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Inledning

Äldre personer som har en demenssjukdom eller andra medicinska 
 diagnoser som kan leda till kognitiva problem och som bor i egna hem 
är en växande grupp. Samtidigt så förväntas alla oavsett funktions
nedsättning kunna hantera matlagning och andra köksrelaterade 
 aktiviteter på egen hand. 

Personer med kognitiva problem, och personer som arbetar med denna 
grupp definierar problem relaterade till matlagning och att hålla ord
ning i köket som några av de viktigaste att lösa (Wherton and Monk 
2008). Att kunna utföra köksrelaterade aktiviteter betraktas som något 
som höjer livskvaliteten. Trots det växande behovet av att kunna skapa 
köksmiljöer och köksprodukter, både generellt och med individuella 
anpassningar, finns det i dag ingen samlad kunskap om hur sådana 
miljöer och produkter bäst kan utformas. 

I det här projektet ses köket som en plats där flera dimensioner av livet 
pågår. Förutom matlagning och förvaring av mat så är köket även en 
plats för socialt umgänge, och utgör vardagens nav. Kökets roll i hem
met är alltså central. Projektet utgår från att det är möjligt att skapa 
inkluderande köksmiljöer som tar hänsyn till personer med nedsatt 
kognition, men som samtidigt förenklar för alla.

Modern design av kök handlar idag mycket om eleganta ytor och dolda, 
och därmed svårdefinierade, funktioner vilket skapar problem för perso
ner med kognitiva funktionsnedsättningar. Dessa problem måste lyftas 
fram och diskuteras för att kunna utforma framtida inkluderande köks
miljöer. Syftet med projektet är att, i dialog med intressenter och exper
ter inom området, sammanställa och generera kunskap om hur kök och 
köksprodukter kan designas för att underlätta för äldre människor med 
kognitiva nedsättningar att kunna använda sina kök utan problem.
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Teoretisk utgångspunkt

Idén om att ett kök ska kunna användas av personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar kan sägas vara grundad i en förståelse av 
handi kapp som en konsekvens av miljöns oförmåga att anpassa sig till 
olika personers egenskaper, det vill säga den sociala modellen för för
ståelse av handikapp (Barnes, Mercer et al. 1999). I Sverige kallas detta 
perspektiv också det miljörelativa handikappbegreppet (Gustavsson 
2004). Den här modellen används som teoretisk ram både i forskning 
om och i utformning av service till yngre personer med fysiska funk
tionsnedsättningar. Däremot tillämpas den mer sällan i forskning kring, 
eller utformning av service till äldre personer (Kennedy and Minkler 
1998; Putnam 2002) och än mindre när det gäller äldre personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar (Blackman, Mitchell et al. 2003). 

I enlighet med det miljörelativa handikappbegreppet har principen 
”design för alla” eller ”inkluderande design” varit vägledande för pro
jektet. ”Design för alla” och ”inkluderande design”, innebär att miljöer 
och produkter designas för att inkludera användare med en stor varia
tion av egenskaper, inklusive kognitiva funktionsnedsättningar (se 
http://www.designforalla.se). Grundläggande för principen är också att 
en design som inkluderar personer med olika typer av svårigheter också 
är en bra design för alla brukare med eller utan funktionsnedsättning. 
I linje med dessa utgångspunkter har vi utgått från att upplevelsen av 
handikapp kan reduceras genom köksmiljöer som är designade så att 
de kan användas av människor med olika förutsättningar, inklusive 
personer med kognitiva funktionshinder. Vi har också utgått från att en 
inkluderande design även underlättar för personer utan diagnostiserade 
kognitiva funktionsnedsättningar att använda ett kök.

Design av kök, organisation av köksaktiviteter och kökets betydelse 
är starkt kultur och historiebundet. För att kunna förstå vilka pro
blem personer med funktionshinder möter i ett kök, och för att designa 
lösningar till dessa problem, är det viktigt att förstå hur och vilka 
aktiviteter som ska utföras i ett kök utifrån kulturella, historiska och 
individuella förhållanden. Ett antal studier har exempelvis visat hur 
kökets utformning, aktivitet och mening är tätt knutet till genuskon
struktionen i det västerländska och specifikt skandinaviska samhället 
(Johnson 2006). Befintlig forskning om design och teknik för personer 
med kognitiva funktionshinder har huvudsakligen gjorts i en begränsad 
kulturell sfär, med fokus på Västeuropa. Designen av det västerländska, 
och framför allt det skandinaviska köket har traditionellt utgått från 
att användaren av köket har varit en kvinna av medellängd och utan 
funktionsnedsättning (Johnson 2006). I det här projektet utvidgar vi 
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användaren av kök till att inkludera ett stort spektra av användare, 
med särskilt fokus på äldre personer ur ett kognitivt perspektiv.

Gruppen äldre med kognitiva funktionsnedsättningar som bor i egna 
hem innefattar personer med olika medicinska diagnoser, där den 
största gruppen utgörs av personer med en demenssjukdom. Demens
sjukdomar är progressiva, d.v.s personen försämras över tid. En 
demensdiagnos inkluderar ett stort spektra av grader av och antal 
kognitiva problem. Den sträcker sig också över ett långt ålderspann. 
Därmed har personer i olika stadium av demens också olika behov av 
stöd och hjälp (Sixsmith, Orpwood et al. 2007). En annan stor grupp 
äldre personer har kognitiva problem som en konsekvens av en för
värvad hjärnskada, till exempel efter en stroke. Dessa båda diagnoser 
medför kognitiva nedsättningar som kan innebära svårigheter att 
utföra köksrelaterade aktiviteter. Projektet utgår från dessa två stora 
diagnosgrupper, främst därför att all kunskap vi samlat in relaterar till 
dem. Dock förekommer många av de problem som tas upp även i andra 
diagnosgrupper, och bland personer utan någon diagnostiserad kognitiv 
funktionsnedsättning.



Kognitiva köket: Framtidens kök!

6

Syfte

Projektets syfte var att skapa en plattform för utveckling inom området 
köksmiljöer som understödjer behoven hos äldre med kognitiva svårig
heter där målgruppen utgörs av strategiska företag och intressenter 
inom köksbranschen. Ett delsyfte var att sammanställa och generera 
kunskap om hur design av kök och köksprodukter kan underlätta för 
äldre människor med kognitiva funktionsnedsättningar att använda 
sina kök, i dialog med intressenter och experter inom området. I ett 
längre perspektiv är projektets syfte att bidra till design av kök och 
köksprodukter som bättre än i dag kan användas av personer med 
 kognitiva funktionsnedsättningar.
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Genomförande

För att samla in befintlig kunskap av relevans för området inleddes 
 projektet med en litteraturstudie och med fokusgrupper (fas I) med 
personer som vi identifierat som experter på området. Utifrån den 
insamlade kunskapen och forskarnas egen kompetens inom området 
utvecklade forskarguppen förslag på möjlig design av kök och kökspro
dukter utifrån ett kognitivt perspektiv. Förslagen presenterades i form 
av bilder för intressenter i produktions och användarleden i en andra 
omgång fokusgrupper (fas II). Utifrån detta vidareutvecklades förslagen 
till de slutgiltiga förslag som presenteras här. Nedan presenteras de 
olika momenten i genomförandet mer i detalj.

Litteraturstudie
Litteratursökning gjordes i ett antal medicinska och tekniska databaser. 
Olika kombinationer av termer som relaterar till kök, design, kogni
tion, äldre, kognitiva funktionsnedsättningar, demens, hjärnskada och 
utvecklingsstörning användes som sökord. Vi hittade ingen relevant 
litteratur som fokuserade på personer med utvecklingsstörning, där
för ingår bara studier med fokus på diagnosgrupperna demens och 
hjärnskada. För att fånga kunskap om vilka problem personer med 
kognitiva nedsättningar kan ha att använda sitt kök, och lösningar på 
dessa problem valde vi att inkludera artiklar som berörde följande två 
områden: 1) aktivitetsproblem och strategier för personer med kognitiva 
nedsättningar generellt och med fokus på köksrelaterade aktiviteter, 
och 2) design av miljöer och produkter som kan underlätta för personer 
med kognitiva funktionsnedsättningar att använda ett kök. För område 
2 valde vi att endast inkludera artiklar som hade en uttalad ambition 
att förena teknik och designutveckling med kunskap om aktivitetspro
blem och strategier för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 
11 artiklar inkluderades i litteraturstudien (se bilaga). Vid analysen av 
artiklarnas innehåll fokuserade vi på de två områdena separat.

Fokus grupper – fas I
För att samla kunskaper och erfarenheter om vilka problem som kan 
uppkomma då personer med kognitiva nedsättningar ska använda ett 
kök, samt lösningar på dessa problem genomfördes fokusgrupper med 
personer som vi identifierat som experter på området (Krueger 1994). 
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En fokusgrupp med vardera av följande fyra expertgrupper genom
fördes:

•	 Brukarrepresentanter/intresseorganisationer	(3	deltagare)

•	 Arbetsterapeuter	med	erfarenhet	av	att	arbeta	med	äldre	personer	
med kognitiva nedsättningar i hemmiljö (6 deltagare)

•	 Forskare	inom	neuropsykologi,	med	fokus	på	personer	med	kognitiva	
nedsättningar (3 deltagare)

•	 Forskare	inom	arbetsterapi,	med	fokus	på	personer	med		kognitiva	
nedsättningar i hemmiljö samt representanter ur projektets 
 referensgrupp (6 deltagare)

Vid fokusgruppsdiskussionerna var två eller tre personer ur projekt
gruppens närvarande. En av dessa fungerade som moderator, vars roll 
var att rikta diskussionernas innehåll mot projektets intresseområde, 
det vill säga problem och lösningar för personer med kognitiva problem 
i ett kök. De/n andra fungerade huvudsakligen som observatörer, förde 
minnesanteckningar och ansvarade för ljudinspelning av diskussio
nerna. Varje fokusgrupp diskussion pågick cirka 90 minuter.

Fokusgruppsdiskussionerna inleddes med frågorna: Vad gör man i ett 
kök? och: Vad förväntas och vill personer med kognitiva funktionsned
sättningar göra i sitt kök? Utifrån svaren på dessa frågor diskuterades 
sedan vilka problem personer med kognitiva nedsättningar kan möta 
då de ska använda sina kök, samt möjliga lösningar på dessa problem. 
Moderatorn presenterade också idéer kring lösningar som projektgrup
pen utvecklade under arbetets gång utifrån genomförda fokusgrupper 
och litteraturstudien. Frågor ställdes för att diskutera fokusgrupps
deltagarnas synpunkter på dessa lösningar.

Efteråt skrevs detaljerade protokoll av innehållet i varje diskussion 
utifrån ljudinspelningarna. Analysen av innehållet i fokusgruppdiskus
sionerna baserades på en kombination av läsning av anteckningar och 
protokoll samt avlyssning av ljudfiler. Materialet analyserades genom 
en innehållsanalys (Graneheim and Lundman 2004).

Utformande av förslag på design av kök och köksprodukter
Genom litteraturstudien och fokusgrupperna framkom ett antal gene
rella principer för design av kök och köksprodukter till personer med 
kognitiva nedsättningar, samt förslag på specifika lösningar baserade 
på dessa principer. Utifrån detta arbetade projektgruppen fram förslag 
på design av kök och köksprodukter. I ett tidigt skede under processens 
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gång kunde vi konstatera att för att kunna beröra de olika livssituatio
ner som äldre personer med kognitiva problem lever i, behövde vi skapa 
förslag på tre olika typer av kök: 1) familjeköket, 2) mellanköket och  
3) det anpassade köket. De tre förslagen presenterades i form av bilder i 
en andra omgång fokusgrupper.

Fokusgrupper fas II
Projektgruppens förslag presenterades och diskuterades i en fokusgrupp 
med representanter för brukarorganisationer och anhörighorganisatio
ner (7 deltagare) och en med personer verksamma inom produktion och 
design av kök och köksprodukter (8 deltagare). Syftet med fokusgrup
perna var att samla synpunkter på förslagen vad gäller användning 
i vardagen samt design, produktion och försäljning av föreslagna lös
ningar. Genomförandet och analysen var det samma som i fas I.

Vidareutveckling av förslag på  
design av kök och köksprodukter
I projektets sista fas integrerade vi de synpunkter som de två sista 
fokusgrupperna genererat i de tre förslagen på kök, och bilderna vidare
utvecklades utifrån detta.
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Befintlig kunskap

Nedan presenteras den kunskap som vi samlade genom litteraturstu
dien under rubriken ”befintlig forskning”. Den kunskap som samlades 
genom fokusgrupperna, fas I, presenteras under rubriken: ”Att använda 
ett kök när man har kognitiva funktionsnedsättningar.” Därefter pre
senteras projektgruppens förslag på design av tre olika kök.

Befintlig forskning
Litteratursökningen visade att det i stort sett inte finns några studier 
som fokuserar specifikt på köksaktiviteter för varken äldre eller yngre 
personer med kognitiva funktionshinder. Undantaget är de studier av 
spisvakter som gjorts vid Karolinska institutet. Ett större antal studier 
av utformning av stöd i hemmet generellt till personer med kognitiva 
funktionshinder har gjorts, där oftast även stöd i köksaktiviteter ingår. 
Största delen av den litteratur som vi hittat finns inom ämnesområdena 
arbetsterapi och datorteknik och programutveckling. I litteraturen kon
stateras att teknikutvecklingen ligger långt före kunskapen om vilka 
problem tekniken ska lösa i vardagslivet för personer med kognitiva 
problem. Detta har fört med sig att design och produktutveckling varit 
teknikstyrd, snarare än användar – eller problemstyrd (Bjoerneby 2003; 
Orpwood, Gibbs et al. 2005; Wherton and Monk 2008). Detta har upp
märksammats under senare år och ett ökande antal studier fokuserar 
på hur teknikutveckling och kunskap om aktivitetsproblem för personer 
med kognitiva problem kan närma sig varandra. Den forskning som 
gjorts har fokuserat på personer med demenssjukdom och personer med 
förvärvad hjärnskada. Vi inleder därför med en presentation av de akti
vitetsproblem och strategier för dessa två diagnosgrupper som identi
fierades i litteraturstudien. Därefter följer en presentation av generella 
och specifika lösningar på de identifierade problemen. 

Aktivitetsproblem och strategier  
– personer med en diagnostiserad demenssjukdom
Det är väl känt att demens i ett ganska tidigt skede försämrar förmå
gan att utföra vardagliga aktiviteter, så som hushållsarbete och andra 
vardagliga aktiviteter. De symptom som främst inverkar på utförande 
av vardagliga aktiviteter är minnesnedsättningar och svårigheter att 
organisera och genomföra aktiviteter som består av flera delmoment, 
det vill säga exekutiva funktioner (Boman, Tham et al. 2007). Dessa 
begränsningar skapar ofta en oro hos personer med demens och deras 
anhöriga (Nygård & Starkhammar 2007).
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Den traditionella uppfattningen är att personer med demens inte kan 
lära sig nya strategier för att förbättra sitt aktivitetsutförande vilket 
även påverkar möjligheterna för att kompensera för en kognitiv funk
tionsnedsättning (Nygård 2004). Ett fåtal studier har intresserat sig 
för hur personer med demens hanterar sina aktivitetsproblem (Nygård 
2004; Rusted 2000). Dessa studier visar att personer med demens
sjukdom använder sig av sinnesintryck, så som syn, hörsel och taktil 
information som påminnelser och som strategi för att känna igen olika 
objekt och situationer. Andra strategier är relaterade till tid och plane
ring av aktiviteter. En studie av Nygård (2004) visade att personer med 
demenssjukdom avsatte extra tid för att utföra en aktivitet, eller delade 
upp aktiviteten i olika delmoment och fokuserade på ett delmoment i 
taget. Planeringen kunde vara väldigt detaljerad och konkret för att 
undvika improvisation och distraktion. 

Vi har funnit två studier som belyser vilka problem och lösningar 
 personer med demens, deras anhöriga samt professionella vårdare/
hjälpare önskade och trodde att teknik skulle kunna hjälpa till med. De 
köks relaterade problem och lösningar som identifierades var: stöd att 
genomföra vardagliga aktiviteter som kräver flera sekvenser av hand
lingar” (Sixsmith, Orpwood et al. 2007), skapa säkerhet vid matlagning 
samt att underlätta aktivitetssekvenser som krävs för att ordna mat 
och dryck (Wherton & Monk 2008).

Några studier (Orpwood, Gibbs et al. 2005; Nygard & Starkhammar 
2007; Wherton & Monk 2008) fokuserar på vilka svårigheter personer 
med demens har att använda tekniska produkter. Denna forskning 
visar att svårigheter kan vara relaterade till personen själv, eller till 
den omgivande miljön. Ofta är problemen relaterad till den  specifika 
teknologiska produkten (Orpwood, Gibbs et al. 2005; Nygard and 
 Starkhammar 2007; Wherton & Monk 2008). Nygård & Starkhammar 
(2007) beskriver att svårigheter relaterade till personen själv bestod av 
minnesnedsättningar, nedsatt förmåga att kunna fokusera på flera olika 
aspekter samtidigt, känslighet för stressituationer samt oförmåga att 
anpassa kroppens rörelser och handlingar i enlighet med teknologin. 
Svårigheter relaterade till sammanhanget utgjordes av den omgivande 
miljöns krav, krav på att kunna orientera sig i tid och rum, samt desig
nen av de vardagsteknologiska föremålen. Denna studie visade också 
att svårigheter ofta är relaterade till personernas begränsade kunskap 
om teknologin, och dess möjligheter. 

De tre ovan citerade studierna identifierade svårigheter att kommuni
cera med teknologin som ett hinder för att använda sig av den. Personer 
med demens har svårt att tolka och förstå information som genereras av 
teknologi. Många personer med en demenssjukdom blandar ihop olika 
vardagsteknologiska föremål och funktioner eller är osäkra på föremå
lens funktion. De har också svårigheter att organisera sekvenser av en 
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aktivitet i enlighet med teknologin. Många vardagsteknologiska pro
dukter kräver att användaren trycker på rätta knappar med rätt kraft 
och hastighet, vilket kan vara svårt för många personer med demens 
 (Orpwood, Gibbs et al. 2005; Nygard and Starkhammar 2007). Proble
men uppstår inte bara när ny vardagsteknologi introduceras, utan även 
när personer med demens använder vardagsteknologi som de använt i 
sitt hem före demensdiagnosen (Nygard and Starkhammar 2007). 

Aktivitetsproblem och strategier  
– personer med en förvärvad hjärnskada
Symptom efter en förvärvad hjärnskada kan vara minnesnedsättningar, 
svårigheter att organisera och genomföra aktiviteter som innehåller 
flera delmoment, svårighet att hantera stor mängd information samt 
svårigheter att orientera sig spatialt. Till skillnad från symptom orsa
kade av en demens, kan symptom från en förvärvad hjärnskada minska 
med tiden. Flera studier har gjorts i Sverige om hur personer med 
förvärvad hjärnskada kan tillgodogöra sig och använda elektroniska 
hjälpmedel i hem eller hemliknande miljö (Eriksson, Karlsson et al. 
2004; Boman, Tham et al. 2007). Dessa studier har visat att personer 
med en förvärvad hjärnskada kan lära sig att använda ny teknik om 
de rätta förutsättningarna finns. Studierna visade att personer med 
en förvärvad hjärnskada utvecklade nya strategier för att hantera 
aktivitetsutförande. Detta skedde genom en inlärningsprocess. För att 
inlärningsprocessen skulle fungera krävdes det att de nya vanorna och 
rutinerna byggde på gamla vanor och rutiner och att de internalisera
des i deltagarnas kropp och vardag (Eriksson, Karlsson et al. 2004). Det 
krävde också tid. Genom att internalisera nya vanor och rutiner över tid 
gick deltagarna från en upplevelse av att tekniken hade kontroll till en 
egen kontroll över sin situation.

Generella riktlinjer för design av miljöer  
och produkter som ska användas av personer  
med kognitiva funktionsnedsättningar
Litteraturstudien visade att några projekt och/eller organisationer har 
utvecklat övergripande riktlinjer för teknik till personer med kognitiva 
funktionshinder, och då i första hand riktade till personer med demens. 
Vi inleder med en sammanfattning av dessa riktlinjer, för att sedan gå 
vidare med riktlinjer mer specifikt riktade mot utveckling och design 
av köksrelaterade produkter och miljöer. De riktlinjer som vi presen
terar är en sammanfattning av Björneby et al 2003, och At dementia 
2008 (http://www.atdementia.org.uk/default.asp). Dessa olika riktlinjer 
 överensstämmer väl och kan sammanfattas i följande punkter: 
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Teknik och produkter till personer med demens ska:

•	 Stödja	personer	med	demens	att	leva	mer	självständigt.

•	 Vara	baserade	på	en	holistisk	bedömning	av	behov	utifrån	personens	
egna önskningar.

•	 Ha	ett	positivt	inflytande	på	personens	liv,	med	personens	bästa	i	
fokus.

•	 Stödja	personens	förmågor	och	inte	fokusera	på	förlorade	förmågor.

•	 Inte	alltid	ses	som	den	enda	och	bästa	lösningen	för	alla.

Inom ramen för ett europeiskt projekt, Enabling age, har ett antal 
 tekniska hjälpmedel för personer med demens prövats i hemmiljö 
 (Bjoerneby 2003; Orpwood, Bjoerneby et al. 2004; Cahill, Begley et al. 
2007). Utifrån ett ”design för alla” koncept identifierades ett stort antal 
krav på produkter, för att de ska kunna möta de specifika behov som 
personer med demens kan ha. Dessa krav presenteras i en artikel av 
Orpwood et al (2004). 

Två studier hade som explicit syfte att finna riktlinjer för design av 
”smarta hem” för personer med demens (Orpwood, Gibbs et al. 2005; 
Wherton and Monk 2008). Dessa båda studier grundades på en kombi
nation av professionellas och informella vårdgivares perspektiv. Den ena 
studien inkluderade också designers perspektiv (Orpwood, Gibbs et al. 
2005).

De ovan nämnda studierna presenterade liknande principer och krav för 
design av produkter och miljöer som kan underlätta aktivitetsut förande 
för personer med demens. De huvudsakliga generella principer na som 
identifierades var att produkter och miljöer ska vara logiska och själv
förklarande, bygga på igenkännande, vara enkla, säkra samt inte ta över 
kontrollen, det vill säga vara ledande snarare än be fallande/ styrande.

Logiska och självförklarande miljöer och produkter
Att produkter och miljöer ska vara logiska och självförklarande inne
bär att de ska kommunicera användning och funktion. Till exempel ska 
produkt/funktion och kontroll finnas nära varandra. Studierna rekom
menderar att man undviker fjärrkontroller. Produkter som  kräver att 
brukaren interagerar/kommunicerar ska ge ett lättbegripligt svar på 
interaktionen. Varje kommunikativ handling bör bekräftas genom känsel, 
ljud eller andra sensoriska intryck. Konkret innebär det till exempel att 
ett tryck på en knapp eller touch screen ska bekräftas med ett ljud (klick) 
eller mekanisk känsla av att brukaren tryckt på en knapp (påminna om 
traditionell på/av knapp), och att steglösa vred ska  undvikas.
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Igenkännande
För att skapa produkter och miljöer som kommunicerar användning 
och funktion är igenkännande en viktig princip. En produkt bör ha 
ett utseende som påminner om traditionella produkter med liknande 
funktion. Med andra ord; en spis bör se ut som en traditionell spis, och 
gå att använda som en traditionell spis även om den har timer och 
brandsäkerhetsfunktioner inbyggda. Flera artiklar betonar vikten av 
att definiera vad som är en nyhet respektive bekant. En funktion och 
relaterade handlingar kan vara bekanta, även om de utförs med hjälp 
av ny teknik. Till exempel är det för de flesta personer inget nytt att 
följa instruktioner. Att använda en ny teknik för att följa instruktioner 
behöver därmed inte vara ett problem (Wherton and Monk 2008).

Enkelhet
Att användning och funktion av miljöer och produkter ska var enkla 
för att kunna användas av personer med kognitiva nedsättningar är en 
självklar princip. Det ställer dock stora krav på tillverkare och design. 
Enkelheten innebär bland annat att användningen av en produkt inte 
kräver flera olika moment eller olika typer av respons från användaren 
(t.ex. vrida och trycka samtidigt). Produkter ska inte innehålla flera 
funktioner som kan blandas ihop, och inte heller kräva olika typer av 
manövrar (t.ex. tryck och vrid). Samtidigt är det viktigt att ett hem inte 
utrustas med för många olika produkter som kan blandas ihop (Nygard 
and Starkhammar 2007). Produkter ska inte heller ha någon onödig 
information eller utsmyckning som kan förvirra användaren. Kontroller, 
(t.ex. knappar) ska vara stora, tydliga och lätta att hantera (Orpwood, 
Gibbs et al. 2005).

Säkerhet
Alla inkluderade studier identifierar säkerhet som en viktig princip. 
Den största utmaningen när det gäller säkerhet är att utforma säker
hetsfunktioner så att de inte blir ett hinder i vardagen, och så att de 
inte kommer i konflikt med övriga principer för design av produkter 
och miljöer för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I artik
larna föreslås att produkter ska vara utformade så att ”det inte går att 
göra fel”. Det vill säga att om en användare använder en produkt på ett 
annat sätt än den är avsedd för ska inte någon farlig situation uppstå. 

Ledande
En femte princip är att brukaren inte ska uppleva att det är tekniken 
som har kontroll. Utifrån slutsatsen att anhörigas stöd ofta utgörs av 
påminnelser och verbala eller handlingsmässiga ledtrådar, föreslås att 
produkter och design ska vara ledande. Teknik ska finnas i bakgrunden 
och bara ingripa automatiskt, och kunna uppmärksamma och aktiveras 
av problemsituationer (Orpwood, Gibbs et al. 2005). Utifrån kunskapen 
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att personer med demens vill ha stöd i att genomföra aktiviteter som 
kräver flera sekvenser av handlingar bör en stödjande produkt eller tek
nik kunna bryta ner enkla uppgifter i separata och tydligt definierade 
delar (Sixsmith, Orpwood et al. 2007). Produkten eller tekniken måste 
sedan på ett tydligt sätt leda, inte befalla, personen till nästkommande 
handling och måste lämna tillräckligt med tid mellan olika aktiviteter i 
sekvensen (Orpwood, Gibbs et al. 2005). Ett genomgående problem när 
det gäller att design av teknik för att stödja aktivitetsutförande för per
soner med kognitiva problem är att tekniken måste kunna hantera att 
människor är oförutsägbara och uppfinningsrika. Varningssystem måste 
kunna hantera ett stort spektra av handlingar. Påminnelsesystem som 
ska underlätta aktiviteter som kräver flera sekvenser av handlingar 
måste inte bara ge påminnelser om vilka handlingar/sekvenser som föl
jer på varandra. De måste också kunna identifiera vilka handlingar som 
utförts för att en påminnelse inte ska bli felaktig och/eller förvirrande 
(Wherton and Monk 2008).

Specifika lösningar och produkter
Spisvakten
Det mest använda köksrelaterade hjälpmedlet för personer med 
 kognitiva nedsättningar i Sverige är spisvakt (Boverket 2007; Nygard, 
 Starkhammar et al. 2008). Det är också ett av de få specifikt köksrela
terade stöd till personer med kognitiva nedsättningar som det bedrivits 
forskning kring. Forskning på svenska förhållanden (Boman, Tham et 
al. 2007; Starkhammar and Nygard 2008) och Irländska (Cahill, Begley 
et al. 2007) visar att spisvakter kan skapa trygghet för användare och 
dess anhöriga, men att de också kan skapa en hel del svårigheter och 
ibland förhindrar personer med kognitiva problem att använda sin spis.

Svårigheterna med att designa spisvakter så att de kan stödja akti vi tets
utförande för personer med kognitiva problem har beskrivits av Orpwood 
et al. (2005). Ambitionen i projektet ENABLE var att designa en spisvakt 
för gasspisar som kunde känna av om gasen satts på men inte tänts, om 
mat blev bränd och om kastruller och stekpannor blev överhettade. För 
att kunna hantera användares oförutsedda beteende, mättes tempera
turförändringar vid ett stort antal situationer då spisar användes av 
personer med kognitiva nedsättningar. Spisvaktens funktion baserades 
sedan på dessa värmekurvor. En irländsk studie inom ENABLE projek
tet (Cahill et al. 2007) undersökte användning och användbarhet av den 
utvecklade spisvakten. Denna studie visade att spisvakten togs ur bruk 
hos de deltagare som fått den installerad, på grund av tekniska problem, 
eller på grund av att brukaren slutade använda spisen därför att den såg 
obekant ut med spisvakten installerad.

De spisvakter som studerades av Starkhammar & Nygård (2008) 
var avsedd för elektrisk spis och hade oftast en timerfunktion och en 
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 värme sensor som styrde att värmen på spisen stängdes av. Dessa båda 
funktioner kunde kombineras på olika sätt. I den andra svenska studien 
(Boman et al. 2007) saknas beskrivning av detaljer i utseende och funk
tion hos spisvakten. De svenska studierna visade att spisvakten innebar 
att spisen inte kunde användas på samma sätt som förut. Personerna 
med kognitiva problem var tvungna att anpassa sitt sätt att använda 
spisen till spisvakten. Endast två av åtta personer med förvärvad 
hjärnskada uppfattade spisvakten som användbar och arbetsterapeu
ter beskrev den som svår att lära sig använda för brukare med kogni
tiva funktionsnedsättningar (Boman, Tham et al. 2007). Personer med 
demenssjukdom experimenterad ofta själva för att hitta fungerande sätt 
att använda spisen. Det kunde innebära att brukarna hittade olika sätt 
att sätta spisvaktens funktion ur spel, till exempel genom att täcka över 
sensorn eller stänga av spisen med jämna mellanrum för att inte timer
funktionen skulle stänga av den (Starkhammar & Nygard 2008). 

Brister med spisvakter kan summeras i två olika aspekter. 1) brist i 
information och uppföljning. 2) brister i inställningar, utseende och 
funktion i själva spisvakten.

Påminnelsesystem
De studier som gjorts av stödsystem till personer med kognitiva pro
blem i hemmiljön innehåller ofta olika former av alarm och påminnelse
system. I en av de inkluderade studierna (Wherton & Monk 2008) 
diskuteras specifika påminnelsesystem för att underlätta matlagning 
och tillagning av varma drycker (te och kaffe). Med hänvisning till 
andra studier presenteras den tekniska möjligheten att förse köks
redskap med en märkning som kan läsas av en dator som därmed kan 
identi fiera vilket redskap brukaren använder och utifrån den informa
tionen presentera en ledtråd för nästkommande handling. Det är här 
möjligt att använda röstpåminnelser, eller filmsnuttar som visar nästa 
sekvens i köksaktiviteten. Studien diskuterar också möjligheten att 
använda ett liknande tekniskt system, men baserat på att brukaren får 
information i form av bilder om vilken sekvens han/hon just utfört, som 
en ledtråd till nästa handling i sekvensen. Denna metod har visat sig 
fungera väl för personer utan sjukdoms relaterade kognitiva problem.

Generellt konstaterar studier av påminnelsesystem för personer med 
kognitiva nedsättningar att detaljer i utformandet är avgörande för om 
påminnelse och alarm system kan utgöra ett stöd. Går larmen att tolka? 
Är de störande eller skrämmande? Blir påminnelser distraherande 
snarare än vägledande? Det har visats att röstmeddelanden är lätta 
att tolka, och inte upplevs som störande eller skrämmande om de kom
mer ur kända ljudkällor, som till exempel en radio (Orpwood, Gibbs et 
al. 2005) och om det är en välkänd röst (till exempel make/makas eller 
barns), och om de är tydligt kopplade till en sekvens av handlingar. 
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Vattenkranar
En studie av personer med förvärvad hjärnskada visade att svårigheten 
att lära sig, och användbarheten av fotocell styrda vattenkranar varie
rade mellan de åtta deltagarna (Boman et al. 2007). I en annan studie 
(Orpwood 2005) utvecklades och provades ett säkerhetssystem för 
vattenkranar där en sensor kände av om handfatet eller badkaret var 
på väg att svämma över. Sensorn var kopplad till kranen som stängdes 
av. För att inte störa brukarens användning av kranen ställdes den i 
”normalläge” när den stängdes av, vilket innebar att brukaren kan sätta 
på kranen igen utan att behöva återställa den. Studien beskriver inte 
någon utvärdering av brukares användning av kranen. 

Befintlig kunskap – fokusgrupper
Att använda ett kök när man har  
kognitiva funktionsnedsättningar
Sammantaget genererade första fasens fokusgrupper en relativt enhet
lig syn på vad en person med kognitiva funktionsnedsättningar kan 
förväntas göra i ett kök, vilka problem det kan innebära, samt hur dessa 
problem kan lösas. Dock särskiljde sig fokusgruppen med arbetstera
peuter på så sätt att de betonade behovet av individuellt anpassade 
lösningar väldigt starkt.

Nedan presenteras först de köksrelaterade aktiviteter som identifiera
des som viktiga. Därefter presenteras de identifierade problem personer 
med kognitiva nedsättningar kan möta då det ska utföra de viktiga 
köksrelaterade aktiviteterna. Den kunskap om möjliga lösningar som 
samlades in i fokusgrupperna har därefter integrerats i de grundläg
gande principer för framtidens kök som presenteras under nästa rubrik.

Vad gör man i ett kök?
I den första fasen fokusgrupper identifierades tre huvudsakliga 
 områden av köksrelaterade aktiviteter: 

•	 förvara,	laga	och	äta	mat	

•	 umgås	

•	 dirigera	och	planera	vardagen.	

Dessa aktiviteter sågs som definitionen av ett kök, det vill säga, för att 
ett rum ska vara ett kök måste det vara möjligt att utföra de identifie
rade viktiga aktiviteterna. Vi prövade också idén att det kanske inte 
behövs något kök för personer med kognitiva problem som dragit ner på 
många köksrelaterade aktiviteter till i stort sett ingenting. Deltagarna 
i alla fokusgrupperna uttryckte enhälligt att ett kök är nödvändigt för 
att en bostad ska kunna upplevas som ett hem. De betonade också att 
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synen på vad som är ett hem och ett kök, samt vad man gör i ett kök, 
om man har ett kök, varierar mellan olika sociokulturella grupper, grun
dat på till exempel etnicitet, ekonomi, stad eller landsbygd. Ett kök kan 
givetvis ha flera dimensioner än de tre specifika områden som lyfts fram 
i fokusgrupperna. De kan vara relaterade till kök som arbetsplats för de 
som vårdar i hemmet, som en plats för lek och barnpassning. Dessa två 
dimensioner har endast berörts indirekt i detta projekt. Nedan presen
teras de särskilda krav på kognitiv funktion som de tre identifierade 
köksrelaterade aktivitetsområdens ställer på den som ska utföra dem.

Förvara, laga och äta mat
Detta aktivitetsområde innefattar allt som har med mat och ätande att 
göra, från planering av matlagning och inköp till att städa undan efter 
en måltid. I sin helhet omfattar detta aktivitetskomplex ett stort antal 
olika sekvenser som måste göras i rätt ordning, och som kräver att man 
har förmåga att initiera och genomföra ett flertal sekvenser. Att planera 
matlagning och inköp kräver att man kan orientera sig i tid. Att förvara 
mat kräver en rumslig orientering, så att man kan förvara olika livs
medel på en plats där man sedan hittar den och där den inte blir för
störd. Att tillaga mat kräver både spatial och tidsmässig organisation, 
det vill säga man måste kunna hitta rätt tillbehör och använda dem vid 
rätt tidpunkt i en komplex sekvens av olika moment. Matlagning kräver 
också en god minnesförmåga exempelvis för att komma ihåg att stänga 
av utrustning som till exempel ugn, spis och vattenkranar. Likaså krävs 
minnesförmåga och spatial organisation för att städa undan efter en 
måltid. 

Umgås 
Att umgås med andra kräver ett visst mått av förmåga att kunna hålla 
fokus, och inte bli distraherad av intryck i omgivning. Det kräver också 
en förmåga att kunna orientera sig rumsligt och tidsmässigt i förhål
lande till en situation där man umgås med en eller flera andra personer.

Dirigera vardagen
Att dirigera vardagen kräver framför allt en tidsmässig organisations
förmåga, och/eller medvetna strategier att hantera tidsmässig organi
sation. Det innebär också att man måste kunna kordinera sin tid och 
handlingar med andras tid och handlingar. 
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Problem att utföra köksrelaterade aktiviteter  
för personer med kognitiva nedsättningar
I enlighet med litteraturstudien visade fokusgrupperna på att problem 
för personer med kognitiva nedsättningar att använda sina kök främst 
relaterar till svårigheter att orientera sig i tid och rum, minnesned
sättning och nedsatta exekutiva funktioner, det vill säga förmåga att 
initiera och genomföra en aktivitet. Mer konkret, tar svårigheter att 
orientera sig i rummet sig uttryck i problem med att hitta i köket. Det 
kan vara svårt att hitta rätt skåp och lådor samt att hitta rätt saker i 
skåp och lådor. Svårigheter att orientera sig i tid gör att det kan vara 
svårt att exempelvis veta när och hur ofta man ska äta. 

Minnesproblem kan leda till liknande problem genom att det kan vara 
svårt att komma ihåg var olika saker finns, och även svårt att komma 
ihåg om man har ätit eller inte. Minnesnedsättning kan också leda till 
säkerhetsrisker genom att personen glömmer stänga av spisplattor och 
vattenkranar, eller glömmer stänga kylskåpet.

Nedsatta exekutiva funktioner innebär att det kan vara svårt att slut
föra en påbörjad aktivitet, eller att ta initiativ till en aktivitet, så som 
matlagning eller att äta. Ett vanligt scenario är till exempel att en 
person har påbörjat att tillaga en maträtt, öppnar kylskåpet för att 
hämta en ingrediens, men vet då inte vilken av alla matvaror som finns 
i kylskåpet det var han/hon skulle ha, tar fram något annat och påbör
jar en annan matlagningsaktivitet. Olika svårigheter kan enskilt, eller i 
kombination, medföra säkerhetsrisker som att spisplattor och ugn sätts 
på men sedan aldrig används. Svårigheter att slutföra eller initiera en 
aktivitet medför också att det kan vara svårt för personen att få den 
mat den vill ha, och vid rätt tidpunkt, då en planerad måltid kanske 
aldrig blir av. 

Svårigheter att orientera sig, minnenedsättning och nedsatta exekutiva 
funktioner leder till att det är svårt att utföra aktiviteter som kräver 
många olika moment i en specifik sekvens. Det blir därför svårt att han
tera apparater så som mikrovågsugnar och kaffebryggare om det kräver 
flera olika moment (exempelvis, inställningar, på och av funktioner). 
Minnesproblematik kan också leda till att det är svårt att känna igen 
vad	som	är	vad.	Hur	kan	man	skilja	en	apparat	(exempelvis	kaffebryg
gare	och	vattekokare)	från	en	annan?	Hur	kan	man	skilja	en	matvara	
eller köksredskap från ett annat? De kan alla också leda till att det är 
svårt att finna rätt utrustning till rätt aktivitet, samt att ha en över
blick över, och struktur i tid och rum, med påföljande problem att utföra 
viktiga köksrelaterade aktiviteter.
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Grundläggande principer  
för  fram tidens kök  
– ur ett kognitivt perspektiv

Utifrån första fasen fokusgrupper och genom litteraturstudien identi
fierade vi fem principer för design av kök som skulle kunna underlätta 
för personer med kognitiva problem att utföra köksrelaterade aktivite
ter, och som bör beaktas vid design av kök och köksprodukter. De fem 
principerna är: säkerhet, stöd för struktur, enkelhet, intuitivt (ledtrådar) 
samt igenkänning. 

Dessa principer kan i viss mån betraktas som generella, och överens
stämmer med vissa av de generella riktlinjer för design av miljöer och 
produkter som ska användas av personer med kognitiva funktionsned
sättningar, som genererades uifrån litteraturstudien. I nedanstående 
avsnitt presenteras principerna och dess uttryck specifikt riktade mot 
köksrelaterade aktiviteter. Principerna kan ibland överlappa varandra, 
men kan också stå i konflikt med varandra. 

Säkerhet
I litteraturen och fokusgrupperna fanns en enighet om att säkerheten 
är en överordnad princip, men att säkerhetsfunktioner bör utformas 
så att de stödjer, eller i alla fall inte stör, utförandet av köksrelaterade 
aktiviteter. Principen om säkerhet gäller dels säkerheten för personen 
med	kognitiva	funktionsnedsättningar.	Hon/han	ska	inte	kunna	skada	
sig. Säkerhetsprincipen gäller också andra hushållsmedlemmar och 
boende i samma fastighet som inte ska utsättas för fara som exempelvis 
brand eller översvämning. Erfarenheter visar att säkerhetsfunktioner, 
som spisvakter och larmsystem kan försvåra utförandet av köksrelate
rade aktiviteter genom att de gör aktiviteterna mer komplicerade (krä
ver extra moment att undvika att larmet går på, eller stänga av mitt i 
pågående aktiviteter) samt blir ett störningsmoment som skapar för
virring. Säkerheten identifierades också i relation till riskerna med att 
äta gammal mat då man inte kommer ihåg hur länge varan har legat i 
kylen, datumstämpeln inte syns tydligt, eller då gamla varor blir kvar 
i skåpen. Principen om säkerhet upprätthålls bäst om kök och köksre
laterade produkter designas så att det inte går att göra fel. Exempelvis, 
ska inte metallredskap vara möjliga att föra in i elkontakter om de inte 
är avsedda för det och saker av plast ska inte kunna smälta på spisen. 



Kognitiva köket: Framtidens kök!

21

Stöd för struktur
En generell princip för design och produktion av kök och köksrelaterade 
produkter som kan användas av personer med kognitiva nedsättningar 
är att skapa strukturer som underlättar att orientera sig i och rum. 
Köket ska då inte innehålla så mycket olika saker eller olika färger som 
kan skapa ett rörigt intryck och vara svårt att orientera sig i. Köket 
ska heller inte vara för avskalat, utan genom färg och form underlätta 
strukturen i rummet, det vill säga underlätta för de som använder 
köket att hitta var olika saker finns. Färg och form, och rätt saker 
framme kan också stödja kökets användare att slutföra en påbörjad 
aktivitet eller ta initiativ till en aktivitet, genom att de fungerar som 
intuitiva ledtrådar.

Enkelhet
Enkelhet, i betydelsen att man genom design och funktion undviker att 
användandet av köksapparater (till exempel mikrovågsugnar och kaffe
bryggare) kräver flera olika moment, samt att olika funktioner inte kan 
blandas ihop (till exempel samma pling från olika apparater), framkom 
som en grundläggande princip som kan underlätta för köksanvändare 
att inte distraheras i genomförande och initierande av en aktivitet.

Igenkännande
Att köket och dess utrustning ser ut som man är van vid, det vill säga 
principen om igenkännande är viktig för att personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar ska kunna använda ett kök. Detta innebär att 
de funktioner man vill använda fungerar och ser ut på det sätt som 
man är van vid. Vad som känns igen beror naturligtvis på varje individs 
livshistoria och i vilken sociokulturell, och historisk situation de befin
ner sig. Därför är det svårt att ge generella riktlinjer för hur design 
som känns igen ska se ut. Tillsammans med den generella principen 
om struktur, var dock fokusgrupperna eniga om att den avskalade 
trend som i dag syns i hus och designtidningar inte ger några ledtrådar, 
 varken i form av intuitivitet eller igenkänning. 

Intuitivt
Användning av kök och köksprodukter bör vara intuitiv, det vill säga 
den bör signalera hur den ska användas. Den här principen kan hänga 
samman med principen om igenkänning. För den som under lång tid 
använt en spis med ett visst utseende på vreden signalerar dessa vred 
hur de ska användas. Det intuitiva innebär också att användning inte 
kräver en sekvens av handlingar, som till exempel att först sätta igång 
en timer innan man kan börja använda spisen, eller att funktion och 
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kontroll är skilda från varandra. I praktiken betyder det att fjärr
kontroller ska undvikas.

En femte grundläggande princip är förstås också att kök och kökspro
dukter ska vara estetiskt designade. Då design är en smakfråga har vi 
här inte gått in på den principen, men vi vill betona att en design som 
följer de grundläggande principerna beskrivna ovan, inte står i konflikt 
med en estetisk design. I stället bör de fyra principerna som underlättar 
för personer med kognitiva nedsättningar att använda ett kök inklude
ras i den estetiska designen av kök och köksprodukter. 
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Framtidens kök

Utifrån de identifierade grundläggande principerna, och den kunskap 
om problem och lösningar som samlats genom första fasen fokusgrup
per och litteraturstudien skapade projektgruppen tre förslag på design 
av kök. Andra fasen fokusgrupper genererade information både vad 
gällde användbarhet och praktisk/teknisk genomförbarhet av förslagen, 
samt idéer för hur förslagen kunde vidareutvecklas. Nedan presente
ras de förslag som projektgruppen utvecklade efter att tagit hänsyn till 
resultatet från andra fasen fokusgrupper. Fyra generella lösningar har 
använts i lite olika form i de tre förslagen. Därför inleder vi med en pre
sentation av dessa generella lösningar, för att sedan beskriva detaljer i 
de tre olika köksförslagen. 

Design som skapar struktur
En grundläggande princip för att skapa struktur är att ha en god balans 
i mängden av intryck och information. I köket innebär det att det inte 
får finnas för mycket saker framme eller många skarpa färger och 
former som skapar ett plåttrigt intryck av stora mängder information 
som blir svårt att orientera sig i. Samtidigt måste designen ge tillräck
ligt mycket intryck och information för att skapa ledtrådar till vad som 
finns i köket och vad som ska göras. För att nå den här balansen har 
vi i de föreslagna köken placerat ”lagom” med hyllutrymme och krokar 
för att de saker som används ofta ska kunna förvaras synligt. Vi har 
också försett köken med ”lagom” mycket skåp för att kunna förvara den 
mängs utrustning som behövs på ett lättillgängligt sätt och sam tidigt 
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inte skapa utrymme för överflödiga saker (mer porslin, bunkar och 
apparater än vad som behövs för vardaglig användning av köket). Dock 
får inte utrymmet minskas så att det blir trångt, och därmed svårt att 
få överblick av innehållet i skåp och lådor.

Färger kan användas som ett stöd för struktur. I våra förslag på kök 
har vi använt färgmarkeringar på lådor och skåpluckor. Genomgående 
föreslår vi milda färger, eftersom starka färger kan vara distraherande 
för personer med kognitiva nedsättningar. Stöd för struktur kan också 
stärkas genom enkla diskreta markeringar på insidan av skåp och lådor 
(syns ej på bilderna).

För att skapa överblickbarhet och struktur i underskåpen använder 
vi utdragbara lådor, vilket i dag är standard i de flesta moderna kök. 
Denna lösning använder vi även i kylskåp, då med genomskinliga lådor 
för att det ska vara lättare att få överblick och att inte glömma mat
varor som blir dåliga.

Struktur skapas också genom att platserna för olika aktiviteter skiljs 
åt. Genom att inte placera möbler som signalerar andra aktiviteter än 
de tre identifierade viktiga köksaktiviteterna kan man undvika distra
herande intryck som försvårar utförandet av de köksrelaterade aktivite
terna. Därför undviker vi öppna planlösningar. 

En känsla av att saker försvunnit kan skapa oro och därmed störa 
strukturen. Därför har vi försett köken med åtminstone ett skåp för 
förvaring av sådant som bara används vid enstaka tillfällen (särskilda 
helger, högtider med många gäster o.s.v). För att ändå inte skapa över
flödig information har detta skåp placerats utanför det omedelbara 
arbetsområdet i köket, till exempel högt upp. Vi ser det inte som ett 
hinder att personen med kognitiva nedsättningar kanske inte själv kan 
plocka fram saker ur de här skåpet. 

Utrustning och teknik som är säker och enkel att använda
I enlighet med strävan efter struktur, som beskrivits ovan, har vi endast 
försett köken med den teknik och utrustning som behövs i vardagen. 
Detta också för att undvika att olika teknik och utrustning och dess 
olika funktioner kan blandas ihop. Den teknik och utrustning som finns 
måste kunna skiljas åt, genom att de inte ser för lika ut, inte använder 
samma ljud eller ljussignaler. Utrustningen ska också vara lätta att 
använda, det vill säga inte kräva flera moment. Mer specifikt betyder 
detta att:

•	 Knappar	och	vred	ska	ha	genomtänkt	utseende,	taktil	upplevelse	 
och ljud.
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•	 Apparater	som	kaffebryggare,	microvågsugnar	och	vattenkokare	ska	
inte ha några inställningsalternativ, utan bara en startknapp. De 
ska stängas av automatiskt när kaffet är klart/maten varm/vattnet 
varmt. Om apparaterna ändå har flera alternativ ska dessa funktio
ner vara dolda och inte störa den enkla användningen. I dag finns 
en del köksutrustning som stämmer överens med den här designen 
på marknaden. Dock är de flesta inte något som lanseras eller finns i 
någon större produktion.

•	 Spis:	Induktionsspis	som	stänger	av	sig	om	ingenting	
står på plattan, med inbyggt överhettningsskydd som 
slår av spisen om något bränns. Vit häll med svarta 
plattor som blir röda när de blir varma, skapar både 
igenkänning (ser ut som en spis) och säkerhet (infor
merar om att plattorna är varma). Tydliga vred med 
steg, samt eventuellt en ljusmarkering från vredet till 
plattan som går på. En spis med detta utseende och 
funktion finns i dag så vitt vi vet inte på marknaden.

•	 Vattenkranar	som	fungerar	och	ser	ut	som	man	är	
van vid, det vill säga regleras manuellt, samt är 
greppvänliga. Ett översvämningsskydd byggs in i 
handfat/kran, som stänger av vattnet om det börjar  
rinna över. 

Kommandobrygga
För att underlätta för att  organisera vardagen har alla köken försetts 
med en ”kommandobrygga”, en plats där teknik och material för att 
kunna organisera och samordna hushållets olika aktiviteter.
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Kommando bryggan innefattar

•	 	Telefon.

•	 Plats	för	papper	och	penna,	adressbok.

•	 Bildskärm	som	efter	behov	kan	kopplas	till	olika	funktioner	som	
telefon (bildtelefon eller ta emot SMS), säker hetsfunktioner som spis, 
kylskåpsdörr m.m., porttelefon, kalender och dagsschema. Till bild
skärmen kan också, vid behov, på minnelsesystem kopplas. Den kan 
också kopplas till varningssystem och signalera med ljud och text 
eller bild om till exempel  kylskåpsdörren står öppen, eller en spis
platta står på.

Belysning
Genomgående förses alla köken med en bra belysning, vid behov även 
med riktat ljus in i skåp och kyl. Köken har också en rörelsestyrd natt
belysning som tänds om någon går in i köket (gäller hela bostaden) på 
natten. Detta för att underlätta för personen att veta var hon/han är och 
att hitta vad hon/han söker.

FAMILJEKÖKET: för medelålders  
personer med hemmavarande barn
Projektets fokus är på framtidens kök för äldre personer med kognitiva 
problem. Vi har här valt att föreslå ett kök för personer som i dagligt 
tal brukar benämnas övre medelålders, d.v.s personer i åldern 55 till 65 
år. Detta på grund av 1) dessa personer är i en snar framtid användare 
av framtidens kök för äldre personer, och 2) med dagens demografiska 
utveckling, där många får barn sent i livet och har hemmavarande barn 
upp till 55 årsåldern, är det viktigt att design av kök och köksproduk
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ter som kan användas av äldre personer med kognitiva nedsättningar 
tar hänsyn till att det i dessa personers hushåll kan finnas både barn/
ungdomar och vuxna. I det här köket är det flera personer som förvarar, 
tillagar och äter mat. Det är många personer, i olika konstellationer 
som umgås. Vi tänker oss att alla boende i hushållet samt vänner och 
bekanta, framför allt till barnen, umgås i köket. Eftersom det är flera 
boende, i olika ålder och livssituation i hushållet, dirigeras och sam
ordnas här en vardag som, med sina olika aktörer, kan vara ganska 
komplicerad.

De särskilda utmaningarna med det här köket är att a) det ska passa 
flera olika användare, b) det kan finnas en motsättning mellan krav på 
yta, utrustning och mängden matvaror och porslin som många använ
dare ställer, och de generella principerna enkelhet och tydlighet, och  
c) flera personers vardag ska dirigeras och samordnas. 

MELLANKÖKET: för en eller två äldre personer
I det här köket lever en eller två pensionärer. Jämfört med familje köket 
kräver det här köket mindre flexibilitet, mindre yta och färre saker 
(som porslin t.ex.) eftersom det endast är två användare. Vi  föreställer 
oss att de som använder mellanköket för varar, tillagar och äter mindre 
mängder mat än vad som görs i familjeköket. Färre personer ska kunna 
umgås i köket, och därför finns färre sittplatser. Umgänget kan här 
inkludera möten med exempelvis hemtjänst, biståndsbedömare, primär
vård. Endast en eller två personers vardag ska dirigeras och samord
nas. Dock ska kanske formella möten med hemtjänst vårdgiva re m.fl. 
inkluderas. Genomgående är lösningarna här desamma som i familje
köket men i mindre skala. Jämfört med familjeköket har even tuellt fler 
inbyggda säkerhetsfunktioner, som till exempel överhettningsskydd på 
spis och översvämningskydd på diskho kopplats på. Fler in formations 
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och säkerhetsfunktioner har också kopplats till bildskärmen vid kom
mandobryggan. 

DET ANPASSADE KÖKET: för en ensamlevande  
äldre person med mycket kognitiva nedsättningar
För att möta de specifika behov som en person med ganska långt 
gångna kognitiva nedsättningar kan ha, väljer vi att skapa ett förslag 
på	vad	vi	kalla	”det	anpassade	köket”.	Här	föreställer	vi	oss	att	det	bor	
en person som inte längre tillagar mat själv. Dock händer det att någon 
annan, till exempel anhöriga eller hemtjänst lagar mat, och därför finns 
det möjligheter att tillaga mat. Trots att den boende inte lagar någon 
mat, måste han/hon kunna äta enkel kall mat som smörgås eller kräm. 
Han/hon	ska	också	kunna	brygga	kaffe	och	värma	vatten	till	te	eller	
värma en enkel soppa (varma koppen). Endast små mängder matvaror 
förvaras. Med tanke på att den boende kan ha stora minnessvårigheter 
är det lätt hänt att matvaror kan bli dåliga. För att undvika det, och för 
att minska risken för distraktion, förvaras här så lite mat som  möjligt, 
utan att köksegenskaperna försvinner. I det anpassade köket ska 
man kunna umgås i formella och informella möten (anhöriga, vänner, 
 grannar, hemtjänst, biståndsbedömare, vårdgivare) och det ska därför 
finnas möjlighet för upp till tre personer att sitta i köket. Att organisera 
vardagen innebär här att hålla ordning på det egna schemat för dagen, 
som kan innefatta mattider, besök av hemtjänst och andra professio
nella. Det innefattar också att hålla ordning på händelser som födelse
dagar, högtider, besök. Bildskärmen är här kopplad till fler påminnelser, 
till exempel kalender och öppna dörrar eller kranar.
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Sammanfattning och reflektioner

Projektet visade att det bland brukare och professionella som arbetar 
med målgruppen för det kognitiva köket finns mycket kunskap om 
enkla lösningar på de problem som personer med kognitiva funktions
hinder möter i sina kök. Denna kunskap finns dock inte i någon större 
utsträckning uttryckt i forskningsstudier. Sammanfattningsvis kan 
sägas att forskningen kring design av köksrelaterade produkter och 
miljöer för personer med kognitiva problem är begränsad. Befintliga 
studier visar på många möjligheter med att designa tekniska produk
ter utifrån kunskap om de problem och behov som äldre personer med 
kognitiva funktionshinder har i sina kök. Studierna visar också på 
en hel del svårigheter med att lyckas med detta. Kunskapsfältet går i 
riktning mot en bättre matchning mellan kunskap om brukares situa
tion och teknikutveckling, men kan beskrivas som fortfarande driven 
av en önskan att hitta problem som kan lösas med avancerade tekniska 
lösningar. Vi kan konstatera att enkla och kanske mindre kostnadskrä
vande ”low tech” lösningar, som till exempel spatial organisation , det 
vill säga hur inredning och föremål placeras i rummet, eller färganvänd
ning, inte har studerats i någon större utsträckning i relation till perso
ner med kognitiva problem och hemmiljö. Vi har inte heller funnit några 
studier som belyser området från ett arkitektoniskt perspektiv. 

Några av de inkluderade studierna hade en ansats att bygga teknik 
och produkter på brukarnas egna strategier. Framför allt när det gäl
ler demenssjukdom, men även andra diagnoser med kognitiva symp
tom, har den tidigare uppfattningen varit att dessa grupper inte kan 
utveckla och använda strategier för att hantera sin situation. Under 
senare år har ett flertal studier visat att dessa grupper utvecklar och 
använder strategier för att hantera sin situation (Nygård 2004). Denna 
kunskap har dock inte i tillräcklig utsträckning uppmärksammats i 
forskning kring design och miljöer för äldre personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar. Det är känt att serviceinsatser riktade mot 
äldre personer måste bygga på mottagarens egna strategier att lösa 
sina problem för att vara effektiva (Richards 2003, Johansson 2008). 
Detta kanske är än mer viktigt när service riktas mot personer med 
kognitiva funktionshinder, som har en begränsad möjlighet att lära in 
nya rutiner och vanor (Nygård 2004).

Både litteraturstudien och fokusgrupperna pekade på enkelhet och 
igenkänning som generella principer som stödjer personer med kogni
tiva funktionsnedsättningar att använda ett kök, men lyfte också 
fram att teknik och produkter måste kunna anpassas till individuella 
 brukare. Vad som är bekant och enkelt för en person beror på hur han/
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hon levt sitt liv tidigare: vilka vanor och rutiner individen och hans/
hennes familj haft, i vilket kulturellt sammanhang han/hon befunnit 
sig, samt under vilken tidsperiod. Med tanke på att åldersspannet för 
”äldre personer med kognitiva nedsättningar” kan sträcka sig över tre 
generationer, och att Sverige och många andra länder i dag är mång
kulturella samhällen är det en stor utmaning att tillämpa principen 
om genkänning. Vi kan konstatera att det saknas ett perspektiv som 
betraktar individers köksrelaterade vanor som ett uttryck för kulturella 
och historiska situationer. Även det här projektet måste betraktas som 
kulturellt och socialt begränsat. För det första har alla i projektgruppen 
svensk etnicitet, tillhör en ekonomisk medelklass samt bor och verkar i 
stockholmsområdet, vilket färgat de förslag på kök som vi presenterar. 
De flesta deltagarna i fokusgrupperna delade etnicitet, klasstillhörighet 
och geografisk hemort med projektgruppen. Därför måste kunskapen 
som samlats genom fokusgrupperna sägas representera denna kate
goris perspektiv på ett hem, ett kök, vad man gör i ett kök samt vad en 
person med kognitiva nedsättningar förväntas göra i ett kök. Dessutom 
är alla studier som inkluderades i litteraturstudien är genomförda i 
Europa. Detta begränsar litteraturstudien till principer och produkter 
som är relaterade till köksaktiviteter som är relevanta i den europe
iska kultursfären. Sammantaget kan sägas att projektet genererat ett 
antal generella principer för design av kök och köksprodukter som kan 
användas av personer med kognitiva funktionsnedsättningar, men till
lämpningen av dessa måste se olika ut i olika sociala, kulturella och 
historiska sammanhang.
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Framtidens kök bra för alla?

Rapporten presenterar förslag på hur kök kan designas för att de ska 
kunna användas av personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 
Dock utgår vi här från att design av kök och köksprodukter som under
lättar för personer med kognitiva nedsättningar att använda sitt kök, 
också underlättar för de flesta att använda ett kök. Att det är lätt att 
orientera sig rumsligt, det vill säga att hitta rätt saker, gör köksrelate
rade aktiviteter enklare att utföra för alla. Likaså är det för alla enklare 
och roligare att utföra köksrelaterade aktiviteter om köket är designat 
så att det underlättar att genomföra planerade och/eller påbörjade akti
viteter, samt har en design som bidrar till att initiera aktiviteter. Även 
personer utan några diagnostiserade kognitiva nedsättningar glömmer 
spisplattor och vattenkranar på, glömmer kylskåpsdörrar öppna och 
kommer av sig mitt i matlagningen. Om köksutrustning har svårbe
gripliga instruktioner, eller kräver många komplicerade moment för att 
användas, riskerar vi alla att använda dem på ett felaktigt och farligt 
sätt. Därför är säker utrustning, och varnings/säkerhetssystem av nytta 
för alla köksanvändare, och även för deras grannar. Teknik som är svår 
att använda skapar, förutom säkerhetsrisker, också stor frustration.

Personer med kognitiva nedsättningar, framförallt personer med 
demens, har svårt att lära in nya rutiner. Det kan därför vara svårt att 
införa ny design och nya produkter när de kognitiva nedsättningarna 
redan är där. Framtidens köksanvändare kan antas komma att inne
fatta en stor andel personer som har eller kommer att få kognitiv ned
sättningar. Ett kök som redan från början är designat för att underlätta 
struktur, säkerhet och att slutföra och initiera aktiviteter har därför en 
stor potential att kunna användas även om en person diagnostiseras 
med kognitiva nedsättningar i framtiden. Vår slutsats är därmed att en 
sådan design bör anammas av producenter och designers som vänder 
sig till en större generell grupp användare. Som framgick av fokusgrup
pen med producenter och designers måste produkter lanseras mot en 
stor generell grupp användare, och inte mot en grupp med specifika 
behov. Annars finns ingen kommersiell gångbarhet i produkterna.

Projektet visade på många enkla ”low tech” lösningar. Dessa kräver 
inte produktutveckling i någon större utsträckning, utan bygger på 
att befintlig utrustning och färger organiseras på ett sätt som stöd
jer struktur. Detta står i kontrast till den design som marknadsförs 
av köksproducenter, där de dominerande alternativen i dag går mot 
antingen mycket avskalade ytor som döljer funktioner (t.ex. kylskåp 
och köksskåp har alla samma utseende), eller helt öppna lösningar, där 
all köksutrustning är synlig. Projektets resultat har här en roll att fylla 
som idégivare till marknadens aktörer.
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Framtiden för framtidens kök

Vår slutsats av projektet är att kök och köksprodukter kan utformas så 
att de kan användas av personer med kognitiva nedsättningar, och bli 
enklare att använda för alla människor, genom att befintliga produkter 
och teknologier används med detta i åtanke. Det finns därmed både 
humanistiska och sociala skäl att utvidga kunskapen som genererats i 
det här projektet till att gälla för ett sociokulturellt varierat samhälle. 
Det finns också ekonomiska skäl att designa och producera kök och 
köksprodukter som kan användas av en mer varierad grupp. Vi tror 
dock att de generella principerna för att underlätta för personer med 
kognitiva nedsättningar, och förenkla aktiviteter för alla, är gångbara i 
en vidare sociokulturell grupp. 

Projektet identifierade också områden där det saknas teknik och design 
som är kognitivt enkel. Genom att använda färg och form i enlighet med 
de principer för kognitiv design som identifierats i projektet kan stöd för 
struktur skapas. Likaså kan placering och mängd av förvaringsplatser 
enkelt designas i enlighet med dessa principer. Dock är den design som 
presenteras av köksproducenter och designers och i designtidningar 
oftast inte utformade med detta i åtanke. Vi ser här en stor potential i 
hur presentation och marknadsföring av befintliga produkter kan för
ändras. Detta skulle också innebära att design och produkter som kan 
användas av personer med kognitiva funktionsnedsättningar inte pre
senterades som en speciallösning för denna grupp, utan som alternativ 
för en bred grupp konsumenter. Därmed skulle dessa produkter bli eko
nomiskt lönsamma för producenterna. Samtidigt skulle, i enlighet med 
principen ”inkluderande design”, upplevelsen av handikapp re duceras 
för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
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Bilaga

Inkluderade artiklar

Aktivitetsproblem och strategier

Artikel Diagnosgrupp Problem Strategier

Björneby 2003

Boman et al.  
2007

Förvärvad 
hjärnskada 

Eriksson et al. 
2004

Förvärvad 
hjärnskada 

Nya rutiner, inlärningsprocess

Nygård 2004 Demens Igenkännande

Intuititivt

Tid

Nygård &  
Starkhammar 
(2007)

Demens Egenskaper hos personen själv, 
sammanhanget eller design 
av teknologin. Begränsningar i 
kunskap omteknologin. Svårig-
heter att använda teknologin. 
Använda instruktioner

Nygård 2008 Demens Bekant vardagsteknologi 
– användande tas för givet 
och är inarbetat i kroppen, 
reducera användning av  
vardagsteknologi till de nöd- 
vändigaste och mest bekanta 

Orpwood et al. 
2005

Demens Påminnelser och ledtrådar (for-
mella och informella vårdare)

Rusted et al.  
2000

Demens Schema för att stödja 
episodiskt minne 

Wherton & Monk 
2008

Demens Hantera mat och dryck, 
säkerhet vid matlagning,   
städa upp efter matlagning

Verbala påminnelser och ”lap-
par”, synliga föremål, bekanta 
miljöer, användning och rutiner 
(personer med demens och 
informella vårdgivere/hjälpare)

Sixsmith et al. 
2007

Hantera aktiviteter med  
flera sekvenser 
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Design av miljöer och produkter

Artikel Riktlinjer Produkter

AT dementia Självständighet, positivt inflytande, 
holistiskt, utgå från brukaren

Björneby 2003 Design för alla

Boman et al. 2007 Spisvakt, fotocellstyrda kranar 
(användning)

Cahill et al. 2007 Spisvakt (användning) 

Nygård & Starkhammar Spisvakt (användning)
2007

Orpwood et al. 2004 Ingen inlärning, bekant utseende,  Spisvakt, kranvakt (produktutveckling)
ge brukaren kontroll, uppmuntra  
och stärka (reassure) brukaren

Orpwood et al. 2005 Bygga på vårdares strategier,  Spisvakt, kranvakt (produktutveckling)
bekant utseende, påminnelser  
och ledtrådar, övervaka beteende

Sixsmith et al. 2007 Stöd för att utföra aktiviteter i 
 sekvenser (produktutveckling)

Wherton & Monk 2008 Vägledningssystem för matlagning, 
spisvakt (produktutveckling)
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