för människans kognition och där individen influeras av sin omgivning, och 

de mentala processerna utvecklas från en social samverkan till individuella 

medvetenhetsfunktioner. Det ligger ett särskilt framhävande att distribuerad kognition (DK) 

processas över individer, artefakter samt interna (exempelvis människans minne) och externa 

strukturer (exempelvis visuell information som bilder eller skyltar). De faktorerna 

tillsammans betraktas som ett kognitivt system genom att undersöka på vilket sätt 

representationer i omgivningen spelar in för människans minne, det betyder att fokus för den 

här teorin ligger på människans större kognitiva system. En individs omgivning kan ses som 

en större enhet som ger DK en gränsdragning om det som händer mentalt insidan/utsidan, och 

det som gäller människans kultur och kognition. DK fokuserar på att studera den mänskliga 

kognitionen som ett fenomen som utgår från en social, kontextuell och kulturell interaktion 

tillsammans med artefakter som kan ses som ett verktyg. Artefakter som finns i människans 

omgivning påverkar de kognitiva processerna och är på det sättet distribuerad (Hollan, m.fl., 

2000). 

 

Enligt Hutchins (1995a) är kognition en sociokulturell process genom att det inte var en 

människa som utvecklade papper att skriva på eller pennan, utan det var en process som gav 

ett utbyte i form av att människor lärde sig att kommunicera, läsa, skriva och hantera 

symboler. Det påverkar i sin tur livets utveckling för att komma vidare och som påverkat 

människor i flera generationer. 

 

De kognitiva processerna sträcker sig bortom individen och inte enbart på insidan, men att det 

finns en stark interaktion mellan de interna processerna, flödet av yttre representationer samt 

manipulering av objekt. När det sker en observation av en individ i en yttre miljö kan de 

principerna ligga till grund för tre olika distribuerade processer vilket också Hollan, m.fl. 

(2000, s.176) vill påstå. 

“-Cognitive processes may be distributed across the members of a social group. 

  -Cognitive processes may involve coordination between internal and external         

(material or environmental) structure.  

  -Processes may be distributed through time in such a way that the products of   

earlier events can transform the nature of later events.” 

 

En individs fysiska omgivning ger också stöd för en person som har ett försämrat arbetsminne 

och som har svårt att planera, strukturera och att orientera sig, kan andra människor vara till 

stöd genom att hjälpa till med de momenten för den enskilde individen som lider av den typen 

av funktionsnedsättning (Groome, 2010; Ragneskog, 2013). När externa materiella strukturer 

distribueras (Hollan m.fl., 2000) underlättar det också för individens interna processer som 

gör att det blir lättare att hitta. När en person exempelvis hittar sin stekpanna i skåpet och 

ställer den på spisen, kan personen plötsligt behöva gå på toaletten. När personen återkommer 

efter en tid kan det ha glömts vad som gjorts tidigare, eftersom arbetsminnet är försämrat 

(Ragneskog, 2013), men när personen ser att stekpannan står på spisen ger det signaler om 

vilken aktivitet som hade påbörjats, exempelvis att börja tillreda en måltid.  
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Enligt Wilson och Clark (2009) fungerar synliga objekt i en omgivning som ett externt minne, 

de hjälper till att påminna en människa och för att komma ihåg vad som ska göras. Det kan 

exempelvis vara skrivna lappar som talar om vad som ska göras eller var saker finns, vilket är 

en metod att använda för att komma ihåg. Den formen av problemlösning för att minnas eller 

trigga i gång en aktivering är enligt Wilson och Clark (2009) och Hollan m.fl.(2000) 

människans extended mind. Det handlar om att de kognitiva processerna inte bara sker inifrån 

utan också utifrån det sociala samspelet som sker mellan yttre och inre händelser. Det är mer 

explicit identifierbart när det gäller det kognitiva systemet och hur det påverkar människans 

fysiska och sociala miljö. 

2.3.1 Extended mind 

Enligt Wilson och Clark (2009)  handlar extended mind om att avlasta människans minne på 

den kringliggande omgivningen, och belysa miljöns roll i anslutning till människans sinnen. 

Det är ett exempel på hur omgivningen tillsammans med människans kognition samverkar. 

När en person ser något i sin omgivning som externa representationer (exempelvis bilder) ges 

det information som bearbetas mentalt i hjärnan, därefter kan en fysisk handling äga rum. De 

representationer som visas ger individen ett stöd för minnet och är omedelbart tillgängligt för 

den enskilde. Människans interna och externa processer är sammankopplade och på så sätt 

kan sinnen som aktiveras utvidgas till den yttre världen (Wilson & Clark, 2009). Extended 

mind är nära släkt med DK eftersom det belyser vikten av människans kognition (minne) som 

distribueras mellan individers interna processer och artefakter som tillsammans vävs samman 

till ett helt system (Hollan, m.fl., 2000). 

 

När en person med demens har tydliga visuella riktlinjer och vet var olika objekt i dess 

köksmiljö finns blir det också mer effektivt handling både mentalt och fysiskt för att kunna 

hitta i sitt kök (Ragneskog, 2013). Extended mind frammanar till en naturlig psykologisk 

process enligt Wilson och Clark (2009) som är godtyckligt i individens huvud och som kan 

struktureras med den verkliga miljön. Det blir en onlineaktivitet som sker här och nu. Enligt 

Ragneskog (2013) måste det tas hänsyn till personer med demens eftersom de har svårigheter 

att minnas händelser som nyligen ägt rum. Deras arbetsminne är påverkat, vilket gör det 

viktigt att en miljö som besöks ofta, som exempelvis köket i ett hem, blir påminda av var 

objekt finns. Det kan ske enligt Heersmink (2013) i form av en strukturerad miljö som 

förmedlar information med exempelvis skyltar med bilder eller text. Det kan ses som 

kognitiva stöd för att avlasta minnet och hjälpa tänkandet för att utföra olika typer av 

handlingar. En förutsättning är då att den personen med demens kan röra sig i sin omgivning 

för att kunna ta del av den informationen som distribueras och som stödjer tänkandet och 

minnet.   

  



11 
 

2.3.2 Entrypoints som stödjer minnet 

Kirsh (2001) menar på att entrypoints bidrar till handling och som kan organiseras i specifika 

syften för att underlätta uppgifter som ska göras i olika miljöer, exempelvis kan en bild i 

köksmiljö vara en entrypoint. Återupprepning av information gör enligt Kirsh (2001) att den 

lättare blir befäst. Entrypoints är egengjorda strukturer i en omgivning som inbjuder till att 

göra något, vilket ofta är relaterat till information. Miljön spelar en viktig roll när olika saker 

ska minnas. Det betyder enligt Kirsh (2001) att när representationer påminns kontinuerligt på 

en specifik plats, leder det också till att personen vet vad som ska göras. Stor vikt läggs på hur 

en miljö struktureras för att en vardag ska kännas trygg. Kirsh (2001) menar på att det finns 

fördelar med olika ledtrådar i omgivningen eftersom det explicit talar om vad som ska göras 

och var saker finns. Det ger också ett stöd för minnet att var sak har sin plats och är anpassat 

efter den enskilde individen. Egenskaperna hos entrypoints kan variera beroende på hur 

synliga de är för varje individ. Alla människor är olika och strukturerar sin vardag efter vad 

som känns bäst för den enskilde. Därför är det viktigt att acceptera att miljön kan se olika ut 

hos varje människa, eftersom det är egengjorda strukturer som kan fungera som ett sorts 

verktyg som skapats för att kunna hitta lättare.  

Oddy (2013) menar på att personer med demens delvis har tappat förmågan vad gäller tid och 

rum och en del har kvar minnen av de förflutna och kanske även lever kvar där mentalt. 

Därför ska inte miljön ändras för mycket, eftersom det också ger en trygghet att behålla det 

”gamla”. Det kan vara en struktur som känns trygg för den enskilde individen. Om större 

ändringar i miljön görs kan det bidra till att aktiviteterna som ska bli utförda kan hindras för 

dessa personer. Då kan det bidra till inaktivitet, eftersom det uppstår en osäkerhet kring vad 

som ska göras och var olika objekt finns. Susi (2006) menar på att det är användaren som 

bestämmer vad som är verktyg (scaffolds) när det används i olika situationer för att kunna 

uppnå ett mål. Verktyg används för att förmedla distribuerade kognitiva processer, samt att 

utöka den fysiska eller kognitiva kapacitet som verkar i en specifik situation. Ett objekt i en 

specifik miljö blir ett verktyg när det finns en mening av användbarhet och fyller den 

tilltänkta funktionen. Det görs även om användaren är medveten eller inte. 

2.3.3 Scaffolds 

Kirsh (2009) förklarar scaffolds som strukturer i miljön, de kan vara egengjorda och de kan 

vara permanenta, eller tillfälliga när de inte fyller någon funktion längre. Det kan exempelvis 

vara en bild, skylt, anteckning eller textremsa. Levande personer kan också vara scaffolds 

som kan bidra med svar om frågor ställs. Scaffolds är ett bra hjälpmedel att ta till vid nya 

miljöer, och eftersom personer med Alzheimerdiagnos får ett försämrat minne succesivt, blir 

deras miljö ny ständigt. 

Susi (2006) menar på att en kommunikation kan ske mellan en individ och tillsammans med 

dess omgivning, som exempelvis extern visuell information (scaffolds) för att distribuera och 

förstärka information en specifik miljö. Det har visats genom forskning att externa verktyg 

spelar en betydande roll för den individuella kognitionen eftersom det underlättar genom att 

agent och miljö interagerar med varandra. Beroende på hur människan använder olika typer 

av artefakter och interagerar med dem, påverkar deras beteende för hur de agerar i en viss 
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situation. Handlingar som utförs är en del av tanken. Människans kognitiva framgång beror på 

olika egenskaper hos en strukturerad, symbolisk och de externa resurserna som distribueras. 

Det kan enligt Ragneskog (2013) till exempel vara att skriva minnesanteckningar som är 

viktiga för att komma ihåg var olika objekt finns. Det kan även vara små lappar på 

köksskåpen som fungerar som externa representationer. Susi (2006) lägger stor vikt på hur 

agenter och miljö samspelar med varandra med hjälp av funktionen av olika verktyg 

(scaffold).  

 

Tydlig information för en individs omgivning gör att också säkerheten ökar för den enskilde. 

Människor med demens kan enligt Ragneskog (2013) göra felbedömningar som kan påverka 

deras egen och andras säkerhet, exempelvis kan det vara att de tar en skruvmejsel eller kniv 

när de ska öppna en konservburk. Det kan få förödande konsekvenser, därför är det viktigt att 

balansera behovet av att uppmuntra självständighet när det gäller olika aktiviteter i 

köksmiljön hos personer med demens. Information som är tydlig fungerar som ett verktyg för 

användaren enligt Susi, (2006), den kan då öka möjligheter till att uppnå sitt mål. Med tydlig 

information minskar risken för att förvirring (Ragneskog, 2013; Susi, 2006) uppstår, men 

även att skador kan uppkomma.  

2.3.4 Sociala scaffolds 

Det mänskliga sociala stödet är betydande i olika sammanhang, inte minst när olika former av 

inlärning ska introduceras. Människan kan fungera som ett socialt verktyg (scaffolding) för att 

kunna uppnå ett specifikt mål, En person som har glömt en sak eller letar efter något har 

förmågan att ta hjälp från ett socialt verktyg för att kunna utföra en uppgift, eller fråga efter 

den andres åsikt i en specifik situation. Verktyg som förmedlas socialt kan också ses som 

social process i form av att sociala aktiviteter distribueras (Susi, 2006). 

 

Med hänsyn till att fler äldre och sjuka människor ska bo kvar i deras eget hem idag 

(Socialstyrelsen, 2014) är det viktigt att de personerna också kan fungera och interagera med 

sin omgivning. Enligt Socialstyrelsen (2014) finns det 25 000 personer som lever tillsammans 

med en sambo/maka/make vilket också kan fungera som ett socialt scaffold för de personerna 

med en Alzheimerdiagnos. De kan göra det lättare för dem att klara sin vardag på ett bättre 

sätt. För de personer som har närstående som ger stöd för den som befinner sig i början av 

sjukdomsförloppet, kan det vara en form av kompensation för minnesstörningarna. Med stöd 

av anhörig ökar också säkerheten, eftersom det i olika situationer kan ges stöd om det 

uppkommer en osäkerhet från den personen med Alzheimer (Ragneskog, 2013). När det 

handlar om stöd från personal eller anhörig är det viktigt att utgå från hela personen med 

diagnosen Alzheimer och att ta hänsyn till varje enskild individs unika förmågor, behov och 

intressen. Fokus ska ligga på individens starka sidor för att resultatet ska verka framgångsrikt. 

Genom att ha kunskap om vilka rutiner personen tidigare har haft i sitt kök är av vikt för att 

kunna bemöta och ge stöd till personen med rätt verktyg och rörelsemönster för att tydliggöra 

säkerheten. Det ger också en trygghet och uppmuntrar till aktivitet. Eftersom deras 

språkförmåga kan vara något försämrad, är det viktigt som anhörig, att ge stöd även där för 

den som är drabbad av sjukdomen (Oddy, 2013).  
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Det är mycket som kan hända när en människa blir äldre eller sjuk. När en person får en 

Alzheimerdiagnos är det individuellt hur lång processen blir innan personen får svårt att klara 

sig själv. Genom att använda DK som en teoretisk ansats (Hollan m.fl.,2000), ges det en 

större förståelse för sambandet mellan hur människor tillsammans med deras omgivning 

fungerar ur ett kognitivt perspektiv, framförallt som stöd för ett försämrat arbetsminne. 

“This means, on the one hand, that culture emerges out of the activity of 

human agents in their historical contexts, as mental, material and social 

structures interact, and on the other hand, that culture in the form of a history 

of material artifacts and social practices, shapes cognitive processes, 

particularly cognitive processes that are distributed over agents, artifacts, and 

environments.”  

Hollan, m.fl. (2000, s.178) 
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3 Metod och genomförande 

Syftet med projektet som ordföranden i Demensföreningen i Skövde-Tibro-Skara och ägaren 

till företaget Lotten & Company AB driver, var att identifiera behov hos brukare (de som är 

drabbade av sjukdomen), vårdpersonal, och anhöriga. Anledningen till det var att se vilka 

åtgärder som behövdes utformas för personer med demens. Fokus för det här arbetet låg på 

vilka problem som upplevdes av personer med lindrig Alzheimer när de ska hitta i deras kök. 

Resultatet var tänkt att generera individanpassade lösningar för kök, och som var riktat till 

målgruppen personer med den sjukdomen som bor i det egna hemmet. 

 

Det här arbetet är en del av det projektet, där jag har fått information om att det finns problem 

för personer som har en demenssjukdom när de ska hitta i deras kök. Arbetet är gjort 

tillsammans med de andra två som nämns ovan, och de har varit ett stöd genom min 

arbetsprocess. De tre workshops som gjorts har helt organiserats av dem, men jag har varit 

delaktig även i det arbetet genom att hjälpa till i de olika grupperna för att kunna besvara min 

frågeställning för mitt examensarbete. 

För att kunna få fram information på djupet hos människor som intervjuats har en kvalitativ 

metodansats använts, enligt Patton (2002) är det ett sätt att skaffa innehållsrika fenomen av 

det som ska studeras. 

3.1 Kvalitativ metod-ansats 

En kvalitativ undersökningsmetod ger en tydlig bild av vem, vad, när, hur och varför samt 

vilka konsekvenser olika situationer kan få när en specifik sjukdom drabbar en person, 

eftersom den enligt Patton (2002) beskriver en verklighet ur ett holistiskt perspektiv. Det här 

arbetet har haft ett systematiskt förhållande till teoretiska ramverk, som i det här arbetet där 

DK som ansats, förklarat sambandet mellan exempelvis sociala, psykologiska och fysiska 

förhållanden. Det har skapats en meningsfull och integrerad struktur av det inkommande 

empiriska data som getts, eftersom data som samlas in kvalitativt fångar människors känslor 

enligt Patton (2002) och upplevelser från deras egen verklighet. Data som skett stegvist har 

samlats in genom intervjuer, workshops och fokusgruppen har gjort att informanter fått ge sin 

version av sin egen verklighet, och det har diskuterats hur de känner och vad som behöver 

förbättras i deras köksmiljö för personer med försämrat arbetsminne. Efter varje intervju, 

workshop, fokusgrupp har svaren analyserats och litteratur har däremellan sökts igenom för 

att kunna stärka de resultat vetenskapligt som framkommit. När det har varit ett påstående 

som exempelvis bilder är bättre att använda för att lättare hitta än text, har det gjorts en 

litteraturgenomgång om det för att vetenskapligt kunna stärka det påståendet. 

Intervjuerna med personal innefattar arbetsterapeuter och demenssjuksköterskor, 

workshoparna har i syfte att få information från anhöriga, via arbetsterapeuter och 

fokusgruppen har i syfte att få information från de personer som är drabbade av Alzheimers 

sjukdom. 



15 
 

3.2 Datainsamlingstekniker 

Totalt har 53 stycken personer deltagit som informanter i studien. De intervjuade var sju 

arbetsterapeuter, fyra demenssjuksköterskor som klassas som personal och 31 personer var 

anhöriga eller hade någon koppling till personer med Alzheimer och elva stycken hade en 

lindrig form av Alzheimer. Frågorna som har ställts till samtliga informanter har varit olika 

beroende på vilka som tillfrågats. Kategorierna av informanter har varit personal, anhöriga 

till de personerna med demens och de personerna som själva är drabbade. 

Vid utveckling av kognitiva stöd för personer med lindrig Alzheimer är det av vikt att få 

information från de som är användare av stödet. Genom att samla in data från personer som 

har kopplingar till den sjukdomen eller annan demens med liknande symptom, förmedlas 

också information om vilka artefakter som kan vara tänkbara. Olika kvalitativa 

datainsamlingstekniker har används för att kvalitativt samla in data som är relevant för ämnet, 

workshops, intervjuer och en fokusgrupp har varit intressanta insamlingstekniker att använda 

för att samla information. Workshops har används för att få information från anhöriga om 

vilka åtgärder som kan tänkas vara möjliga för att lösa problem, för de personer som har svårt 

att hitta i sitt kök på grund av sin sjukdom. Intervjuer har använts för att, dels få information 

från de personer som arbetar nära de personerna med demens, men också från de som är 

drabbade. Fokusgrupp har använts för att framförallt de som är drabbade ska kunna diskutera 

fram vad de upplever är problem och hitta åtgärder för att lösa dem.  Dessa kvalitativa 

insamlingstekniker har använts för att skapa en förståelse för hur människor med Alzheimers 

sjukdom fungerar i deras köksmiljö.  

Informanterna har varit demenssjuksköterkor och arbetsterapeuter som har arbetat i flera år 

och är specialutbildade för demenssjukdomar.  Det har även varit informanter som har 

sjukdomen Alzheimer eller liknande symptom samt anhöriga till de som är drabbade av den. 

Dessa informanter har valts för att samla så mycket information som möjligt, och att de 

personerna ansågs ha den rätta kunskapen för att ge den informationen som krävdes för det 

här arbetet. De har själva fått ge sin berättelse av hur de upplever olika situationer som de har 

erfarenhet från. En kvalitativ undersökningsmetod består av empiriska studier som är 

verklighetsbaserade. Den metoden har valts beroende på arbetets syfte och frågeställning och 

utgår från ett förståelseperspektiv (Patton, 2002; Langemar, 2008). Enligt Langemar (2008) är 

kvalitativ undersökningsmetod självskriven att använda, för det fångar informantens känslor, 

tankar och upplevelser. Enligt Patton (2002) är det viktigt att forma en metod efter studiens 

syfte och frågeställning för att få så trovärdigt resultat som möjligt. En kvalitativ studie 

innebär att den är teorigenererande och hypotesprövande eftersom det stärker trovärdigheten i 

den process som den innefattar och utvecklar begrepp och hypoteser från en empirisk grund. 

Genom att använda flera tekniker fångar det in mer data från fler informanter, det ger ett 

trovärdigare underlag till studien (Patton, 2002). 

Litteratur har växelvis studerats för att kunna styrka det som sagts i intervjuerna och för att få 

en djupare förståelse för symptomen som Alzheimers sjukdom ger och hur det påverkar de 

människor som är drabbade. Distribuerad kognition (DK) har varit den grundläggande 

teoretiska ansatsen genom den här empiriska datainsamlingen som gjorts när 
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demenssjuksköterskor och arbetsterapeuter har deltagit i arbetet. För att kunna koppla det till 

DK har frågorna formulerats ur ett kontextperspektiv för att få en uppfattning av hur de som 

är drabbade upplevde sin köksmiljö, samt vilka uppgifter som utförs där. Däremot hänvisar 

personal till de etiska aspekterna när det gäller att aktivt delta vid intervjuer eftersom personer 

med Alzheimer inte vill figurera med sin sjukdomsbild och kan också även förneka den. Då 

blir det svårt att komma i kontakt med de personerna, och det har inneburit en del problem för 

det här arbetet. Hade det varit möjligt att vara nära de personer som är drabbade av Alzheimer 

i deras verkliga miljö vid samtliga intervjuer, skulle DK som teoretisk ansats kunna användas 

som ett ännu starkare underlag för det här arbetet. Anledningen till det är, att ur ett empiriskt 

perspektiv se med egna ögon hur de drabbade agerar i sin fysiska kontext och vilka 

minnesproblem som eventuellt skulle framgå.  

3.3 Angreppsätt och process för datainsamling 

En designvetenskaplig forskningsansats har legat till grund för det här arbetet tillsammans 

med en kvalitativ undersökningsmetodik. Designvetenskap fungerar i syfte att lösa 

identifierade organisationsproblem, genom att olika former av exempelvis scaffolds finns 

representerade i en omgivning. Exempelvis kan de vara visuell information (text/bild) eller 

beskrivningar av olika slag för att kunna interagera effektivt och förstå sin omgivning 

(Hevner, March, Park och Ram, 2004). När ett nytt system har införts kan en utvärdering 

göras kvalitativt för att få information om förändringen har skapat ett bättre samspel mellan 

människan och dess omgivning (Hevner m.fl., 2004). Det stärker ytterligare DK som ansats 

för att lösa problem som finns och som kan besvara frågeställningen för det här arbetet. 

Ett kognitivt stöd i köksmiljö för personer med försämrat arbetsminne kan jämföras med vilka 

fördelar ett informationssystem har, enligt Hevner m.fl. (2004) handlar det om att förbättra 

effektiviteten för en grupp människor. Ett informationssystem innehar tekniker som gör att 

människor kan uppnå olika mål och genomföra dem beroende på vad syftet är. Det är flexibelt 

och fungerar som stöd, samt kan anpassas efter vilka som är användare. Hevner m.fl. (2004) 

menar på att när ett informationssystem grundas på teorier kan det också leda till att 

människor utvecklar ett visst beteende. Designvetenskap kan utöka möjligheten att skapa 

innovativa artefakter, som leder till förstärkt information i olika miljöer och kan förbättra 

effektiviteten för människor. Att identifiera problem, hitta åtgärder för att lösa dem, och att 

hitta en specifik design som är anpassad individuellt för en organisation eller en grupp 

människor är det huvudsakliga syftet med designvetenskap enligt Hevner m.fl. (2004). Det 

ska alltid finnas en vetenskaplig grund till varför uppgifter utförs eller designas på ett 

specifikt sätt, med det kommer nyttan med varför en fysisk kontext eller ett enskilt objekt ser 

ut som det gör (Hevner m.fl. 2004). 

Distribuerad kognition (DK) är en teoretisk ansats (Hollan, m.fl., 2000), och för det här 

arbetet ligger det till grund för datainsamling och frågeställning. DK handlar om att 

människans interna processer som exempelvis minnet, arbetar tillsammans med omgivningens 

externa artefakter för att stödja kognitionen. På så vis blir artefakterna ett stöd för att både 

interna och externa processer och som fungerar som en helhet för människans tänkande 

(Hollan, m.fl., 2000). Frågeställningen är gjord för att samla in information om hur 
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interaktioner sker i köksmiljö för individer med Alzheimers sjukdom.  Även vilka typer av 

åtgärder som skulle kunna göras för att det kognitiva stödet ska bli så bra som möjligt. 

Figur 3 visar hur processen för det här arbetet har bearbetats för datainsamling i olika steg. 

 

Figur 3: Arbetsprocessen för det här arbetet steg för steg 

Olika datainsamlingar har skett för att få grepp om problem som uppstår i en köksmiljö för de 

personer som har Alzheimer. För att få ett helhetsperspektiv har berörd personal, anhöriga och 

de som är drabbade av sjukdomen intervjuats på olika sätt. Litteratur har följt med genom hela 

arbetet, gällande bland annat information om sjukdomen, distribuerad kognition, 

designvetenskap och den kvalitativa metodansatsen för att se om det har kunnat kopplas ihop 

med varandra för att få ett bra resultat för det här arbetet. 

3.3.1 Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång gjordes och bearbetades i första skedet av det här arbetet då gavs 

information som kopplades till begrepp som uppmärksammades och som var intressanta att 

läsa mer om. De begreppen kunde också ligga till grund för den information som skulle 

underlätta för det här arbetet. Därför söktes det på bland annat: Distribuerad kognition (DK), 

Alzheimer, arbetsminne och designvetenskap. Internet har haft stor betydelse för att kunna 

besvara frågeställningen för det här arbetet genom att kunna söka information om ämnet av 

olika slag. Begreppen har även kunnat stärka underlaget för DK som ansats och för 

designvetenskap, eftersom det handlar om enligt Hollan, m.fl. (2000) att strukturera upp 

miljön med olika artefakter för att ge stöd åt minnet. 

 

För att kunna stärka påståenden i datainsamlingen som gjorts, har litteraturgenomgångar 

gjorts på olika tider i processen beroende på vad som ansetts måste bekräftas vetenskapligt. 

Genomgången gjordes dels på bibliotek i böcker och bibliotekskataloger samt via internet på 

bland annat Google Scholar. Det gjordes för att få mer kunskap inom ämnet kognitiva stöd för 

personer med Alzheimers sjukdom och för att få en tydligare bild av problemet som de 

personerna upplever. De artiklar som har hittats har varit aktuella och har bidragit till mer 

kunskap och en djupare förståelse för människor som har en lindrig Alzheimerdiagnos. 
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Artiklar har sökts och granskats, framförallt för att kunna bedöma trovärdigheten i dem och 

det kan enligt Patton (2002) göras genom att jämföra kopplingar mellan bakgrunden och 

problemställningen. Sortering har även skett för att rensa bort sådant som är irrelevant för att 

framhäva det som är viktigast i artikeln och som kan kopplas till det här arbetet.  

När information om hur Alzheimers sjukdom hade lästs igenom, ingav det en förståelse för 

hur sjukdomen påverkar människor, då blev det tydligare att det finns ett problem eftersom 

deras arbetsminne kraftigt försämras med tiden. Ett fokus har legat på när drabbade ska hitta 

det de söker i sin köksmiljö, eftersom det framkom att det fanns problem gällande det från 

litteraturen. I litteraturen av Ragneskog (2013) framkom det vilka personer (målgrupp) som 

blev drabbade av sjukdomen och vilka personer som är inblandade i sjukdomsprocessen, samt 

vilka symptom sjukdomen kan ge och vilka problem det kan få för den enskilde som blir 

drabbad. Detta lade grunden för mitt arbete samt till den workshop som planerades av Lotten 

& Company och Birgitta Lindvall.  Dessa två, kontaktade i sin tur personer som hade 

kopplingar till sjukdomen Alzheimer. 

Analysen har skett på liknande vis från samtliga datainsamlingstekniker, anteckningar har 

skrivits ner från intervjuerna och har bearbetats genom att hitta begrepp och meningar som 

kunde kopplas till syfte och frågeställningen för det här arbetet. Dessa sorterades och 

färgmarkerades efter kategorisering för problem och åtgärder för att tydligt kunna se ett 

mönster i data som samlats in, samt kunna skilja dem åt. Arbetet har skett stegvis med 

kodning och analys allteftersom data samlats in. Det har sedan visat ett klart mönster som trätt 

fram. Patton (2002) menar att genom att stegvis analysera bit för bit kan syfte och 

frågeställning återkopplas genom hela arbetsprocessen. Intervjuerna som gjorts har 

systematiskt arbetats fram via tips från informanterna, en del har gett namn på intressanta 

personer att ta kontakt med för att få intressant information om hur de arbetar.  

Patton (2002) menar att ett analysarbete kodas genom färgmarkeringar för att kunna reducera 

rådata som framkommit, vilket är idén med analysprocessen. Kategorierna som bestämts ska 

ha en gemensam nämnare, detta ska göras för att se en gemenskap och mening som kan 

relateras till varandra.  

En analys gjordes efter varje datainsamling, men även litteraturgenomgång gjordes eftersom 

det framkom en del uppgifter som var intressant att läsa mer om. Litteraturgenomgångarna 

har gjorts vid påståenden som informanter gjort för att stärka de förslag som framkommit och 

för att få en djupare förståelse för problem som framkommit. De har också varit nödvändiga 

för att jämföra de olika åtgärdsförslagen med olika teorier inom designvetenskapen och 

kognitionsvetenskapen, för att se om de har likheter med varandra. 

Data har sorterats beroende på vilka som intervjuats (personal, anhörig eller de personer som 

är drabbade av sjukdomen Alzheimer), för att sedan jämföra de kategoriserade informanternas 

olika problem och åtgärder. I de olika Analysfaserna har fokus legat på om frågeställningen är 

besvarad samt om det har kunnat kopplas till DK som teoretisk ansats och designvetenskap. 

Det har varit ett iterativt arbete, och genom att göra på det sättet blir det enligt Langemar 

(2008) och Patton (2002) lättare att se ett mönster träda fram ur data som då kan ligga till 

grund för en trovärdig slutsats och beskrivning av en studie.   
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Ett systematiskt arbete har legat till grund för att stärka DK som teoretisk ansats och har 

förstärkts genom ett empiriskt arbete. Datainsamlingen som gjorts är grundat från 

verkligheten för att få information från de som arbetar med personer med lindrig Alzheimer, 

och för att höra vad de anser kan vara det bästa minnesstödet i en köksmiljö som de drabbade 

verkar i när de utför dagliga aktiviteter. Hevner m.fl. (2004) menar på att det är från 

verkligheten information kan samlas för att kunna identifiera problem för att sedan tillämpa 

lämpliga lösningar som ska designas för den specifika användargruppen.  

3.3.2 Workshop dag 1  

Workshops har anordnats med Lotten och Birgitta som tidigare nämnts, de drev det här 

projektet från början och är en del i det här arbetet. Workshopen har inte varit på platser där 

problem kunde undersökas i en verklig miljö för de som är drabbade, utan har varit i lokaler 

(inte någon köksmiljö, mer likt mötesrum). Den platsen valdes för det fanns plats för många 

personer och för att kunna samla olika förslag på åtgärder som kan göras för att stödja minnet 

hos de personerna med lindrig Alzheimer. Personerna som deltagit där har haft koppling till 

drabbade personer med demenssjukdom och de hade många idéer på vad som kunde göras 

annorlunda i köksmiljö för att kunna stödja minne för att lättare kunna hitta. 

Workshopen anordnades i en lokal i Skövde där två tillfällen ägde rum, två timmar på 

förmiddagen och två timmar på eftermiddagen. Det gjordes för att kunna samla in förslag om 

vad som kunde vara tänkbart att göra för personer med försämrat arbetsminne i deras 

köksmiljö. Lokalerna som användes för workshopen var ämnade för undervisning, så det 

fanns gott om utrymme. I mitten av rummet fanns ett stort bord där alla samlades runt. Kaffe 

och godis fanns tillgängligt under hela workshopen. Gruppen på förmiddagen hade åtta 

deltagare (fem kvinnor och tre män) och gruppen på eftermiddagen hade åtta deltagare (två 

kvinnor och sex män). Samtliga deltagare i båda grupperna hade samma upplägg den dagen 

för att det skulle vara lika för båda grupper. Workshopdeltagarna den dagen var sammanlagt 

16 stycken och ålderspannet var mellan 40-65 år. Lotten började presentera sig, och 

förklarade i sin helhet varför personerna som var där, skulle kunna vara till hjälp för att 

besvara frågeställning gällande det här arbetet. Den personen var också ledare för workshopen 

och skrev dagens upplägg på Whiteboard- tavlan som fanns längst fram för att förtydliga 

syftet med arbetet. Sedan fick varje deltagare presentera sig med sitt namn och var de kom 

ifrån.  

 

Aktivitet: Gruppen på 16 stycken fördelades i tre smågrupper för att de lättare skulle kunna 

diskutera med varandra om vilka problem som fanns och vilka förslag som kunde vara 

lämpliga för det här arbetet. 

 

DK förklarades av mig för samtliga i gruppen för att de ska förstå den teoretiska ansatsen för 

det här arbetet. Alla som deltog fick ställa frågor om något var oklart gällande det. DK 

förklarades genom att säga att det handlade om att forma omgivningen externt, och att det 

påverkar människans interna kognitiva processer (minnet). När dessa processer samarbetar, 

fungerar det som ett stöd för människans tänkande. När det hade förklarats blev det lättare att 

diskutera olika åtgärder gällande det kognitiva stödet för människans tänkande. Olika teman 
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presenterades, bland annat ”hitta i kök”, ”verktyg i kök” och ”teknik i kök”. Det som var mest 

intressant för det här arbetet var temat ”hitta i kök”, för att det har en koppling till ett DK 

perspektiv. DK handlar om hur den fysiska kontexten kommunicerar med människans inre 

processer som Hollan, m.fl.(2000) menar på, i det här fallet hur information påverkar 

arbetsminnet. 

 

”Post-it”- lappar delades ut till samtliga deltagare för att de skulle komma med förslag och 

arbeta tillsammans med sin egen grupp. Det gjordes för att lättare kunna presentera de olika 

förslagen samt att kunna dokumentera för vidare analys. Många idéer och förslag skrevs ner 

som tänkbara lösningar (figur 4), och varje grupp fick 20 minuter på sig att ge olika tänkbara 

förslag för att personer med lindrig Alzheimer lättare ska kunna hitta i kök. Post-it lappar är 

ett bra verktyg att använda enligt Rogers m.fl. (2011), och det har använts för att kartlägga 

idéer, hitta mål och motivationer för utveckling av produkter. Även ”konstiga” idéer kan vara 

användbara enligt Cooper m.fl. (2007), så även sådana togs med. Idéerna kan bli många vid 

brainstorming enligt Rogers, m.fl., (2011) och därför har närliggande väggar och bord använts 

för att få en bra överblick över post-it lapparna för samtliga workshopsdeltagare. 

 

 På whiteboardtavlan presenterades de olika förslagen från 

varje grupp, de förslagen fotograferades om lapparna av någon 

anledning skulle försvinna. Vid presentationen fick även 

idéerna förklaras och motiveras av deltagarna till varför just de 

förslagen skulle vara bra. I slutet av workshopen bjöds det på 

smörgås och kaffe som tack för deras deltagande och alla 

förslag de delgivit. Alla lappar samlades in för vidare analys. 

Det har varit en fördel att använda andras idéer för att se hur 

andra tänker och utveckla dem, annars är det lätt enligt Cooper, 

m.fl. (2007)  att det blir för mycket fokus på sitt eget tänk.  

 

 

Figur 4: Problem och åtgärdsförslag på post-it- lappar. 

 

Frågorna som presenterades av mig på workshopen var följande: 

Anhöriga till de personerna med lindrig demens 

1) Kan du beskriva en vardaglig situation när en måltid ska tillrättas i ert/deras kök? 

(Frågan ställdes för att få en bild av hur en situation kan se ut när en måltid ska lagas till i ett 

kök där dementa är aktiva). 

2) Hur upplever du/ni den? 

(Frågan ställdes för att få en bild över hur de kan uppleva situationen när en måltid ska 

tillredas, eventuella problem eller liknande).  

3) Skulle du vilja göra situationen annorlunda? 



21 
 

Varför?  

(Frågan ställdes för att kunna få förslag på eventuella åtgärder som kan tillämpas, för att det 

lättare ska kunna hitta i deras kök. Kanske kunde få en bild över hur de upplever sin situation 

i allmänhet). 

4) Har ni några tips på vad som skulle kunna förbättra informationen/stödet i ert/deras kök? 

(Frågan ställdes för att få information om mer konkreta förslag på vad de anser kunde 

förbättra situationen för att lättare kunna hitta i deras kök). 

Dessa frågor låg också som grund för den diskussion som blev tillsammans med deltagarna på 

workshopen, mest arbetades det kring fråga fyra för att de skulle stärka den teoretiska 

ansatsen om DK. 

 

Analys: Post-it lapparna som samlades in har analyserats för att se om personerna i grupperna 

hade förslag som kunde vara tänkbara lösningar för de personerna med lindrig demens. 

Lapparna sorterades i två olika högar, problem och åtgärder. Därefter letades det efter begrepp 

eller meningar som upprepades för att kunna hitta olika fynd som framkom. Efter hand som 

data samlats in har den analyserats det har grundat teoretiska idéer som växt fram, där har 

litteraturen inom området varit till hjälp. Exempelvis när problem påtalats att det kan vara 

”svårt att hitta” har det även getts förslag av informanten vilka olika sätt minnesstödet skulle 

kunna utformas.  

3.3.3 Intervju med demenssjuksköterska 

Ragneskog (2013) menar på att demenssjuksköterskor har en betydande roll vid utredningar 

för personer med Alzheimers sjukdom, vilket kan ses som en intressant källa att kontakta. 

Den informationen framgick också från workshopen som hölls. Demenssjuksköterskor arbetar 

med uppsökande verksamhet hos personer med olika former av demens.  

Demenssjuksköterskan kontaktades som har flerårig erfarenhet och är specialutbildad inom 

demens i Mariestad. Det gjordes för att få reda på det centrala och viktiga kring det aktuella 

ämnesvalet. En kontakt togs via telefon och där bokades ett personligt möte. En beskrivning 

av syftet, frågeställningen och DK som en teoretisk ansats gjordes via mail innan för att 

informanten skulle få en förståelse för vad arbetet innebär. Frågorna mailades till sköterskan 

(informantens) innan för att det personliga mötet skulle kunna förberedas på ett bättre sätt.  

Mötet ägde rum på sköterskans kontor i Mariestad tre dagar efter frågorna mailats. Den 

fysiska miljön kändes omodern och sliten. Kontoret hade två stolar varav sköterskan satt på 

en och hennes skrivbord var placerat emellan oss. Intervjun började med en presentation med 

namn och hur bakgrunden ser ut för det här arbetet och sköterskan förstod att arbetet hade ett 

gott syfte. Frågorna har varit öppna och flexibla under hela intervjun, med flera följdfrågor för 

att få en djupare kunskap om ämnesområdet. 

Informanten satt hela tiden vid sitt skrivbord, vänd emot mig när intervjun pågick. Det var ett 

lugnt samtal, dörren var stängd hela tiden och det var inget som störde. Tiden för intervjun 
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varade cirka 40 minuter och låg ostört på informantens arbetsplats eftersom det enligt Patton 

(2002) inger en trygghet för den aktuella situationen. Mötet var förberett av sköterskan, 

telefonnummer var framtagna på skrivbordet för att tipsa var fler intressanta kontakter fanns. 

Information här delgavs om att arbetsterapeuter i Falköping arbetar mycket med personer med 

Alzheimer i tidigt skede, vilket lade grunden för nästkommande kontakter. Det urvalet gjordes 

för att de ansågs vara informationsrika fall för att få reda på viktiga och centrala begrepp som 

kan besvara frågeställningen för det här arbetet. 

Tyngd har legat på att få tillit till informanten genom en öppen diskussion och att det blir en 

trygg relation som gör att tilltro ges till varandra om det som sägs, vilket enligt Patton (2002) 

ökar trovärdigheten i undersökningen.  Intervjun grundar sig utifrån frågeställningen och 

svaren på frågorna har legat till grund för hur arbetet har fortlöpt i form av tips på olika 

kontakter som hänvisats av informanten, som bland annat arbetsterapeuter i Falköping som 

arbetar med demensutredningar. Dessa har varit avsiktliga urval för att mer information som 

stöder frågeställningen.  

Strukturen har haft förutbestämda frågor (intervjuguide) som ligger till grund och som sedan 

följts efter med följdfrågor för att få en större förståelse och ett bredare helhetsperspektiv från 

informanten. Det vill säga göra intervjuer med ”thick descriptions”, vilket betyder enligt 

Langemar (2008) att det är av tyngd att veta information om en specifik händelse eller egna 

erfarenheter inom det specifika området. Den metoden är bra att använda för att få en djupare 

förståelse för informanternas situation och som också ger ett meningsfyllt och innehållsrikt 

material.   

Vid intervjun har frågorna har inte ställts i ordningsföljd, utan de har ställts utefter det 

aktuella svaret som gavs för att det blir enligt Langemar (2008) en mer naturlig situation. 

Frågorna har haft ett logiskt samband med studiens frågeställning och att svaren som gavs 

från informanten kan då enligt Langemar (2008) användas som insamlad relevant data. Stor 

vikt har lagts på att frågorna har en så kallad tratt-teknik för att täcka upp studiens fokus, 

vilket betyder att intervjun har börjat mer allmänt för att få en överblick av informantens 

situation, eftersom det enligt Langemar (2008) mynnar ut i mer specifika delaspekter i det 

aktuella ämnet (Langemar, 2008).  

Frågorna nedan presenterades på följande sätt:  

Demenssjuksköterskan  

1) Hur ser köksmiljön ut hemma hos de personerna med diagnosen lindrig Alzheimer? 

(Frågan ställdes för att kunna få en bild av hur det kan se ut hemma hos de som har en 

demenssjukdom). 

2) Hur upplever du att de personerna hittar i sitt kök vid tillredning av deras måltider? 

(Frågan ställdes för att kunna få information om hur de som har en demenssjukdom kan bete 

sig i sitt kök när de ska laga sin mat eller plocka fram något ur skåpen, eventuella problem 

som kan uppstå). 
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3) Kan du beskriva hur deras miljö i köket skulle kunna vara annorlunda för att lättare kunna 

hitta där? 

(Frågan ställdes för att kunna få information om eventuella åtgärder som de anser kan vara 

lämpliga för att lättare kunna hitta i deras köksmiljö). 

4) Kan du ge tips var jag kan vända mig för att hitta personer med kunskap eller erfarenhet 

inom ämnet? (personer 45 år och äldre med diagnos lindrig Alzheimer). 

(Frågan ställdes för att kunna få information vilka mer personer som skulle kunna kontaktas 

för att kunna besvara frågeställningen för det här arbetet). 

Intervjun som spelades in transkriberades också i efterhand för att den insamlade data som 

samlats in lättare kunde analyseras.  

Analys: Den intervjuade och transkriberade data anlyserades i form av att den skrevs ner och 

färgkodades för att hitta ett mönster som kunde förstydliga frågeställningen. Problem och 

åtgärder kategoriserades med olika färger för att koppla det till frågeställningen och förstå 

problem. Transkribering kan göras enligt Langemar (2008) för att kunna besvara en del frågor 

som kan uppkomma för den som utför studien under arbetets gång om något är oklart.  

Metoden för att kunna samla in data har varit att demenssjuksköterskor och arbetsterapeuter 

(informanter) har varit behjälpliga med att intervjua deltagare i sin tur. Dessa personer har 

kontinuerlig kontakt med de som är drabbade av en demenssjukdom, och en kontinuerlig 

kontakt inger också ett större förtroende som ger en trygghet, enligt de informanter som har 

kontaktats. All hänsyn måste tas till det.  

3.3.4 Intervjuer via arbetsterapeuter 

På grund av det geografiska avståndet gjordes telefonintervjuer med tre arbetsterapeuter, de 

kontaktades eftersom det tipsades att göra det från demenssjuksköterskan. Det gjordes med 

anledningen till att, de enligt sköterskan har kunskap inom området och arbetar dagligen med 

personer med olika demenssjukdomar. Tanken var från början när en kontakt gjordes, var att 

arbetsterapeuterna eventuellt kunde ge tips på vilka personer med lindrig alzheimerdiagnos 

som kunde kontaktas. Information gavs då från den första arbetsterapeuten att personerna som 

är drabbade av Alzheimers sjukdom inte vill figurera med sin diagnos till personer de inte 

känner. Därför erbjöds tjänsten från arbetsterapeuten att vara behjälplig med att ställa frågor 

när de söker upp personer med den diagnosen i deras hem. Det rekommenderades att göra så 

av arbetsterapeuterna för att de intervjuade personerna ska känna igen personal och känna sig 

trygga med intervjun. Känna trygghet med en intervju är viktigt enligt Patton (2002) och 

Langemar (2008) för att personen som intervjuas inte ska känna osäkerhet och bli nervös. 

Trygghet ger god kvalitet och hög validitet för den insamlade data som ges (Patton, 2002). De 

etiska aspekterna har därför tagits hänsyn till här, vilket måste respekteras. Telefonintervjuer 

kan göras enligt Langemar (2008) vid längre geografiska avstånd, vilket delvis har varit fallet 

för det här arbetet, men även etiska aspekter har bidragit till det valet. En negativ aspekt att ta 

hänsyn till enligt Langemar (2008) vid telefonintervjuer är också att den ickeverbala 



24 
 

informationen går förlorad som annars ges vid fysiska träffar. I det här arbetet gick den 

informationen tyvärr aldrig fram. 

DK förklarades för de arbetsterapeuter som skulle intervjua sina informanter eftersom det är 

den teoretiska ansatsen som det här arbetet ska fördjupa sig i. Det har varit en öppen 

diskussion inom ämnet för att de ska förstå vad DK handlar om. Dessa personer har under 

samtalet fått tala om vad det handlar om och på så vis kunde det försäkras om att de hade 

förstått. Den informationen har getts till samtliga personer som varit behjälpta att göra 

intervjuer med personer med Alzheimerdiagnos. De tre intervjuerna gjordes på liknande sätt 

efter överenskommelse av/med arbetsterapeuter som arbetar dagligen med personer med 

Alzheimer eller sjukdom med liknande symptom. Frågorna (intervjuguiden, här nedan) för det 

här arbetet har mailats till de arbetsterapeuter som ska intervjua informanterna vid inplanerade 

hembesök, eftersom de arbetar med uppsökande verksamhet. Varje arbetsterapeut intervjuade 

en person var (3 stycken, samtliga kvinnor mellan 65-70 år, informanter) med lindrig 

Alzheimerdiagnos. Intervjuer ägde rum i informanternas kök, eftersom det skulle kopplas till 

DK som handlar om att se en helhet och ett samband mellan människans interna processer 

och köksmiljöns externa artefakter. Intervjun baserades på de frågor som hade mailats till 

arbetsterapeuterna i förväg som hade syfte att kopplas till frågeställningen. Fanns det något 

som var oklart gavs följdfrågor till arbetsterapeuten för att få en verklig bild av vad som sades 

vid deras intervjuer. På det sättet öppnades en diskussion vid alla tre tillfällena, som också 

öppnade upp intresset och förståelsen mer för det här arbetet. Tider för återkoppling av 

arbetsterapeuternas intervjuer var inplanerade för att de skulle kunna förbereda sina svar de 

samlat in, det har lett till att de inte har känt någon stress vid telefonintervjuerna.  

Frågorna presenterades följande: 

Personer 45 år och äldre med diagnos lindrig Alzheimer: 

1) Lagar du din mat själv? 

(Frågan ställdes för att få information om den personen lagar olika måltider i sitt eget kök) 

2) Hur upplever du din förmåga att hitta det du söker i ditt kök? 

(Frågan ställdes för att få information om den personen upplever svårigheter med att hitta i 

deras kök på grund av sin sjukdom) 

3) Hur gör du för att hitta idag i ditt kök? 

(Frågan ställdes för att få information om hur personen idag gör för att hitta det som söks i 

deras kök, eller om det är problem).  

4) Är det något du skulle vilja ändra på för att lättare kunna hitta i ditt kök? 

(Frågan ställdes för att få information om personen har några konkreta åtgärdsförslag på vad 

som kan göras för att lättare kunna hitta i sitt kök).  
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Analys: Intervjusvaren som gavs från de med alzheimerdiagnos vid varje tillfälle och som 

genomfördes av arbetsterapeuterna antecknades ner på ett block. Svaren som samlats in från 

de arbetsterapeuterna som utfört intervjuerna, återgavs vid ett senare tillfälle via en inplanerad 

telefonkontakt för att kunna beskriva mer i detalj vad som sades, samt att svaren mailades. 

Även reflektioner från arbetsterapeuterna delgavs som information för att få en bättre 

beskrivning av deras intervjuer som genomförts med de personerna med diagnos, dessa 

analyserades också. Arbetsterapeuterna har gjort vad de kunnat för att få med en helhetsbild 

över situationen för de personer som är i behov av ett kognitivt stöd. Den processen skedde på 

liknande sätt vid alla tre tillfällena.  

3.3.5 Telefonintervjuer med demenssjuksköterskor och arbetsterapeuter 

De återstående informanterna som var intressanta att kontakta var tre arbetsterapeuter och tre 

demenssjuksköterskor, samtliga kvinnor. Dessa kontaktades var och en via telefon och blev 

intervjuade på det viset. Samtliga kunde intervjuas direkt när kontakten gjordes, och den ägde 

rum för samtliga på eftermiddagen. En presentation gjordes av mig, samt vilket syfte och 

frågeställning det här arbetet hade. Därefter ställdes frågorna som var ämnade för den 

yrkeskategorin som var följande: 

Demenssjuksköterskan och arbetsterapeut 

1) Hur ser köksmiljön ut hemma hos de personerna med diagnosen lindrig Alzheimer? 

(Frågan ställdes för att kunna få en bild av hur det kan se ut hemma hos de som har en 

demenssjukdom). 

2) Hur upplever du att de personerna hittar i sitt kök vid tillredning av deras måltider? 

(Frågan ställdes för att kunna få information om hur de som har en demenssjukdom kan bete 

sig i sitt kök när de ska laga sin mat eller plocka fram något ur skåpen, eventuella problem 

som kan uppstå). 

3) Kan du beskriva hur deras miljö i köket skulle kunna vara annorlunda för att lättare kunna 

hitta där? 

(Frågan ställdes för att kunna få information om eventuella åtgärder som de anser kan vara 

lämpliga för att lättare kunna hitta i deras köksmiljö). 

4) Kan du ge tips var jag kan vända mig för att hitta personer med kunskap eller erfarenhet 

inom ämnet? (personer 45 år och äldre med diagnos lindrig Alzheimer). 

(Frågan ställdes för att kunna få information vilka mer personer som skulle kunna kontaktas 

för att kunna besvara frågeställningen för det här arbetet). 

När varje fråga presenterades vid telefonintervjuerna öppnades en diskussion och det fanns 

mycket för informanterna att berätta. Vid varje enskild intervju antecknades svaren ner på ett 

block, som sedan bearbetades för analys. 
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Litteratur: I svaren som delgavs av informanterna kunde stärkas med litteratur, framförallt 

från Oddy (2013), Ragneskog (2013) och Groome (2010) som visar på problem som kan 

uppstå för personer med demens, men den litteraturen framhäver också en del förslag som kan 

kopplas till det informanterna påstod också. Data kunde då bekräftas och det gav det en större 

trovärdighet för det här arbetet och kunde tas med i resultatdelen.  

3.3.6 Workshop dag 2  

Ett par veckor efter första workshopen bjöds Lugnås PRO (pensionärernas riksorganisation) 

in för att delge eventuella idéer som kunde vara intressanta för det här arbetet. Anledningen 

till att workshopen var i Lugnås, hade förklaringen att Lotten (Lotten & Company) är 

därifrån, som också var kopplade till en del kontakter som var intressanta för att kunna hålla 

en workshop där. Det bjöds in personer med någon koppling till olika demenssjukdomar, 

framförallt var det anhöriga. Workshopen ägde rum i Lugnås församlingshem som hade stora 

utrymmen att röra sig på. PRO- träffarna brukade använda församlingshemmet för träffar, på 

det sättet blev det inga nya intryck för dem utan de kunde känna sig trygga där. Det fanns 

även där ett stort bord där alla samlades kring för att kunna se varandra och diskutera. Även 

vid det här tillfället användes brainstorming på liknande vis som de föregående 

workshoparna. Först hölls en presentation från de som höll i workshopen (Lotten, Birgitta och 

jag som gör det här arbetet) och sedan förklarades syftet med projektet som de håller i, vilket 

är samma som för det här arbetet. Sammanlagt var de inbjudna deltagarna vid denna träff 15 

stycken (11 kvinnor och 4 män). Ålderspannet var mellan 65-85 år.  

 

De ansvariga för samtliga workshopar (ägaren för Lotten & Company, ordföranden i 

demensföreningen Skövde – Tibro- Skara och jag) har varit oberoende i sin ställning och inte 

påverkat workshopen, utan deltagarna som bjudits in har enbart använt sina egna idéer styrda 

efter de teman som presenterats. Förutfattade meningar ska undvikas enligt Cooper, m.fl. 

(2007) för att inte styra hur eventuella lösningar ska bli. Tanken är att de som medverkat i 

brainstorming, att deras fantasier ska forma olika tänkbara scenarion för eventuella lösningar 

till problemet. Cooper m.fl. (2007) kallar det för ”solution mode”. Det är viktigt att inte 

kritisera eller berömma idéerna som ges, utan fokus har legat på en neutral nivå för att inte 

situationen ska missförstås negativt. Enligt Wilson (2010) är Brainstorming en metod att 

använda tidigt i produktutvecklingen för att generera idéer, öka kreativitet, hitta lösningar till 

problem till ett specifikt ämnesområde. Enligt Rogers, Sharp, och Preece, (2011) ska de 

personer som deltar ha erfarenheter eller kunskap kring ämnet för att det ska ha en förståelse 

för de ska veta vilka som är användare, och känna till användarnas mål för produkten.  

 

Enligt Patton (2002) är ett avsiktligt urval av deltagare ett sätt att täcka in så mycket av ett 

ämne som möjligt, eftersom det också ger fler variationer att välja emellan. Genom att 

använda liknande åldergrupper gör att personerna känner sig trygga med varandra enligt 

Wilson (2010), om det blir för stor skillnad i ålder kan det vara att vissa personer i gruppen tar 

över, vilket kan leda till en ineffektiv brainstorming  

 

Aktivitet: Deltagarna delades in i grupper (3 grupper med 5 stycken i varje grupp) och de 

turades om att gå till olika stationer med olika teman. DK förklarades för informanterna för att 
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det skulle få information om vad det innebar innan förslagen skrevs ner. Ett tema hette även 

här ”hitta i kök” och där gavs idéer och olika förslag som kunde vara tänkbara att göra för att 

lättare hitta i kök för de personerna med nedsatt arbetsminne. Samtliga grupper gav förslag till 

samtliga stationer. Samma frågor låg till grund vid det här tillfället som för workshop dag ett 

för att få en mer tydlig bild av det tema som skulle diskuteras och arbetas med. Fika 

serverades efter att alla förslag samlats in, därefter fick samtliga titta på alla förslag och sedan 

sätta en prick på det förslaget som de tyckte var bäst för respektive tema. Alla tre grupper 

hade olika färg på sina prickar. När det var klart granskades det förslaget som hade mest 

prickar, som då ansågs som det bästa förslaget. Lapparna samlades sedan in för vidare analys 

och dokumentation, för att kunna användas i resultatet. Här gavs också tips att kontakta 

Demensförbundet i Stockholm för mer information och för att undersöka hur de arbetar med 

dementa personer. Det tipset kollades upp vid ett senare tillfälle för att se om 

demensförbundet kunde delge intressant information gällande personer med Alzheimer.  

Frågorna som presenterades av mig på workshopen var följande: 

 

Anhöriga till personer med lindrig demens 

1) Kan du beskriva en vardaglig situation när en måltid ska tillrättas i ert/deras kök? 

(Frågan ställdes för att få en bild av hur en situation kan se ut när en måltid ska lagas till i ett 

kök där dementa är aktiva). 

2) Hur upplever du/ni den? 

(Frågan ställdes för att få en bild över hur de kan uppleva situationen när en måltid ska 

tillredas, eventuella problem eller liknande).  

3) Skulle du vilja göra situationen annorlunda? 

Varför?  

(Frågan ställdes för att kunna få förslag på eventuella åtgärder som kan tillämpas, för att det 

lättare ska kunna hitta i deras kök. Kanske kunde få en bild över hur de upplever sin situation 

i allmänhet). 

4) Har ni några tips på vad som skulle kunna förbättra informationen/stödet i ert/deras kök? 

(Frågan ställdes för att få information om mer konkreta förslag på vad de anser kunde 

förbättra situationen för att lättare kunna hitta i deras kök). 

Analys: Insamlad data fotograferades på plats om någon av post-it lapparna skulle komma 

bort. De samlades sedan in, och som tidigare analyser som gjorts, sorterades de i olika 

kategorier för att se vad de informanterna ansåg var viktigast att göra i en köksmiljö och vilka 

problem som kunde uppstå. Fokus låg på att undersöka vad som kunde göras i köksmiljö för 

personer med exempelvis en Alzheimerdiagnos som har ett försämrat arbetsminne. Lapparna 

kategoriserades efter åtgärder och problem som sedan analyserades för att se om de kunde 

relateras till varandra.  
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En av informanterna gav information på workshopen om Lundgårdsgrupper som hör till 

Demensförbundet i Stockholm. De håller i grupper för personer med sjukdomen lindrig 

Alzheimer, det resulterade i att en kontakt togs med den personen som höll i de grupperna ett 

par dagar efter workshopen.  

3.3.7 Fokusgrupp 

Demensförbundet i Stockholm kontaktades av mig för att få information om hur de arbetar, 

vilket gav mer information om Lundagårdsgruppen. Den ansvariga som håller i de grupperna 

(arbetsterapeuter) kontaktades via telefon eftersom de arbetar i Stockholm, och det här arbetet 

utförs vid högskolan i Skövde. En presentation gjordes med namn och vilken skola/program 

som är kopplat till arbetets syfte och vilka personer arbetet är riktat till. Lundagårdsgruppen är 

ämnade för personer med lindrig demens och det är arbetsterapeuter som håller i de 

grupperna. En förfrågan gjordes till berörd personal (arbetsterapeut) som arbetar med dessa 

grupper, om de kunde hjälpa till med en gruppintervju till dem. Det gavs till svar ”det gör jag 

så gärna så” eftersom personen ansåg att syftet för det här arbetet var intressant. De som håller 

i dessa grupper har flerårig erfarenhet och fördjupade kunskaper av sjukdomen Alzheimer. 

Arbetsterapeuten som ville vara behjälplig med detta fick även information om DK som 

ansats för att de skulle förstå djupet i frågeställningen, och syftet med det här arbetet. Även 

den personen fick återberätta vad DK handlar om för att säkerställa att de hade förstått den 

teoretiska ansatsen. 

Åtta personer (fyra män och fyra kvinnor) ingick i en grupp (Lundagårdsgruppen i 

Stockholm) alla befann sig i början av sin Alzheimerdiagnos och har haft diagnos i ca ett 

halvår till tre år. Samtliga deltagare träffades i en lokal i Stockholm där arbetsterapeuter 

arbetar med dessa grupper. Deltagarna har varit ostörda vid gruppdiskussionen för att kunna 

fokusera på frågorna. En ring hade bildats i rummet där de befann sig för att alla ska känna 

delaktighet och att moderatorn ska kunna ha uppmärksamhet så alla får säga något, samtliga 

hade suttit på stolar. De känner trygghet med den personal (moderator) som arbetar med dem 

och som också har ställt frågorna, eftersom de har träffats ett flertal gånger. Sex av personerna 

var mellan 45 - 65 år och två var mellan 65-70. Frågorna som skulle besvaras skickades till 

moderatorn via mail i god tid för att personal skulle kunna fråga om något var oklart eller om 

de hade synpunkter på något. Det har funnits kontinuerliga kontakter via mail eller telefon om 

det har funnits frågor som varit oklara gällande det här arbetet. Intervjun var enligt 

moderatorn (arbetsterapeut) fokuserad och strukturerad med fria samtal kring 

frågeställningen.  

Personal (moderator) har varit lyhörd för att ingen ska sitta tyst vilket är viktigt, exempelvis 

har personal frågat den som inte säger något ”vad tycker du?” Enligt Langemar (2008) är det 

viktigt för att alla ska kunna dela med sig av information. Att använda fokusgrupp som 

datainsamlingsteknik är ett sätt för att ämnet ska kunna belysas från olika perspektiv och även 

kännas som ett naturligt samtal mellan olika deltagare än vid enskilda intervjuer (Langemar, 

2008). Gruppinteraktion är en viktig faktor enligt Langemar (2008) för att personerna som 

deltar kan driva igång en diskussion, men det är viktigt att en person (moderator) styr upp 
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gruppen för att alla ska komma till tals och få sin sak sagd. Enligt Langemar (2008) bör 

deltagarantalet ligga mellan fyra till åtta personer, annars kan situationen bli ohanterlig.  

Frågorna vid det här tillfället var utformade på följande sätt: 

Personer 45 år och äldre med diagnos lindrig Alzheimer: 

1) Lagar ni er mat själva? 

(Frågan ställdes för att få information om den personen lagar olika måltider i sitt eget kök) 

2) Hur upplever ni er förmåga att hitta det ni söker i ert kök? 

(Frågan ställdes för att få information om den personen upplever svårigheter med att hitta i 

deras kök på grund av sin sjukdom) 

3) Hur gör ni för att hitta idag i ert kök? 

(Frågan ställdes för att få information om hur personen idag gör för att hitta det som söks i 

deras kök, eller om det är problem).  

4) Är det något ni skulle vilja ändra på för att lättare kunna hitta i ert kök? 

(Frågan ställdes för att få information om personen har några konkreta åtgärdsförslag på vad 

som kan göras för att lättare kunna hitta i sitt kök).  

Även här har en analys av svaren gjorts för att kunna hitta olika fynd som sagts. En 

litteraturgenomgång gjordes efter insamlad data för att stärka resultatet som ska grunda sig på 

kravlistan som ska baseras utifrån ett DK- perspektiv.  

Analys: Svaren som gavs antecknades men spelades inte in, även kroppsspråk eller tonfall har 

inte noterats, eftersom personal arbetar ensam med dessa grupper. Svaren (anteckningarna) 

mailades över från arbetsterapeuten, men även en telefonkontakt planerades in för att kunna 

redovisa tillvägagångsättet på en djupare nivå. På det viset öppnades också en diskussion om 

ämnet som var intressant för arbetet mellan arbetsterapeut och jag som samlar in data för det 

här arbetet. Det som framkom per telefon antecknades, och det materialet kategoriserades 

med olika färg efter problem och åtgärder.  Anledningen till att den här tekniken valdes var 

för att som tidigare nämnts att det geografiska avståndet var för långt, men också för att ta 

hänsyn ur ett etiskt perspektiv.  

3.4 Forskningsetik 

Inför varje intervju, fokusgrupp och workshop har det informerats om de fyra huvudkraven 

för forskningsetiken som innefattar information, samtycke, nyttjandekrav och konfidentialitet 

som ska delges informanter (Vetenskapsrådet, 1990). Denna information har delgivits till 

samtliga som varit med och hjälpt till att göra intervjuer för att de ska få information om vad 

som gäller när undersökningar ska genomföras. Vissa frågor som ställs kan vara känsliga för 

deltagarna, men framförallt är det viktigt att informera om dessa krav om några problem 

uppstår i efterhand. Dessa krav presenterades muntligen till samtliga informanter. Den 
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personal som hjälpte till att ställa frågor i sin tur, till personer som har en lindrig 

Alzheimerdiagnos, har förstått vad som gäller och har i sin tur tystnadsplikt vad gäller deras 

brukare (vårdtagare).  

Tystnadsplikten gäller alla människor som arbetar bland annat inom hälso- och sjukvården 

(Nationalencyklopedin, tystnadsplikt). 

Information (Informationskravet) om arbetet och dess syfte har medelats informanten, samt 

vad för villkor som gäller för deras deltagande. Informationskravet ska tas hänsyn till när det 

gäller att informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om projektet, och vad det är 

för villkor som gäller för deras deltagande. Eftersom det är frivilligt har de få veta att de kan 

avbryta när som helst. Samtliga informanter i det här arbetet har fått information om syftet för 

undersökningen eftersom de kan påverka deras val i att delta (Vetenskapsrådet, 1990). 

Innan varje intervju har samtliga informanter fått ge sitt samtycke eftersom Vetenskapsrådet 

(1990) skriver att uppgiftslämnaren alltid måste ge det innan de ställer upp i en undersökning. 

De har också själva fått bestämma under vilka villkor och hur länge de vill medverka, utan att 

det har fått några negativa följder för dem. Informanterna har själva kunnat påverka om de 

velat avbryta sin medverkan i samtliga intervjuer. Konfidentialitetskravet handlar om att data 

som samlas in ska lagras och antecknas på ett sådant sätt att utomstående personer inte kan 

komma åt och identifiera dessa deltagare. Den informationen hade deltagarna fått innan 

intervjun hade börjat. Uppgifter om enskilda får inte utlånas eller användas för kommersiellt 

bruk eller andra vetenskapliga syften enligt Vetenskapsrådet (1990). Kravet heter 

nyttjandekravet, vilket betyder att de insamlade personuppgifterna inte får användas för beslut 

som kan påverka den medverkande deltagaren, om inte särskilt berörda parter har gett sitt 

medgivande. Det har getts information om detta till informanten innan varje intervju 

påbörjats.  

För att få genomföra intervjuer enligt Langemar (2008) måste hänsyn tas till de 

forskningsetiska principerna. Enligt Vetenskapsrådet (1990) handlar de om att ge normer för 

det förhållande som uppstår i en studie mellan den som leder projektet och deltagare. Främst 

om det skulle uppstå några problem efteråt.   
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4 Analys och resultat 

Det kan konstateras genom insamlad data från de litteraturgenomgångar som gjorts, 

framförallt från Ragneskog (2013), Groome (2010) och Oddy (2013) samt informanter, att 

personer med lindrig Alzheimerdiagnos har svårt att orientera sig och hitta i sitt kök. Dessa 

personer har ett försämrat arbetsminne som successivt försvinner mer och mer. Många förslag 

har tagits emot gällande vad som kan tänkas göra för de här personerna för att förbättra 

informationsstödet i deras kök för att de ska kunna leva ett mer självständigt liv, utan hjälp av 

andra personer. Ur ett DK- perspektiv handlar det om att strukturera omgivningen med olika 

åtgärder som fungerar som ett stöd för minnet, vilket gör att människan lättare ska hitta i sin 

vardag och på så sätt minska de problem som upplevs. 

4.1 Upplevda problem från de olika informantgrupperna 

Problem kan upplevas olika beroende på vem som blir tillfrågad. Det är viktigt att beakta 

problem från olika håll och inte endast från ett perspektiv, då förvinner helheten. Det kan 

bekräftas att personer med alzheimerdiagnos har ett försämrat minne. Hade enbart dessa 

personer intervjuats, skulle risken finnas, att viktig information hade försvunnit som beskriver 

problemet utifrån ett helhetsperspektiv. Eftersom dessa personer har ett försämrat minne och 

svårt att kommunicera, kan de ändå ge delar av information som är viktig för det här arbetet. 

De vet om att det finns problem, men har svårt att förklara exakt hur de upplever dem och vad 

exakt det är som saknas för att de lättare ska hitta i deras köksmiljö.  

De fynd som gjordes vid analysen gällande åtgärder var att organisera, strukturera, 

synliggöra (distribuera), individanpassa och designa information. Dessa punkter har varit 

som en röd tråd genom hela arbetet och visar tydligt på vad som kan göras för att information 

ska distribueras för människor med en Alzheimer diagnos eller liknande symtom. I de 

datainsamlingstekniker som använts har det visat sig att problem och åtgärder som har 

kategoriserats skiljer sig beroende på om det är personal, anhörig eller de personerna som 

själva är drabbade av sjukdomen.  

Enligt Hevner m.fl. (2004) handlar designvetenskapen om att problem är tvungna att 

identifieras för att komma åt problemet. Genom att undersöka grundligt hur det ser ut för den 

specifika situationen och ta reda på genom olika insamlingstekniker vad som behöver 

förbättras, skapas en hållbar produkt som är användbar och ger nytta. Artefakter är viktigt att 

uppmärksamma, men även miljön för att få ett helhetsperspektiv för de personer som den 

specifika målgrupp som är drabbade av problemet. 

4.1.1 Upplevda problem från personal 

I början av sjukdomsförloppet finns en medvetenhet men inte en acceptans för sin diagnos, 

dessa personer som blir drabbade av Alzheimer vill inte prata om det, dessa personer blir då 

automatiskt svåra att komma nära för att kunna påtala eventuella problem i deras vardag. En 

kontakt behöver göras med de personer som är drabbade för att kunna hitta individuella 

lösningar i deras vardag. Enligt Socialstyrelsen (2014) är det 25 000 personer med någon 

demenssjukdom som lever tillsammans med någon anhörig, och oftast är det anhöriga som tar 

kontakt mot de drabbades vilja. 
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Datainsamlingens arbetsprocess har stegvis resulterat i tips på intressanta personer att ta 

kontakt med. Mycket kunskap och erfarenhet har funnits kring personer med demens. Det har 

berättats om att det är vanligast att äldre personer (60 år och äldre) som personal kommer i 

kontakt med och de bor oftast ihop med deras anhöriga (make/maka). När anhöriga märker att 

det börjar ”svikta” är det de som tar kontakt med vårdcentral tillsammans med den som börjar 

visa tecken på ett försämrat minne. Det framkommer tydligt att det är svårt att komma i 

kontakt med de personer som har en lindrig demens, eftersom de inte vill acceptera att de 

börjar bli sjuka, men att det är väl medvetna om vad som händer. 

Ändras miljön för mycket blir ”det svårare att hitta” och det kan bli ”känslomässig oro” för 

den dementa personen. Informanter medger att miljön ofta glöms bort vid hembesök hos de 

personer med demens, de har inte tänkt så mycket på hur det ser ut hemma hos de drabbade. 

En sköterska säger att” vi koncentrerar oss istället mycket på anhörigstödet, och mer hur man 

kan hjälpa till med symptomen, rent medicinskt”.  

När det görs ett besök hos de som bor ensamma med en mild alzheimerdiagnos säger en 

sköterska att ” det märks att rutiner sitter gällande att de tar fram kaffekoppar och kan koka 

kaffe, men midda´n kan blir svårare”. Data som samlats in från informanterna har det 

framkommit att mycket hjälpmedel saknas när det gäller personer med nedsatt minne som 

exempelvis Alzheimers sjukdom, vilket de anser är beklagligt. Data visar på att om en 

vårdkontakt tas vid tidiga symptom vid Alzheimers sjukdom kan sjukdomen också behandlas 

tidigare genom medicinska insatser. När diagnosen upptäckts tidigt kan också de individuella 

hjälpinsatserna bli mer formade efter den enskilde individen. En informant sa ”att när en 

utredning sker på ett tidigt stadium kan också det tas hänsyn till deras hemmiljö på ett sätt 

som passar den som är drabbad”. Olika hjälpinsatser i form av hjälpmedel är viktigt för att 

olika rutiner som har varit, också ska kunna fortsätta. Ett exempel kan enligt personal vara när 

en person som drabbats av minnesvårigheter och söker för detta. Då är det viktigt att 

utredningar görs. En Alzheimerdiagnos som utvecklas tidigt i livet, som exempelvis vid 45 år 

går mycket fortare i sjukdomens olika faser, enligt en informant än om den utvecklas senare 

som exempelvis vid 65 år. 

Personer som har en lindrig Alzheimer är enligt en personal svåra att nå och ännu svårare att 

komma hem till. Det krävs mycket tips och trix för att hitta tänkbara lösningar för att komma i 

kontakt med dessa personer som är drabbade. För ADL är det engelska begreppet activities of 

daily life, som enligt Höök (1988) betyder aktiviteter i det dagliga livet. ADL- kök används 

vid social och medicinsk rehabilitering, med ett syfte att beskriva en funktionskapacitet hos en 

människa. Det kan vara komplexa arbetsuppgifter för att se vilka förmågor som finns för att 

klara av exempelvis matlagning eller städning. Förmågans utgångspunkt bedöms utifrån den 

sjukes upplevda problem. Dessa ADL-uppgifter klassas som sekundära, och den typen av 

uppgifter görs också för att få en uppfattning av sjukdomens konsekvenser och vilka typer av 

hjälpmedel som kan behövas. Detta är i huvudsak arbetsterapeuterna uppgift att undersöka 

(Höök, 1988). 

När ett besök ska göras i arbetsterapeuternas ADL- kök för en vidare utredning krävs mycket 

övertalning till de drabbade per telefon eller hemma hos dem, och de är inte motiverade att 
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komma till ADL-köken.  De är medvetna om sina problem men har svårt att acceptera sin 

diagnos, därför är det också svårt att hjälpa dessa personer som har svårt att orientera sig och 

att hitta i deras köksmiljö. 

4.1.2 Upplevda problem från anhöriga 

Anhöriga kan tycka det är besvärligt att hela tiden behöva påminna om saker som ska göras 

eller var saker ska stå. En anhörig sa ”det är lättare när min fru får plocka i diskmaskinen än 

plocka ur, för annars vet vi aldrig var sakerna står”. Ragneskog (2013) menar på att de 

personer som lever med en Alzheimersjuk person, försöker att hitta lösningar på dagliga 

aktiviteter för att få vardagen att fungera. Det görs oftast när de ser att problem uppstår och 

försöker då utforma en enkel lösning att det ska vara lättare att hitta. Anhöriga upplever att 

saker i köket ligger på ställen de inte ska eller att mat eller porslin står framme på diskbänken, 

kanske för att make/maka inte vet var det ska stå. Upplevelser från anhöriga är också att 

personer som är drabbade av exempelvis Alzheimer ofta sitter i köket och inte tar sig för 

något, kanske för att de inte kan, vågar eller orkar. 

Ett stort ansvar kan kännas för den anhöriga, eftersom de är de som ska hitta olika lösningar 

för att det ska fungera i köket. En informant sa, ”Det känns som om sjukdomen glöms bort av 

samhället, eftersom det är vi som får ta det största ansvaret för att få vardagen att fungera, 

men det tar på krafterna”. En del anser också att de bor gammalmodigt och tror inte att miljön 

går att ändra för den skull. 

4.1.3 Upplevda problem från personer med Alzheimer 

Resultat av den insamlade data har visat på att de personerna med nedsatt minne inte tar sig 

för att göra något i köket, utan sitter mycket vid köksbordet. Objekt som finns i köket som 

exempelvis spisen, inte används för att de inte förstår eller vågar använda den. Restauranger 

som finns i närheten av deras bostad blir då ett alternativ för att kunna äta sin mat, det kostar 

en del, som leder till minskade ekonomiska resurser för de här människorna. Även 

halvfabrikat används en hel del, en av informanterna hade sagt ” fläsklägg och rotmos är gott, 

men svårt att hitta som halvfabrikat i affärer”. 

Vissa informanter delger att de lagade alltid sin mat innan de blev sjuka, men nu vågar de 

inte, för att de är rädda för att det ska bli fel, eller att det är svårt att hitta. En informant 

framförde att det tidigare kan ha hänt en incident i deras kök som har orsakat en skada. Det 

kan innebära att personer kan ta avstånd från exempelvis att använda spisen.  

Restauranger eller halvfabrikat ses som alternativ för vissa informanter, för att de framförallt 

inte vågar använda spisen i köket, utan använder istället mikrovågsugnen. Två informanter sa 

att de aldrig har haft intresse för matlagning och har inte det nu heller, så för dessa personer 

har make/maka lagat eller så har det handlats färdigmat. Två av informanterna lagar mat 

tillsammans med make/maka och då är det den som är frisk som plockar fram eller säger till 

vad som ska fram och pekar var det finns. Vissa bor ensamma och medger att ”det blir mycket 

mackor som äts, istället för mat ibland”. Anledningen till det, är att de inte har någon lust att 

lägga tid på matlagning och att det är ”tråkigt att äta ensam” säger en informant. En del 

informanter uppger också att de kan stå mat kvar på bordet när de kommer till köket, vilket 
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gör att de får kasta mycket mat. Det framkommer också att de blir lättare att hitta mat och 

porslin när det står framme, vilket gör att det kan se rörigt ut hemma hos dem.  

4.2 Åtgärdsförslag 

Det har framkommit olika förslag på vad som kan göras beroende på vem som tillfrågats om 

det är personal, anhörig eller de personerna med en lindrig Alzheimerdiagnos. Framförallt har 

personal tyckt att det är viktigt att utgå från individens vanor, rutiner och minnen, eftersom 

det ska inge en trygghet. Sköterskorna anser att miljön är viktig, och att utredningar som ska 

göras på de personer som är sjuka ska utgå från individens trygghet i första hand. En del andra 

informanter anser att fysiska ting som bilder (scaffolds) kan förtydliga information i kök för 

att lättare kunna hitta. 

När problemet är identifierat krävs åtgärdsförslag enligt Hevner m.fl. (2004). Det kan vara 

konkreta problem som framkommer från datainsamlingstekniker, som exempel att något i 

miljön måste kompletteras för att det ska bli lättare att förstå. Kunskap är en viktig faktor för 

den personen som utvecklar systemet för att kunna ha insikt i vad problemet är, för att sedan 

hitta relevanta, genomförbara förslag. Det som är viktigt är att vara öppen för frågan: Vilket är 

det nya intressanta bidraget som framkommit? Det öppnar nya möjligheter till att utveckla 

och designa för att hitta nyttan för en eller flera målgrupper. 

4.2.1 Åtgärdsförslag från personal 

Det som rekommenderas att göra enligt informanterna, är att använda bilder för att tydliggöra 

var saker finns i köket. Av samtalet påstås det att ”bilder fäster sig bättre än text, läs och 

skrivförmågan hos de som är dementa försvinner fortare än bildminnet”. Idéer ges därför på 

pictogram som ett alternativ att använda för personer med demens för att de lättare ska kunna 

hitta i deras köksmiljö. 

Stor vikt ska enligt informanterna ligga på att miljön ska vara så lik som möjligt och att det 

inte ska ändras för mycket. När hjälpinsatser av olika slag ska sättas in är det viktigt enligt, 

framförallt sköterskorna, att kunna se hur personen lever i sitt hem och vilka rutiner den 

personen har där. Då kan insatserna bli mer anpassade efter just den individen för att de ska 

kunna hitta på bästa sätt även när sjukdomsförloppet utvecklar sig. Enligt Personal försvinner 

läs och skrivförmågan snabbare än bilder som stödjer minnet, därför förespråkas bilder. Precis 

som det har nämnts tidigare har miljön inte lagts märke till när hembesök har gjorts av 

arbetsterapeuter och demenssjuksköterskor i den grad det borde. Det har mest lagts fokus på 

av framförallt arbetsterapeuterna om att tiden är viktig att hålla reda på, och hänvisat till 

elektroniska almanackor.  

Personer med lindrig Alzheimer och som befinner sig i början av en utredning bjuds in till 

arbetsterapeuternas ADL-kök för att se vad de klarar, frågan ställs av mig som gör det här 

arbetet varför inte de utreder i personens egna hem för att se det ur ett distribuerat perspektiv. 

Då ges det som svar att ”det har vi aldrig gjort för att det är här allting finns för att kunna se 

vad de klarar av”. Det sägs också av arbetsterapeuten att deras egen hemmiljö skulle vara den 

bästa för att se vad personer med Alzheimerdiagnos klarar av, eftersom det är där de befinner 

sig när det ska laga mat, men att det aldrig har gjorts. Arbetsterapeuterna har aldrig nämnt och 
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förstått att det behövs ytterligare visuella hjälpmedel för att personer med försämrat minne 

ska kunna hitta i deras kök. När information om det här arbetet ges till informanterna i början 

av intervjuerna har de förstått vilken viktig punkt de har missat när de har kommit i kontakt 

med dessa personer som är drabbade. En av terapeuterna säger att de märker upp skåpen med 

textremsor när personer som ska utredas vidare kommer till deras ADL-kök, det görs för att se 

hur de klarar av att tillaga en enkel måltid. När de märker att personer med lindrig alzheimer 

har svårt för att hitta i arbetsterapeuternas kök, vilket leder till att de inte heller kan laga mat. 

Då skrivs det en remiss för vidare utredning. När det frågas om de har funnits något alternativ 

till textremsor, så har arbetsterapeuterna inte tänkt på det. Det undras från mig som gör det här 

arbetet, om ett alternativ skulle kunna vara bilder, transparanta skåpsluckor, ta bort 

skåpsluckorna eller använda hyllplan till porslin för att se om dessa personer som har lindrig 

Alzheimer lättare skulle kunna hitta. Det ges då som svar att ”ja, det kanske skulle kunna vara 

något att testa, det kan vi ta till oss”. Arbetsterapeuterna har alltså bara haft textremsor som 

alternativ för att märka upp de intetsägande skåpen i deras ADL-kök.  

En rekommendation görs av en informant att stora förändringar inte är att föredra för de 

personer som börjar få ett försämrat minne. Sköterskan påpekar att ”de personer som får 

besök av mig har kommit en bit in i ”sjukdomsbilden, och det märks tydligt att de känner en 

trygghet med att vara i sitt eget kök”. Förslaget som oftast ges till personer med en mild 

demens när de känner att de inte klarar vardagen längre är att de erbjuds matleverans från 

kommunen. Det medför en ytterligare kostnad i månaden enligt Socialnämnden, Mariestad 

(2014) på 57 kronor om dagen plus 400 kronor som högst i hemvårdtaxa. Nivå ett i 

hemvårdtaxan kostar 0,9 % av prisbasbeloppet (44 400 kronor) högst 400 kr/mån. Skulle 

personen få mat (en portion) hemlevererad varje dag kostar det 1620 kronor i månaden plus 

hemvårdtaxan. Det skulle innebära en ytterligare kostnad i månaden för den som blir 

demenssjuk på som mest 1620+400=2020 kronor extra varje månad för ett mål mat om dagen. 

Det blir en konsekvens av deras situation när de har svårt för att hitta i deras kök och inte kan 

laga sin egen mat. 

En annan demenssjuksköterska menar på att det går att strukturera miljön för personer med 

lindrig Alzheimer för att de lättare ska kunna hitta i deras kök. Hon säger ”det är bara fantasi 

och lite sunt förnuft som behövs, inget mer”. Dessutom menar hon på att ”inte ha för mycket 

saker i köket är till en fördel, det kan uppnås genom att bara rensa ur, och som är en enkel grej 

att göra”. Hon säger också att det är viktigt att när en miljö ska struktureras för personer med 

Alzheimer ska det utgås från deras vanor. De visuella hjälpmedlen ska individanpassas för att 

de drabbade personerna ska känna trygghet, vilket de gör genom att känna igen sin miljö. Ett 

sätt är, menar hon på att märka upp med text och färg som markerar hur och var det ska 

tryckas och vridas det kan också bekräftas från Visningsrum (ett häfte som ger förslag på 

kognitiva stöd i vardagen, utvecklat av Trollreda resurscenter). Exempelvis påstås det från en 

informant att information går att förtydliga som stöd för minnet genom att använda bilder, 

färgmarkera olika knappar, ta bort skåpsluckor eller använda transparanta skåpsluckor för att 

kunna se bättre vad som finns. Används inte detta för de personer som har ett försämrat 

arbetsminne, lagas inte heller mat i den utsträckning som det borde. Egengjorda skrivna 
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lappar används idag i stor utsträckning för att komma ihåg var saker finns som stöd för deras 

minne, säger flera informanter.  

4.2.2 Åtgärder från anhöriga 

Flera informanter pratar om säkerheten, som är en konsekvens att ta hänsyn till om 

information inte är tillräcklig tydlig. När en person med ett försämrat minne har svårt för att 

komma ihåg var saker finns blir det lätt att interaktiva handlingar utförs i köket ändå. Vid ett 

sådant tillfälle kan det bli fel som kan försorsaka olyckor av olika slag. Det framkom vid 

workshoparna att det ska finnas tydliga knappar med symboler på spisen för att lättare kunna 

interagera och förstå vad som ska göras. Idag görs mycket lösningar på egen hand för att 

säkra upp framförallt köket. En del har gjort egna markeringar på mikrovågsugnar eller tejpat 

för knappar på spisen som inte används, vilket också ges som förslag i häftet Visningsrum. 

Nedan visas några åtgärdskrav från anhöriga som de vill belysa för att det ska vara lättare att 

hitta för de personerna med lindrig Alzheimer. 

 Rensa upp (inte ha så många objekt av samma sort exempelvis stekspadar). 

 Var sak på sin plats, kategorisera (inte flytta på saker, det ska finnas en rutin för att 

alltid lägga tillbaka objektet på den ursprungliga platsen när den använts). 

 Transparanta köksluckor eller ta bort köksluckor (för att se vad som finns där). 

 Någon önskade ta bort överskåpen helt, med hänsyn till de rullstolsburna för att de 

lättare skulle kunna se och hitta vad som söks, ersätta med hyllor. 

 Bättre belysning i köket eller kök med stora fönster samt belysning i köksskåp, för 

att information ska kunna ses på bästa sätt. 

 Märka upp skåp (för att innehållet ska bli tydligare vad som finns där). Bilder har 

förespråkats mer än att använda textinformation. 

 Tekniken ska vara lätt att förstå (hitta och förstå knapparna på spisen, genom att 

gränssnittet har tydliga symboler och vara minimalistiskt utformat). 

4.2.3 Åtgärder från personer med alzheimer 

Det sades från informanter att det finns en del skrivna lappar för att de lättare ska hitta saker i 

köket, men att det inte alltid hjälper. Det gavs som förslag från en informant att ”Bilder skulle 

nog vara bättre tror jag”. En äldre dam sa ”jag skriver lappar hela tiden men de kommer bort 

och jag blandar ihop dem, det tar tid med lapparna”. En annan sa ” det kan vara svårt att veta 

var muggen ska stå, när jag inte kommer ihåg vilket skåp den brukar vara i, det gör mig 

ledsen”. Olika lösningar görs i köket, beroende vilka problem de som är drabbade av 

sjukdomen, stöter på. En informant sa ”Jag använder vattenkokare när kaffe ska göras i 

ordning, kaffe och vattenkokare står bredvid varandra på bänken hela tiden, så de kan jag se, 

eftersom de står framme”. En annan informant sa att ”de blir lättare att komma ihåg när saker 

står framme på bänken eller hyllor, vad som ska göras, eftersom man ser de bättre då”. 

4.3 Sammanställning på åtgärder i köksmiljö 

När problem och åtgärder är samlade har det gjorts exempel (figur 5-9) på hur åtgärder kan 

användas som kognitiva stöd för minnet, och hur de ytterligare kan kategoriseras beroende på 

vad som framkommit i den insamlade data som hämtats. Ur ett helhetsperspektiv handlar det 
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om att göra information tydlig för de personerna med Alzheimer för att de lättare ska kunna 

se/hitta/förstå var olika objekt finns i deras kök.  

Figur 5: Individuellt anpassad bild på en gryta. 

Figur 5 visar en exempelbild på hur ett kognitivt stöd kan 

anpassas individuellt utifrån vanor, minnen och rutiner. 

Jonsson (2004) stärker påståendet när det gäller att använda 

scaffolds, när information ges i form av bilder som är ett viktig 

medierat verktyg och en kvalitativ utgångspunkt när det gäller 

att öka förståelsen för en individ. En bild ger uttryck för en handling och kan användas som 

ett språkverktyg för att förmedla sin personliga uppfattning i vardagen.  

Bilder är också ett sätt att använda för att lättare skapa tydligare information jämfört med text. 

Från ett DK- perspektiv fungerar det sättet, enligt Hollan m.fl.(2000), genom att yttre 

information i omgivningen blir tydlig. Detta triggar i gång människans interna processer 

genom att märka upp exempelvis köksmiljön ordentligt med bilder. Kan bilderna associeras 

med matlagning, får personen lättare att förstå att det är köket som hen befinner sig i. Bilder 

med exempelvis en gryta på (figur 5) som sätts på köksluckor eller lådor kan associeras med 

matlagning. Det förstärker information enligt Ragneskog (2013) vilket också gör att det blir 

lättare att hitta. Informanter menade på att insatser som görs ska individanpassas efter deras 

egna vanor och rutiner, därför är det viktigt att använda bilder som personen med Alzheimer 

känner igen. Hutchins (1995a, s.362) styrker detta genom följande citat.  

”Notice that when the symbols are in the environment 

of the human, and the human is manipulating the 

symbols, the cognitive properties of the human is 

not the same as the properties that is made up by 

the human in interaction with these symbols” 

 

Olika exempel på det kan vara bilder en individ själv väljer att utforma eller att använda som 

visas här nedan, beroende på vad som passar bäst för den enskilde. Enligt Wilson och Clark 

(2009), kan även extended mind kopplas till detta sätt att tydliggöra information i en individs 

omgivning, för att lättare förstå vad som ska göras eller för att hitta. Det ger ett individuellt 

kognitivt stöd för att avlasta minnet. Även Hevner (2004) vill påstå att lösningar kan se olika 

ut beroende på vilken användargrupp objekt eller miljö ska vara anpassad till, vilket kan 

kopplas till designvetenskap. 

Figur 6: Pictogram. 

Figur 6 visar en exempelbild som förtydligar var objekt finns och att saker 

ska läggas tillbaka där de togs, samt att det inte ska vara för mycket objekt 

av samma sort. Pictogram är en avbildning av ett betecknat föremål eller 

begrepp som tenderas till att knyta an till ett bestämt ord. Enligt 

specialpedagogiska myndigheten fungerar Pictogram som ett hjälpmedel 

för de personer som har kognitiva störningar, som exempelvis nedsatt 
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minne eller kommunikationssvårigheter. Bilderna hjälper i första hand de personerna med 

begränsad förmåga att läsa, tala eller skriva. En förutsättning för att bilderna ska fungera och 

att fylla sitt syfte är att mottagaren och avsändare har samma uppfattning om vad symbolen 

betyder. Bilderna är kompletterande med text för att förtydliga budskapet. Pictogram används 

även ute i samhället i olika syften att förtydliga budskap, exempelvis på sjukhus. När det 

gäller upphovsrätten för pictogram är det fritt att använda genom att trycka upp kort eller 

skyltar, men också att använda i nätbaserat (digitalt) syfte. Vid användning av dessa bilder är 

fördelen att använda svartvitt för att uppleva den rätta betydelsen (Specialpedagogiska 

myndigheten). 

 Tal- komplement till otydligt tal 

 Tanke- Hjälp för minne och struktur 

 Orientering- Hjälp att orientera sig 

Pictogram kan även kopplas till entrypoints, Kirsh (2001) vill framhäva att entrypoints kan 

vara externa representationer som kan formas på olika sätt för att passa in i en miljö och som 

har i syfte att informera. Dessa ledtrådar informerar om vad saker finns, men syftet är också 

att organisera, strukturera och att hitta rutiner för att det ska bli mindre kognitiv belastning 

och göra det lättare att minnas. Pictogram kan fungera som ett kognitivt stöd (Ragneskog, 

2013) för personer med Alzheimers sjukdom. Eftersom det enligt Kirsh (2001) också lägger 

stor vikt på att individen själv ska bestämma hur miljön ska formas, då det ser olika ut för alla 

människor. Alla människor har olika behov och strukturerar sin miljö efter vad som känns 

bäst för dem. 

Figur 7: Förstärkt information på mikrovågsugn. 

”Mikron – hur gör jag?” Färgmarkeringar förtydligar hur 

vreden ska vridas och var det ska tryckas.  

Figur 7 visar ytterligare ett exempel på hur information kan ges ur 

ett DK perspektiv, genom att något skiljer sig från det normala. 

Hutchins (1995b) menar på att representationer kan omvandlas 

beroende på hur de representeras och att distribuerade system kan skiljas beroende på vem 

som ser dem. Dessutom kan det ses som en bestående resurs för att kunna kontrollera att det 

blir rätt genom att följa de markeringar som är utsatta. Det utgör en känsla av att det inte finns 

så många val att göra utan att utsatta markeringar ska följas, därmed kan en handling utföras.  

En studie av Hutchins (1995b) visar på hur en flygplanscockpit fungerar ur ett distribuerat 

perspektiv för att avlasta minnet, och att den fysiska strukturerade och organiserade 

omgivningen har betydelse för människans kognition. I det här fallet (figur 7) handlar det om 

interaktionen med artefakter (mikrovågsugn) hur de kan utformas på olika sätt för att 

kommunicera med människans interna processer för att lättare stödja minnet. Detta kan 

kopplas till de personer som har Alzheimer som ger ett försämrat arbetsminne, vilket visar på 

det lättare att kunna följa vissa riktlinjer för att inte bli osäker på vad som ska utföras och hur. 

Även här kan Hevner m.fl. (2004) påståenden bekräftas att det kan finnas problem för att 
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kunna utföra något, då måste det finnas lösningar på det. De lösningar kan se olika ut 

beroende på vilka som är användare av systemet. Systemet/artefakter ska då designas på ett 

sätt som är anpassat individuellt eller för en specifik målgrupp, då uppnås högsta 

användbarhet som leder till högre effektivitet. 

Figur 8: Öppen planlösning i köksmiljö. 

Figur 8 visar ett exempel på hur en köksmiljö kan se ut för att 

objekt ska synas bättre. Transparanta luckor, bra belysning, 

öppna ytor där det finns plats för hyllplan och vita luckor där 

individuella bilder lätt kan sättas på som ett komplement. 

Målad lucka hos Kök & Rum.  

 

 

Figur 9: Pictogram på kökslucka 

 

Visningsrum är ett häfte utvecklat av Trollreda 

resurscenter och som visar idéer för kognitivt stöd. 

Syftet med häftet är att kunna visa på att det finns 

hjälpmedel att tillgå och kunna applicera dessa i en 

verklig miljö. Det ges idéer i häftet för hur personer 

med försämrat minne kan använda dessa typer av 

hjälpmedeel för att lättare kunna minnas. Här är ett 

exempel ur häftet (figur 9) hur det kan se ut på 

köksluckor för att information ska förtydligas och förstås var olika objekt finns.   

 

Ytterligare evidens för att bilder är en bra metod att använda för kommunikation är Paivios 

dubbla kodningsteori (Paivio, 1986). Det handlar om att den ena koden (bilden) väger tyngre 

än den andra (verbala). Experiment är inrapporterade av Paivio som stöder vikten av 

bildspråk. Föremål presenterades som ord, bilder eller ordbildpar, resultatet gav det 

långsammaste svarstiderna för de presenterade orden och de snabbaste för bilderna. 

Anledningen till det är, att en individ minns bättre med bilder än ord eftersom det kan sättas 

en etikett på en bild (Paivio, 1986). Bilder är också ett bra alternativ att använda enligt 

Ragneskog (2013) för de människor som inte kan språket utan tillhör en annan nationalitet 

och har ett annat modersmål än exempelvis personal. Bildanvändandet blir även ett 

hjälpmedel för dessa personer när det gäller att kunna hitta i deras kök. Äldre personer med 

demens och dessutom har en annan kultur har extra svårt att kommunicera. Det kan leda till 

att de tappar kontakten med sin kultur och sitt språk som gör att dessa personer blir extra 

sårbara och isolerade. Med hänsyn till det är det viktigt att kunna hitta lösningar för 

kommunikation, och pictogram skulle kunna vara en av de lösningarna även i deras kök.  
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4.3.1 Sammanfattning av identifierade åtgärdsförslag 

Tabell 1 visar hur de olika kategorierna är uppdelade vid analysen. Det handlar om vilka 

problem och åtgärder som bör tas hänsyn till i köksmiljö för personer med Alzheimers 

sjukdom.  

Tabell 1. 

Kategori Problem Åtgärder Exempel på figur 

Personal  Individuella lösningar 

görs inte  

 Den designade miljön 

utgår inte från 

individens egna hem vid 

utredningar 

 Otrygghet i miljö 

 Svårt att förstå 

 Erbjudande av 

matleverans från 

kommunen(ökad 

kostnad) 

 

 Anpassa insatser 

efter den egna miljön 

 Inte för stora 

förändringar 

 Använda bilder 

 Ha ett begränsat antal 

objekt 

 

 Förstärka 

information med färg 

på befintliga objekt 

ex. mikrovågsugn 

 

 Ta bort luckor 

 Transparanta luckor 

 

 

Figur 5- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 

 

 

 

Figur 8 

Anhöriga  Otydlig information 

 Svårt att hitta 

 Göra egna lösningar 

 Rörig miljö 

 Kommer inte ihåg 

 Använda bilder 

 

 Ha ett begränsat antal 

objekt 

 Kategorisera objekt 

 Hitta rutiner 

 

 Tydliga symboler 

och minimalistiskt 

gränssnitt på olika 

objekt som ex. spisen 

 Förstärka 

information med färg 

på befintliga objekt 

ex. mikrovågsugn  

 

 Ta bort luckor 

 Transparanta luckor 

 Använda hyllplan 

 Bra belysning 

 

 

 

Figur 5 
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Fortsättning på nästa sida… 
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Tabell 1, fortsättning. 

Kategori Problem Åtgärder Exempel på figur 

Personer med 

Alzheimer 
 Spisen används 

inte 

 Mat lagas inte  

 Svårt att förstå 

miljön 

 Hittar inte 

 Olyckor 

händer 

 Ökade 

matkostnader 

(halvfabrikat 

el. restaurang) 

 Vågar inte 

interagera i 

köket 

 Rörig miljö 

 Ingen lust 

 

 Använda bilder 

 Vill se objekt 

var de finns 

 

 Använda 

hyllor 

Figur 5-6 

 

 

 

Figur 8 

 

 

 

Tabell 1 visar på att det finns problem som måste tas hänsyn till för att personer med 

Alzheimers sjukdom lättare ska kunna hitta. Åtgärdsförslag har framkommit i samband med 

det i form av figurerna som visas ovan (figur 5-8): Ha ett begränsat antal objekt, förstärka 

information på befintliga objekt, som exempelvis mikrovågsugnen, ta bort luckor, använda 

transparanta luckor och använda hyllor. Dessa förslag är återkommande från mer än två 

kategorier av deltagare. Exempel på figurer handlar om att förtydliga med ovanstående figurer 

som visas i kapitel 4.3 som heter Sammanställning på åtgärder i köksmiljö. De tre olika 

kategorierna av informanter har delgivit information på olika sätt beroende på förutsättningar, 

förmågor, kunskap och erfarenheter, vilket har varit till stor nytta för det här arbetet. 

Här har det tagit hänsyn till vad Hevner m.fl. (2004) menar på att, problem måste identifieras 

för att åtgärder ska kunna utföras för att hitta lösningar på problemen. När det är gjort måste 

det undersökas vidare hur de olika åtgärderna ska utformas (designas) för att det ska passa 

den specifika målgruppen. Anledningen till det är att, de personerna eller organisationerna är 

användare av systemet och det är de som ska känna trygghet med vad de gör. Den känslan 

lockas fram när det finns en förståelse, anpassning och kunskap för varför miljö, eller olika 

artefakter ser ut som det gör. 

4.4 Slutresultat 

Det som är genomgående för det här arbetet är att det önskas vara bilder, eller att objekt ska 

vara mer synliga i kök och att det ska vara lätt att förstå. Informanterna tror att det skulle leda 

till mer effektivitet och att de skulle bli mindre skador i deras egna kök. för de som är 

drabbade av Alzheimers sjukdom. När det ges en djupare förståelse för människor med 

försämrat arbetsminne som leder till att det blir svårare att hitta i kök, kan det göras insatser 

som kan anpassas efter den enskilde individen och dess olika faser för sjukdomen. Genom 
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distribuerad kognition (DK) är kontexten viktig för den enskilde individen för att ge stöd åt 

minnet för att lättare kunna orientera sig och hitta i deras köksmiljö. Ett sätt är enligt 

informanterna att det önskas mer och bättre externa representationer i form av scaffolds för att 

tydliggöra informationen i de drabbades köksmiljö. När det används ökar också 

kommunikationen enligt Susi (2006) mellan miljö och individ som då ger ett kognitivt stöd 

för minnet. 

Hollan, m.fl. (2000) menar på att det finns en interaktion mellan människans interna processer 

och den externa miljön, och det förtydligar att individens egna önskemål måste tas hänsyn till 

för att det kognitiva stödet i ett kök ska bli så användart som möjligt för den enskilde. Denna 

princip för distribuerade processer ska ligga till grund när olika former av kognitiva stöd ska 

utformas. Hollan, m.fl. (2000) menar också på att de kognitiva processerna kan vara 

distribuerade över tid, det betyder att tidigare händelser i en individs liv påverkar senare 

händelser. Det kan vara som en informant sa, ”det är viktigt att se till vilka rutiner som varit, 

och försöka bevara de så långt det går för att individen ska få lättare att minnas, hitta och 

känna trygghet”. Data som framkommit är också att inte för stora förändringar ska ske för 

dessa personer som är drabbade av Alzheimers sjukdom, utan det ska ske på deras egna 

villkor, beroende på deras egna erfarenheter och vad de känner sig mest trygga med. 

Enligt data som framkommit behöver det inte vara svårt att forma en miljö för personer med 

lindrig Alzheimer, men då är förutsättningen att de ger sig till känna och vågar söka hjälp. 

Hevner, m.fl. (2004) menar på att det går att utveckla målmedvetna artefakter för att lösa 

problem som uppstår i en organisation eller för en grupp människor genom att titta på 

problem som uppstår i en specifik omgivning. När de har definierats kan olika förslag ges för 

att lösa dem, och då genom att designa artefakterna eller miljön på ett sätt som uppnår en hög 

användabarhet. I det här arbetet handlar det om att personer med lindrig Alzheimer har svårt 

att hitta i deras kök, vilket kräver att vissa åtgärder måste göras. I det här arbetet visar 

resultatet på: 

 Det ska framgå tydligt var objekt finns, det kan vara genom att märka upp skåp och 

lådor med bilder (egendesignade eller pictogram), använda transparanta luckor, ta bort 

luckor helt eller använda hyllor där olika objekt kan stå synligt. 

 Det ska inte vara så många objekt av varje sort i lådor och skåp. 

 Var sak på sin plats, hitta rutiner för att alltid lägga tillbaka objekt på samma ställe när 

det har använts samt träna på att bevara de rutinerna så att de följs. 

 Utgå från individen när artefakter (hjälpmedel) ska utformas för en bättre 

individanpassning, gällande att hitta i kök. 

 Helst utgå från den drabbades egen köksmiljö (inte för stora ändringar), eftersom det 

är där personen ska lära sig att hitta. 

 Använda minimalistiskt gränssnitt för att kunna tydligöra exempelvis vilka knappar 

eller vred som ska användas. 

 

En hel del har framkommit på vilka kognitiva stöd som behöver göras i form av åtgärder, för 

att information kan bli tydligare i en köksmiljö, som leder till att det blir lättare att hitta. 
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5 Diskussion 

När en Alzheimerdiagnos är ställd har personen som är drabbad ett försämrat minne som gör 

att förmågan att hitta i sitt kök blir begränsad, resultatet visar på att det upplevs som ett 

problem, men att det skulle gå att lösa med vissa kognitiva stöd.   

Det vi vet är att ju högre ålder vi uppnår ju större risk för demenssjukdomar, som medför 

större kostnader för samhället. Sätts det in rätta hjälpmedel i tid ökar chansen att klara sig 

längre själv och känna trygghet med sin situation. 

5.1 Resultatdiskussion 

I början av det här arbetet gick tankarna endast till att komplettera en köksmiljö med bilder på 

befintliga luckor som är monterade. Däremot var det osäkert vilka typer av bilder som skulle 

kunna fungera för att förtydliga information bäst för de personerna med lindrig Alzheimers 

sjukdom.  Den kvalitativa metodansatsen har lett till att min frågeställning är besvarad helt 

med, vad som behöver göras för att personer med lindrig Alzheimer lättare ska kunna hitta i 

sitt eget kök. 

Beroende på vilka informanterna har varit, har det framkommit olika åtgärdsförslag som kan 

tänkas fungera bäst i köksmiljö. Informanter, framförallt demensköterskorna har visat på att 

deras antagande, att bilder fungerar bättre än text och som kan bevisas från Paivios dubbla 

kodningsteori som bekräftas av Paivio (1986), Jonsson (2004) samt specialpedagogiska 

myndigheten som förespråkar Pictogram, som är ett minnesstöd för personer med försämrat 

minne. Det har också visat på att miljön är viktig för dessa personer när det gäller deras 

trygghet. Att utgå från individens egen miljö speciellt vid utformandet av bilder var något 

som inte fanns med i tanken i början av det här arbetet, utan det framkom under tiden data 

samlades in. Designvetenskapen har varit till stor hjälp som informationskälla för att få en 

förståelse för att miljöer och artefakter måste designas på ett speciellt sätt för att människor 

ska kunna uppfatta information på ett korrekt sätt. Även det kan kopplas till DK eftersom det 

handlar om hur den fysiska omgivningen är organiserad, strukturerad och utformad för att 

människans interna processer ska kunna ta till sig yttre information. I efterhand kan det 

förstås på ett annat sätt och ses som en självklarhet, men tyvärr har inte kökstillverkarna 

förstått att det finns människor som har olika behov med olika förutsättningar. Skulle 

kökstillverkarna ta del av kognitionsvetenskapen och designvetenskapen skulle utformningen 

av köksmiljöer idag se helt annorlunda ut. Med det menar jag de tekniska produkterna som 

ingår för att ett kök ska räknas som komplett. Om inte dessa förstås kan de inte heller 

användas, vilket gör köket till vilket rum som helst.  

Det framkom av informanterna att personer som är drabbade av Alzheimer har svårt att hitta i 

sitt kök, vilket då leder till bland annat rädsla, förvirring och depression. När dessa personer 

inte kan interagera med sin miljö eller förstå de tekniska produkterna, kan de bli inaktiva för 

att de inte vågar försöka för att de tror att det kan bli fel. När personer blir mindre aktiva, 

leder det till fysiska och psykiska konsekvenser för den drabbade. Det i sin tur leder till ökade 

kostnader men också ett onödigt lidande för de personer som är drabbade men också stora 

kostnader för samhället i stort. 
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Resultatet visar genomgående att information måste bli tydligare i de drabbades kök. Bilder 

har varit som ett förslag samt att de ska individanpassas efter personens vanor, minnen, och 

rutiner. Ett förtydligande i det är att använda bilder på deras egna produkter som de känner 

igen och är trygga med. Personer som drabbats av Alzheimer vill inte visa det utåt, vilket kan 

ses som ett samhällsproblem, eftersom det blir svårare att komma i kontakt med dem. 

Ragneskog (2013) menar på att det är viktigt att dessa personer söker hjälp i god tid för att 

olika hjälpinsatser ska kunna sättas in tidigt. Då handlar det om medicinska, fysiska och 

psykiska insatser. För i början kan dessa personer drabbas av svår ångest och depression. Om 

det görs kan sjukdomsförloppet bromsas upp. Samhället blir då mindre belastat om problemen 

uppdagas på ett tidigt stadium när personen har formen lindrig Alzheimer.  

Tyvärr är det så idag enligt Svenskt Demenscentrum (2013) att de flesta som söker vård för 

försämrat minne får diagnosen ospecificerad demens för att det kostar pengar att utreda, men 

på sikt tror jag att de pengarna kan betala sig om fler grundliga undersökningar görs. Det som 

krävs, enligt arbetsterapeuter (informanter), är tester som kostar pengar och de är bland annat 

Mini Mental Test (MMT) för att göra en grov uppskattning av den kognitiva förmågan enligt 

Svenskt demenscentrum (2008c). Den uppskattningen handlar om hur exempelvis minnet 

fungerar, det görs genom besvara frågor, upprepa ord eller rita figurer. Detta testresultat kan 

ge en vägledning om hur långt demensen är utvecklad gällande de kognitiva förmågorna. 

Även klocktestet som Ragneskog (2013) menar på, är en viktig del av utredningen för att se 

om personen kan vara drabbad av sjukdomen. När personer inte tas på allvar kan det upplevas 

kränkande, vilket kan leda till att de inte besöker sjukhuset igen. Har de Alzheimer som det 

inte sätts in åtgärder för, då kan det leda till att de inte har kvar förmågan att klara av att söka 

hjälp på egen hand, vilket kan få förödande konsekvenser. Speciellt om de är ensamstående. 

Det har framkommit att personerna kanske kan tycka att de är retligt att ha bilder på allt i 

köket, och med det har det framkommit att luckor kan tas bort eller använda hyllor med 

objekt på i stället för att lättare hitta dem. En viktig del i detta är att beakta personens 

integritet och ta hänsyn till det. Därför är det viktigt att utgå från individens egna önskemål 

och miljö när en designlösning ska göras. Beaktas inte individernas önskemål kan det 

upplevas kränkande eftersom personen som är drabbad inte får vara delaktig i vilka 

individuella behov som är bäst. Återigen visar distribuerad kognition att den har betydelse, 

men också designvetenskapen, vilket återkommer i hela diskussionen. 

Det mest förvånande för det här arbetet var att arbetsterapeuter som är en del av det team som 

ingår vid utredningar inte har tänkt på att tillhandahålla olika typer av hjälpmedel för att dessa 

personer med exempelvis Alzheimer lättare ska kunna hitta i deras kök. Idag används det 

endast textremsor som är klistrade på köksluckorna. Enligt en demenssjuksköterska 

försvinner läs och skrivförmågan tidigt vid Alzheimer, personerna kanske kan läsa, men de 

förstår inte innebörden av texten. Ett exempel kan ges, det kanske står koppar och fat, vad 

säger det? Den texten kan tolkas på olika sätt, visar det bilder kan den informationen 

tydliggöras på ett annat sätt och det blir lättare att förstå. När personer som är under 

utredning, ska de visa på olika färdigheter i arbetsterapeuternas ADL-kök. Det görs inte i 

personernas egna hem, och det kan frågas varför, eftersom det är där personerna ska hitta 

olika objekt. Det påtalades framförallt från en demenssjuksköterska att det är viktigt att utgå 
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från individens egen miljö när olika hjälpmedel ska sättas in. Vid demensutredningar finns ett 

team där bland annat arbetsterapeuter och demensköterskor ingår, men kommunikationen 

dem emellan verkar inte fungera särskilt bra. Om de två viktiga personerna inte 

kommunicerar blir en tredje person drabbad, och det är den personen som har en 

demenssjukdom. Det bästa vore att arbetsterapeuter och demensköterskor alltid arbetar 

tillsammans och utgår från den drabbades hemmiljö för att sätta in rätt medicinska insatser 

och hjälpmedel i form av kognitiva stöd. Dessa personer har olika kunskapsområden som är 

viktiga att beakta från bådas perspektiv. Detta ska ske kontinuerligt eftersom sjukdomens 

faser utvecklar sig och personen som är drabbad påverkas av detta kognitivt, som får 

konsekvenser. 

När det gäller de olika kategorierna av informanter, visar det att de personerna med Alzheimer 

upplever många problem, men har endast gett ett fåtal förslag på åtgärder. De tre åtgärder som 

framkom var, använda bilder, vill se objekt var de finns och använda hyllor, de tre säger allt 

egentligen. De andra två kategorier av informanter (personal och anhöriga) har förtydligat och 

tolkat information som de har fått genom deras kunskap och erfarenheter och därmed kunnat 

definiera åtgärder på ett annat sätt. Med det behöver det inte betyda att det är det bästa, när de 

har sagt använda bilder kan det vara andra typer av bilder också som pictogram som är ett 

kognitivt stöd och hjälpmedel för många människor, och kan fungera lika bra. 

I början av sjukdomen Alzheimer vill inte personen som är drabbad prata om sina svårigheter 

och problem, därmed söker de inte vård i tid, men är väl medvetna om vad som håller på att 

hända med dem. Därför är det viktigt att informera alla människor om Alzheimers sjukdom 

och vilka symtom den får och när det är dags att söka hjälp. När ett hjälpmedel, som en form 

av ett kognitivt stöd, som exempelvis bilder, sätts in i ett tidigt stadium av 

sjukdomsutvecklingen, ökar chanserna att rutiner kan läras in och hållas. Individuella rutiner 

måste skapas utifrån en individuell nivå, det kan vara önskemål om hur information ska 

förtydligas i deras egen miljö, beroende på hur långt sjukdomen utvecklat sig. Trygghet är 

viktigt att känna för dessa personer som har ett nedsatt minne, eftersom de får känslan att de 

inte vågar eller kan interagera i sitt kök eftersom de inte hittar som de ska. I det här arbetet har 

det framkommit att många av lösningarna i kök får lösas på egen hand beroende på vilka 

problem som framstår. Det bästa vore om alla standardkök som installeras i nya bostäder 

kunde designas efter att människan lättare ska hitta, alltså efter distribuerad kognition som en 

teoretisk ansats, för att förstå att den yttre kontexten har betydelse för människans interna 

processer. 

Tekniska objekt har ofta nämnts, framförallt av personal och personerna med Alzheimers 

sjukdom, de är svåra att förstå sig på och vågar därför inte användas. I det här arbetet har 

fokus legat på att hitta i köksmiljö, de tekniska objekten kräver ett eget arbete gällande hur de 

ska utformas. Det beror till stor del på vad som finns och hur de ser ut. En spis är svår att 

ändra på gällande gränssnitt, men det upplevs som ett problem för de som är drabbade av 

sjukdomen, och därför är det viktigt att företag som utvecklar spisar tänker på hur designen 

ser ut från ett kognitivt perspektiv. Det ska göras för att uppnå en högre användbarhet av dem, 

och som passar människor utifrån deras förmågor. 
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5.2 Metoddiskussion 

Den första tanken i det här arbetet var att demenssjuksköterskan skulle kontaktas, och genom 

den kontakten gavs det information om att arbetsterapeuter arbetar mycket med hjälpmedel 

för personer med demenssjukdomar. När de informationsrika personerna kontaktades under 

arbetets gång, har det informerats om var och vilka personer som kan hjälpa till med det här 

arbetet, för att besvara frågeställningen. Samtliga informanter har varit positiva och glada 

över att en student från Högskolan i Skövde gör ett så intressant och värdefullt arbete för 

dessa personer med en Alzheimerdiagnos. Att få vara delaktig i de tre workshoparna som 

arrangerades i Skövde och Lugnås var lärorikt och intressant. Det var många personer som 

deltog och gav mycket intressant information. De fick arbeta utefter frågeställningen och 

komma med egna idéer. Det blev ett resultat som blev större än förväntat. Deltagarna var 

mycket aktiva och tyckte att ett arbete som detta var en viktig samhällsfråga. 

Telefonintervjuerna som gjorts, har gett bättre insamlad data än vad som troddes från början. 

Det har varit långa intressanta diskussioner och personal har delgivit problem och åtgärder 

kring det här området som var nyttiga för det här arbetet att ta med. De informanter som har 

kontaktats har arbetat flera år och har intresse för att hjälpa dessa personer med Alzheimer på 

bästa sätt, därför har det varit ett positivt mottagande från samtliga deltagare. Det har gjort att 

det har varit ännu mer roligt att arbeta med detta. 

Det var förvånande att arbetsterapeuten från Stockholm lade ner så mycket arbete på den 

fokusgrupp hon hade hand om, för att samla in information från sina deltagare. Mottagandet 

har varit över förväntan när det tillfrågats om hjälp för att besvara arbetets frågeställning från 

samtliga informanter. 

Om det funnits möjlighet att träffa personer i verkligheten med en Alzheimerdiagnos och se 

hur de agerar i sin naturliga miljö, skulle det vara tydligare att uppfatta vilka problem som 

finns i en köksmiljö för den gruppen människor. Ur ett etiskt perspektiv har den enda 

möjligheten varit att få information från personal som varit behjälplig med intervjuer, 

eftersom det har varit en rekommendation från dem. Det kunde ha lagts mer arbete på att 

kunna komma mer nära de personer som är drabbade, för att se vilket resultat det hade givit. 

Anledningen till att det inte gjordes var att personer hade kunnat vara misstänksamma mot 

nya människor. Även om information skulle ha delgivits, gällande syfte för det här arbetet 

innan intervjun, är det inte säkert att det hade kommits ihåg eftersom de har ett nedsatt 

arbetsminne. Om det ändå hade gjorts hade kanske möjligheten varit större att undersöka 

andra lösningar för personer med Alzheimerdiagnos från ett DK-perspektiv. Exempelvis hade 

det varit intressant att vara med och se vilka svårigheter och problem som finns idag för dessa 

personer när de interagerar med den egna köksmiljön.  

Intervjuerna som gjorts har inte kunnat bekräftas med litteraturgenomgång varje gång för att 

referera till det som sagts, det hade varit önskvärt för att få en större trovärdighet för det här 

arbetet. Genom att samla in data från flera olika kategorier människor som berör personer 

med Alzheimer på olika sätt, har det gett en helhetsbild av vilka åtgärder som kan tänkas vara 

möjliga att göra. Miljön har varit ett ämne som återkommit när intervjuer har gjorts med 

framförallt personal. Det har gjort att tankarna kring det här arbetet ändrade form eftersom det 
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påtalades av demenssjuksköterskorna att det är viktigt att utgå från individens egna vanor och 

rutiner. Här har designvetenskapen kommit till nytta, genom att fler kategorier av människor 

har använts genom att samla information. Det har framkommit förslag som har varit 

intressanta att kunna använda ur ett designperspektiv, med syfte att lättare kunna hitta i kök 

för personer med försämrat arbetsminne. 

All insamlad data har varit svårt att hantera eftersom det har varit mycket information som 

delgivits från flera olika kategorier av informanter, det har krävt ett iterativt arbete för att 

kunna sortera information som har bidragit till att besvara frågeställningen. För att komma åt 

problem från anhöriga, personal och de som är drabbade av sjukdomen, som var ett mål för 

Lotten & Company och för Birgitta Lindvall, var det tvunget att hitta olika sätt att komma åt 

dessa informanter. Med deras hjälp via workshops har flertalet informanter, framförallt 

anhöriga, kunna delge sina åtgärder på problem som de upplever kan vara besvärliga i en 

köksmiljö. Insamlingsteknikerna som använts tycker jag har fungerat, och mycket relevant 

och intressant data har samlats in från samtliga berörda parter.  

5.3 Framtida studier 

Det finns en förhoppning att de människor som är direkt eller indirekt är kopplade till 

personer med Alzheimer, eller någon annan demenssjukdom kan ta del av detta arbete. De 

som kommer i direkt kontakt är de personer som lever med sjukdomen, anhöriga eller 

personal. Indirekt menas med att olika företag som utvecklar kök kan ta del av dessa förslag 

som har framkommit och samtidigt kan få en djupare förståelse varför det är så viktigt. Det 

finns en förhoppning att företag som utvecklar miljöer som exempelvis kök ska kunna ha en 

vetenskaplig grund till det som görs och inte enbart se ur ett designperspektiv. Data som 

framkommit gällande problem, finns en oro för. Dels kan de personerna inte hitta det som 

söks i köket, men också att de inte vågar interagera med elektriska produkter som finns i 

köket.  

Det är viktigt att information tydliggörs för att inte eventuella olyckor ska ske, exempelvis 

kan personer bli tvungna att klättra på stolar och stegar för att se om saker finns i ett skåp, det 

kan medföra risker för att falla. När en person faller och får en fraktur, innebär det stora 

kostnader för samhället, dels från primärvården, från den kommunala verksamheten, men 

också ett stort personligt lidande från både anhöriga och drabbade. Skulle dessa åtgärder göras 

som resultatet visar, kan också riskerna minska för fall, men också öka chanserna till 

självständighet och trygghet. I det här arbetet har det gjorts avgränsningar bland annat genom 

att endast titta på köksmiljön, men i framtiden skulle det vara önskvärt att lägga mer tid för att 

hitta fler intressanta åtgärdsförslag i fler miljöer än i köket som i hela bostaden.  

När ett kök ska anpassas efter personer med Alzheimer, genom att exempelvis ta bort 

överskåp och ersätta med hyllor, göra transparanta skåp som visar var saker finns. Då ökar 

chanserna till att se vad som finns, och hitta det som söks. Dessa olika åtgärdsförslag som 

framkommit hade varit intressanta att testa för att se om de fungerar i den verkliga miljön för 

de som har en lindrig Alzheimerdiagnos. I början av det här arbetet var tanken inriktat på att 

endast använda bilder på objekt som finns generellt i köksskåp för att förtydliga information 

på köksluckor, vilket också kanske hade kunnat testas. Men ju längre arbetet fortskred och 
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mer data samlades in gav det ett helt annat perspektiv på vilka åtgärder som behövdes för att 

förtydliga information i de drabbades köksmiljö. Med hjälp av den teoretiska ansatsen 

distribuerad kognition och designvetenskap, har det bidragit till en djupare förståelse för att 

vetenskap är nödvändig, men också kunskaper och erfarenheter från de informanter som 

deltagit i studien. Det visade på att flera faktorer var tvungna att ta hänsyn till för att det 

skulle bli lättare att hitta och förstå var saker finns. Dessa faktorer skulle kräva en hel del 

arbete och det skulle ta tid att genomföra. Det är också viktigt att de får testas under en längre 

tid (Barnum, 2011) samt att de ska testas i en naturlig miljö för att kunna få en verklig 

upplevelse som inte känns kontrollerande. Exempelvis skulle resultatet kunna testas genom att 

anhöriga kan se om problemen minskar gällande att de drabbade hittar lättare. Anhöriga får 

idag hitta egna olika lösningar, och hur de ser ut finns ingen information om.   

I framtiden kan säkert fler förslag kunna arbetas fram för att underlätta vardagen för alla 

människor, med hänsyn till att medelåldern ökar, men också att vi lever annorlunda och har 

olika behov att ta hänsyn till. Interaktiva produkter skulle exempelvis kunna utvecklas för att 

snabbare kunna individualisera bilder som genererar deras egna behov. För att se till andra 

kulturer, är bilder också bättre att använda istället för textremsor. Arbetsterapeuterna gav 

information att de kommer i kontakt med andra etniska tillhörigheter än enbart svenskfödda, 

och de har ibland svårt med språket. Med hänsyn till det, kan det funderas varför inte 

alternativa lösningar har gjorts tidigare i arbetsterapeuternas ADL- kök när de arbetar och 

utreder personer med en demenssjukdom. Jag hoppas verkligen att alternativ kan användas i 

framtiden för att locka fram hur information tas emot från de personer som har kognitiva 

begränsningar, som exempelvis nedsatt arbetsminne. 

5.4 Slutsats 

Genom att ta hänsyn till problem som uppstår för dessa personer med Alzheimer, kan det 

önskas att åtgärder vidtas som exempelvis dessa som framkommit i det här arbetet. Det visar 

på tydliga problem genom insamlad data att samtliga kategorier av informanter upplever att 

det finns problem för dessa personer med försämrat minne. För att inte kunna peka ut 

personer i deras hemmiljö att de har problem med sitt minne, kan det gå att designa en 

köksmiljö på ett mer anpassat sätt. Detta kan underlätta för dessa personer. Reaktioner från 

personal var i huvudsak att ta hänsyn till dessa människors integritet. De ansåg framförallt att 

bilder skulle ske med försiktighet, eftersom det visar tydligt på att personen har 

minnesproblem. De som önskar att använda bilder som ett kognitivt stöd kan även göra det, 

men det ska ske på deras villkor hur dessa ska användas. De problem som har samlats in har 

kunnat knyta an till de åtgärder som det har getts förslag på, och det har gett många lösningar 

som skulle kunna testas i verkligheten för att se om de fungerar. Genom att förtydliga 

information i den egna köksmiljön, kan också bespara personligt lidande och stora kostnader 

för den drabbade och för hela samhället genom att dessa personer får lättare att hitta det som 

söks. 

Distribuerad kognition och designvetenskap har visat sig vara lämpligt att använda för att 

angripa problem som uppstått, samt hitta lösningar genom designade åtgärder för personer 

med lindrig form av Alzheimer. De resultat som framkommit kan ses som ett bra sätt att 
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designa för denna grupp av användare. Det har visat sig i det här arbetet att det finns brister 

både hos tillverkare av kök, men också av personal när det gäller att hitta olika lösningar för 

att kunna hitta lättare i ADL-kök. Det hoppas jag kommer att bli en ändring på i framtiden.  

Framförallt har det här arbetet riktats till de personer som har lindrig Alzheimer, men nu i 

efterhand har det förståtts att det är fler personer som kan komma att ha användning för dessa 

åtgärdsförlag. För att gå till sig själv, skulle dessa åtgärdsförslag kunna fungera för alla 

människor och göra arbetet mer effektivt i allas köksmiljö. 
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