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BakoMaten - så allt inte blir pannkaka 
 

- Visioner om ett minneshjälpmedel vid matlagning  
för personer med mild Alzheimers sjukdom - 

 
Syftet med projektet är att ta fram ett förslag på minneshjälpmedel vid matlagning och att genom prototyper 
konkretisera detta. Minneshjälpmedlet riktar sig primärt till personer i det tidiga stadiet av Alzheimers sjukdom 
där de mest framträdande symptomen är nedsättningar på närminnet, tidsuppfattning och det abstrakta 
tänkandet. Då test inte kunnat göras i direkt samspel med användaren har prototypförslagen diskuterats i 
fokusgrupper, där personer med god kännedom om Alzheimersdrabbade och användbarhet deltog. De mest 
betydelsefulla riktlinjer som framtagits är att hjälpmedlet måste vara så enkelt som möjligt och att dess 
funktioner ska vara uppenbara och inte kräva abstrakt tänkande. Hjälpmedlet ska tillsammans med omgivningen 
ge tillräckligt med information och stöd för att användaren ska klara av och känna sig trygg i 
matlagningsprocessen. Vår förhoppning är att de riktlinjer vi tagit fram kommer till användning vid fortsatt 
utveckling av kognitiva hjälpmedel för denna grupp.  
 
Karin Andersson, Hanna Högberg, Saara Keränen, Elin Larsson &Suzana Tomicic. Linköping 2002-05-31. 

 

1. Inledning 
 
I vårt sökande efter intressanta projektuppslag med 
en stark förankring i verkligheten kom vi i kontakt 
med Hjälpmedelsinstitutet1 (HI). Tillsammans med 
HI föddes idén om att göra ett 
matlagningshjälpmedel för personer med 
minnesproblem. Den primära användargruppen för 
hjälpmedlet har vår projektgrupp begränsat till 
personer i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom 
(AS). Anledningen till att vi valde att precisera 
användaren så tydligt istället för att göra ett 
hjälpmedel för personer med olika slags 
minnesstörningar är att det ökar chanserna för att 
hjälpmedlet blir så väl anpassat för gruppen som 
möjligt.  
 
Syftet med projektet är att ta fram ett förslag på 
minneshjälpmedel vid matlagning som kan öka 
självständigheten i köket för denna grupp. Vårt 
tänkta hjälpmedel vänder sig till personer med AS 
som vill och i princip kan laga mat men som 
behöver extra stöd för minnet. Vårt projekt syftar 
också till att öka kunskaperna om vilka krav som 
ställs på utformning av kognitiva hjälpmedel för 
personer med AS i det första stadiet.  
 
Vår rapport inleds med en beskrivning av 
användaren där vi fokuserar på hur AS påverkar de 
kognitiva förmågorna och vilken inverkan 
nedsättningarna har på aktiviteter i det vardagliga 
livet. Utifrån dessa kunskaper beskrivs sedan 

                                                        
1 Hjälpmedelsinstitutet stimulerar forskning, utveckling, 
informerar och utbildar i frågor rörande hjälpmedel. 
Målet är att öka livskvaliteten för människor med olika typer av 
funktionsnedsättningar. 

designkriterierna och deras påverkan på 
utvecklingen av hjälpmedelsförslaget.  
 
1.2 Tillvägagångssätt 
 
Vi började arbetet med att söka kunskap om 
gruppen med minnesproblem genom att kartlägga 
olika typer av minnestörningar och vilka tillstånd 
som orsakar dessa. Utifrån detta beslutade vi att vår 
primära användargrupp var personer i det tidiga 
stadiet av AS. Litteraturstudier, studiebesök på 
geriatrikavdelningen, hjälpmedelscentralen och 
neurorehabilitering, en dokumentärfilm om en AS-
sjuk kvinna samt en intervju med en äldre man med 
AS har använts för att få en klar bild av vilka behov 
och resurser vår presumtiva användare har.  
 
Då AS-drabbade ofta är svåra att få kontakt med 
och kan ha svårt att prata om sjukdomen med 
människor de inte känner har vi inte kunnat testa 
våra prototypförslag i direkt samspel med 
användaren. Istället har alternativa metoder använts 
för att utveckla och utvärdera hjälpmedelsförslagen. 
I det tidiga skedet av prototyputvecklingen 
diskuterades vilka övergripande funktioner 
minneshjälpmedlet skulle fylla och hur dessa bäst 
skulle understödjas. För att konkretisera våra idéer 
om hur hjälpmedlet skulle kunna se ut och fungera i 
matlagningsprocessen, tillverkade vi en 
pappersprototyp som så långt det var möjligt 
liknade det tänkta hjälpmedlet. För att föra 
utvecklingsprocessen framåt har vi dels, inom 
gruppen, observerat varandra i en 
matlagningssituation och dels utfört testet En-i-
taget som simulerar de minnesblackouter 
Alzheimerssjuka kan drabbas av. För att se hur väl 
hjälpmedlet klarar av denna situation delades 
matlagningsprocessen upp i åtta delar där 
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försökspersonerna fick göra en del var utan att ha 
kunskap om var i processen de blev inkastade i 
köket. Hjälpmedlet och miljön skulle tillhandahålla 
de ledtrådar som behövdes för att reda ut 
situationen. I slutfasen av prototyputvecklingen har 
vi utvärderat prototypförslag genom diskussion i 
två fokusgruppstillfällen där två arbetsterapeuter 
och en kognitionsvetare deltagit. För att belysa vår 
bild av användaren, hjälpmedlet och situationen 
användes storyboard i vilken olika scenario i 
matlagningen beskrivs i form av skisser. 
 

2. Alzheimers sjukdom2 
 
Demens är ett kliniskt tillstånd som sägs inträffa 
om en person uppvisar kognitiva brister, 
inkluderande minnesstörningar och försämring av 
antingen abstrakt tänkande, omdöme eller visar 
afasi*, apraxi*, eller agnosi*. Dessa störningar ska 
vara så allvarliga att de begränsar individens 
arbetsförmåga och sociala liv (Herlitz 1991). 
Demenssymptom kan ses vid ett sjuttiotal olika 
sjukdomar men de dominerande diagnoserna är AS 
och vaskulär demens (Marcusson et al. 1997). AS 
är den vanligaste formen av demens. Symptomen 
vid AS kommer ofta smygande och kan ta sig 
många uttryck och tidvis vara besynnerliga. 
Ordglömska, minnesbortfall och språkstörningar 
medför svårigheter för den sjuke att kommunicera 
med omvärlden. Allteftersom sjukdomen 
fortskrider påverkas även andra funktioner i 
kroppen. Personen kan bl a drabbas av ökad stelhet 
i muskulaturen (Brandt et al. 1993). 
 
Försämrat minne är det första och mest 
framträdande symptomet vid AS, men det verkar 
som att olika minnesfunktioner försämras olika 
mycket. I det episodiska minnet* ses de mest 
omfattande och kraftigaste nedsättningarna. 
Personer med AS har t ex svårt att kategorisera och 
namnge objekt. Procedurminnet* och det implicita 
minnet* är däremot intakta långt in i 
sjukdomsförloppet. AS definieras som en sjukdom 
med global kognitiv störning som också leder till 
försämring i övriga kognitiva funktioner, (t ex 
perception, uppmärksamhet, visuospatial förmåga, 
språk) (Lipinska-Terzis 1996). Försämrad 
tidsuppfattning och abstrakt tänkande har negativ 
inverkan på planeringsförmågan (Johansson & 
Nygård 1999). Det finns bevis på att alla kognitiva 
områden inte försämras i samma takt. Detta märks 
framförallt i de lindriga och moderata stadierna av 
sjukdomen (Lipinska-Terzis 1996). 
 
För att beskriva sjukdomsförloppet i AS brukar 
traditionellt tre stadier anges. Detta grundar sig på 

                                                        
2 De ord markerade med * finns beskrivna i medföljande ordlista 
på sidan 5. 

att sjukdomen trots stora individuella skillnader 
många gånger har ett förutsägbart förlopp. 
Sjukdomssymptomen börjar ofta med trötthet och 
en smygande försämring av minnet för sådant som 
nyligen inträffat, det så kallade närminnet. 
Tillsammans med försämrad inlärning och 
koncentrationssvårigheter leder detta till en nedsatt 
förmåga att möta vardagliga krav. Patienten kan 
tidigt i sjukdomen ofta kompensera sina bristande 
funktioner, genom att t ex skriva minneslappar för 
att ”hjälpa” minnet och på så sätt fungera 
någorlunda väl. Känslomässiga symptom som 
depression, irritabilitet och oro kan vara 
framträdande i början av sjukdomen. Efterhand 
försämras personens förmåga att förstå, uttrycka 
sig, hitta och utföra vardagliga sysslor. I det tredje 
och sista stadiet av sjukdomen är de flesta kognitiva 
funktioner kraftigt försämrade och sjukdomen leder 
slutligen till döden (Brandt et al. 1993). 
 
Trots individuella skillnader i symptom och 
sjukdomsförlopp finns det också tillräckligt mycket 
som förenar AS-sjuka för att utformningen av 
hjälpmedlet utifrån denna grupp ska vara möjlig. 
Vidare drabbar AS personer sent i livet då de flesta 
förhoppningsvis redan kan laga mat. Med tanke på 
att AS är en sjukdom som fortskrider och till slut 
medför sådana nedsättningar att ett hjälpmedel är 
omöjligt att hantera, har vi valt att inrikta oss på att 
göra ett hjälpmedel för personer i det första stadiet 
av AS.  
 

3. Prototyputveckling 
 
3.1 Designkriterier för prototyputveckling 
 
En stor del av de designkriterier som finns för god 
användbarhet är framtagna utifrån en frisk persons 
förutsättningar och begränsningar. De riktlinjer som 
finns för personer med någon form av 
funktionsnedsättning riktar sig oftast till de med 
synnedsättning, motoriska svårigheter eller 
hörselnedsättning (Vanderheiden 1994).  
 
För att designkriterierna ska passa ändamålet har de 
utformats utifrån kunskapen om personer med AS i 
kombination med generellt vedertagna 
designkriterier. Betydelsen av enskilda 
designkriterier har varierat under 
prototyputvecklingens gång, allteftersom kunskap 
om användaren framkommit.  
 
?  Enkelhet – användandet av hjälpmedlet får 

inte vara resurskrävande, kräva abstrakt 
tänkande eller ge för mycket information åt 
gången. Detta eftersom den AS-drabbades 
korttidsminne och uppmärksamhetsresurs är 
starkt begränsat. Minnesarbete i flera steg är 
svårt för personer med AS, varför 
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instruktionerna bör komma stegvis och endast 
en i taget.  

?  Kunskap i omgivningen - hjälpmedlet ska 
tillsammans med miljön ge tillräckligt med 
information/ledtrådar för att användaren ska 
kunna komma vidare i processen. 
Instruktionerna bör heller inte formuleras som 
frågor där användaren inte kan få någon 
ledtråd varken av omgivningen eller av 
hjälpmedlet för att besvara dem.  

?  Enhetlighet – layout och struktur ska vara 
konsekventa. Även formuleringar och 
kommandon bör vara konsekventa och 
konkreta då personer med AS har ett försämrat 
abstrakt tänkande.  

?  Trygghet - användaren ska kunna lita på att 
om hon/han följer instruktionerna kommer 
han/hon kunna tillaga det önskade receptet.  

?  Feedback – efter varje knapptryckning är en 
tydlig feedback viktig, detta då personer med 
AS har en nedsatt uppmärksamhetsförmåga 
vilket kan göra att otydlig feedback inte 
uppfattas. 

?  Uppenbara funktioner - vad som döljer sig 
bakom funktionerna måste vara uppenbart, 
alltså inte kräva abstrakt tänkande. Gapet 
mellan användaren och hjälpmedlet ska 
överbryggas och användaren ska se vad 
hon/han kan göra. 

?  Lärbarhet - hjälpmedlet måste vara lätt att 
lära sig att hantera, d v s det ska vara konkret 
och konsekvent. Personer med AS kan inte 
träna upp de förmågor som är nedsatta utan de 
förmågor som är relativt intakta måste 
utnyttjas.   

 
 

3.2 Utvecklingsfaser 
 
För att synliggöra de problem en person med 
minnessvårigheter kan möta under 
matlagning/bakning, analyserade vi 
matlagningsprocessen genom att bryta upp den i 
dess beståndsdelar. På detta sätt klargjordes de 
moment då minneshjälp skulle behövas. Vi 
beslutade att en översiktsfunktion som synliggör 
vad som ska göras, vad som har gjorts och vad som 
pågår samt en timerfunktion skulle hjälpa 
användaren vid planering av matlagningen. För att 
bestämma lämplig storlek och form på prototypen 
utfördes en matlagningsstudie där en prototyp i den 
tänkta storleken användes. 
 
Under diskussion i gruppen konkretiserades vårt 
hjälpmedelsförslag så att grunden för prototypen 
kunde formas. Det framkom bl a att en pekskärm 
inte var bra eftersom det skulle ge reducerad 
feedback och användaren skulle kunna ha svårt att 
veta var på skärmen denne skulle trycka. Istället 
bestämdes det att fasta knappar skulle användas 

med vilka användaren skulle bekräfta den handling 
han/hon utfört. För att reducera informationen på 
skärmen infördes en Översikts-knapp som 
användaren kunde utnyttja för att få ge en överblick 
av hela matlagningsprocessen. Ett studiebesök på 
hjälpmedelscentralen gav idéer om hur tid kan 
representeras på ett lättförståligt sätt. Utifrån detta 
valdes en inbyggd timerfunktion i stapelform. I 
detta skede var tanken att recepten skulle ligga i 
hjälpmedlet och användaren skulle bläddra mellan 
dem med hjälp av Pil-knappar. Om receptantalet 
skulle bli stort diskuterades att dela in recepten i de 
övergripande kategorierna ”mat” och ”bak”. En mer 
detaljrik indelning såsom t ex ”bullar” och ”pajer” 
är däremot inte lämplig eftersom personer med AS 
har svårt att dela in objekt i lägre ordningens 
kategorier. Även framplockningen av ingredienser 
skulle ske med hjälp av Pil-knapparna för att 
ingredienserna skulle kunna plockas fram i önskad 
ordning. Matlagningen i samspel med 
hjälpmedelsförslaget är tänkt att börja med att 
användaren plockar fram alla ingredienserna och 
bockar av dem en i taget. Färgval på knappar 
bestämdes utifrån kunskap om att personer med AS 
har problem med att skilja på färger i grön/blå-
skalan. Namnet på den knapp som skulle föra 
personen framåt i processen diskuterades och 
bestämdes till OK. Andra förslag så som VIDARE 
och JA diskuterades men förkastades då de inte 
uppfattades som intuitiva.  
 
Efter kunskapen En- i- taget- testet gett 
omarbetades prototypen ytterligare. Vikten av att 
instruktionerna formulerades på ett tydligt och 
konsekvent sätt belystes. Instruktionen Häll i salt 
var t ex ofullständig och modifierades till Häll i salt 
i pastavattnet vilken gav användaren tillräcklig 
information om var den aktuella mängden salt 
skulle tillsättas. Testpersonerna hade problem att 
förstå vad Översikts-knappen representerade och 
upplevde även timerfunktionen som svårtolkad då 
tidsenheten inte var tydlig nog. Många testpersoner 
upplevde också en osäkerhet då instruktionen inte 
angav antal utan var av typen ”Hacka löken”. De 
var då tvungna att förlita sig på att antalet lökar 
som låg framme var det rätta antalet. I senare 
diskussioner beslutades att antalet explicit skulle 
anges vid varje moment.  
 
I första fokusgruppstillfället presenterades 
prototypen nedan (figur 1). 

 

 

Fig 1. 
Exempel på 
skärmbilden 
vid framp-
lockning av 
ingredienser. 
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Det första scenariot beskrivet i storyboarden visar 
hur framplockningen av ingredienser går till. 
Möjligheten att plocka fram ingredienser i valfri 
ordning med hjälp av Pil-knapparna trodde 
deltagarna i fokusgruppen skulle vara alltför 
komplicerat då det kräver att användaren kan 
koppla Pil-knapparnas funktion till förändringar på 
skärmen. Istället kom förslaget att ingredienserna 
skulle komma upp t ex tre och tre på skärmen 
utifrån förvaringsplats och att användaren skulle 
vara tvungen att bocka av dem i tur och ordning. 
Översiktsfunktionen och Paus-knappens 
användning kräver att användaren kan koppla dess 
funktion till knappen. Även detta steg ansåg 
deltagarna i fokusgruppen vara för invecklat för den 
presumtiva användaren varpå dessa knappar 
plockades bort. Fokusgruppstillfället hjälpte oss att 
mer precist ringa in användarens behov och vad 
hjälpmedlet ska och inte ska understödja. 
Överflödig information om t ex vilka köksredskap 
som ska användas riskerar att förlöjliga användaren 
och det beslutades att hjälpmedlet inte skulle 
innehålla sådan information. 
 
Vid andra fokusgruppstillfället diskuterades hur 
recepten skulle läggas in i hjälpmedlet samt mer 
generella aspekter rörande hjälpmedel. Idén om att 
låta varje recept ligga på en diskett istället för att 
lagras direkt i hjälpmedlet löste problemet med 
användningen av pil-knapparna.   
En del av deltagarna ansåg Avsluta-knappen vara 
överflödig då hjälpmedlet skulle kunna stänga av 
sig själv då hela matlagningsprocessen gåtts 
igenom. Vår projektgrupp ansåg dock att detta 
skulle utgöra ett hot mot användarens integritet då 
användaren inte ska fråntas möjligheten att stänga 
av hjälpmedlet vid önskad tidpunkt. Den fortsatta 
diskussionen handlade om personer med AS-sjukas 
möjligheter att nyttja hjälpmedel då förmågor, som 
t ex initiativtagande, är nedsatta. 
Fokusgruppsdeltagarna var rörande överens om att 
motivation är en avgörande faktor för om ett 
hjälpmedel kommer att användas eller inte.  
 
Under utvecklingsprocessen har utgångspunkten för 
vårt fokus skiftat. Från början låg fokus på att 
utifrån de olika stegen i matlagningsprocessen 
komma fram till vilka funktioner som hjälpmedlet 
ska innehålla. Efter att ha fått ökad kunskap av AS 
har vikten av att se användaren och hans/hennes 
begränsningar men även dennes bibehållna 
förmågor understrykts. 
 
3.3 Slutgiltigt prototypförslag  
Utifrån de diskussioner som förts vid de båda 
fokusgruppstillfällena och inom projektgruppen har 
följande förslag på ett minneshjälpmedel vid 
matlagning för personer med mild AS tagits fram  
(se figur 2).  
 

 
Fig 2. Bild av hjälpmedlet med ett exempel på 
skärmbildens utseende vid framplockning av 
ingredienser.  
 
?  Vid framplockning av ingredienserna ska 

dessa komma upp i grupper om tre utifrån 
förvaringsplats. 

?  Antal av en ingrediens ska skrivas både vid 
framtagning och vid tillsättning av denna 
ingrediens. Detta gäller dock inte mängder. 
Vid framtagning står det exempelvis ”Ta fram 
salt” för att vid tillsättning stå mängden, t ex 
”Häll i 1 msk salt”.  

?  Ångra bör finnas kvar då det ska finnas 
möjlighet att ångra felaktig bekräftelse. 

?  Valet att placera På/Av-knappen synligt fast 
långt ifrån de övriga knapparna gjordes för att 
användaren lätt skulle hitta den samtidigt som 
risken för att komma åt den av misstag under 
matlagningen minskades. Då de flesta 
tekniska produkter har en På/Av-knapp tror vi 
inte att detta kommer att innebära problem för 
användaren. 

?  Genom att lagra varje recept på en diskett 
kommer framplockningen av ett specifikt 
recept då man startar hjälpmedlet förenklas 
och behovet av minne i hjälpmedlet 
minimeras.  

 

4. Diskussion 
 
Nästa steg vid en fortsatt utveckling av 
hjälpmedelsförslaget är att testa den på personer ur 
den tänkta användargruppen. Vårt 
hjälpmedelsförslag grundar sig på information från 
litteraturstudier och från personer med stor kunskap 
om hur AS påverkar individen. Detta har gett oss en 
god bild av de resurser användaren har och hur de 
stödjande funktionerna ska utformas för att 
hjälpmedlet ska vara enkelt att hantera. De under 
utvecklingsprocessen utnyttjade metoderna kan 
dock aldrig fullt ut ersätta test på användaren i en 
autentisk matlagningssituation. För att t ex hitta den 
optimala feedbacken krävs att olika typer av 
feedback testas på personer med AS. En annan 
aspekt som endast kan testas på användaren är om 
hjälpmedlet tillsammans med omgivningen/miljön 
ger tillräckligt med ledtrådar för att användaren ska 
kunna komma vidare i processen. För att nå en 

På/Av 

1 gul lök 
1-2 vitlöksklyftor 

1 burk tomatkross 
Ta fram När du gjort det, tryck OK 

? 
OK 

Ångra 
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färdig slutprodukt måste också frågan om hur 
receptinläggningen ska gå till lösas. Riktlinjer för 
vad som ska tas i beaktning då recept skrivs in, t ex 
formuleringar, nivå på instruktioner, måttangivelser 
och utformningen av ett formulär för att stödja detta 
måste utarbetas. Detta bör vara så enkelt att en 
anhörig eller vårdare klarar av det. 
 
I utvecklingen av prototypen har vi utgått från 
personer i första stadiet av AS som användargrupp. 
Det finns emellertid andra användargrupper med 
liknande minnesstörningar som skulle kunna ta 
fördel av hjälpmedlet utan att det behöver 
modifieras. Dock påverkar även andra faktorer än 
minnesnedsättningar användandet och förändringen 
i dessa varierar kraftigt inom en grupp med en viss 
diagnos. För att hjälpmedlet ska nå ut till alla 
användare som kan ha nytta av det måste 
kunskapen om hjälpmedlet finnas hos dem som gör 
funktions- och behovsutredningar av potentiella 
användare. Exempel på viktiga sådana platser är 
neurorehabilitering och geriatrikavdelningar. Här 
görs en bedömning av hjälpmedlets lämplighet 
utifrån varje enskild individs behov, förutsättningar 
och önskemål och inte främst utifrån diagnos. 
Exempelvis är förutsättningarna att få hjälp och 
stöd med planering av inköp, handling och val av 
recept väldigt olika vilket måste tas med i 
beräkningarna då matlagningshjälpmedlets 
lämplighet utreds.     
 
Personer med AS är en grupp som har svårt att gör 
sin röst hörd och synliggöra sina behov och 
önskemål. En grundläggande fråga som ofta glöms 
bort är vem hjälpmedlet egentligen är tänkt att 
hjälpa och vad målen med användningen är. I 
utformandet av vårt matlagningshjälpmedel har vi 
utgått från att användaren vill fortsätta vara aktiv så 
länge som möjligt och fungera självständigt i den 
mån det går. Även om hjälpmedlet i många fall 
skulle innebära ett minskat hjälpbehov är det vikigt 
att hjälpmedlet introduceras utifrån användarens 
specifika behov och önskemål. Generellt finns det 
få hjälpmedel för AS-drabbade och de hjälpmedel 
som används har ofta huvudsyftet att underlätta för 
omgivningen och inte den drabbade, t ex olika typer 
av larmsystem. Nedsättningarna som kan ses i det 
tidiga stadiet av AS gör dock ofta vardagliga 
aktiviteter till omständiga, riskfyllda och 
stressfyllda moment både för den sjuke och 
anhöriga. Kognitiva hjälpmedel fyller därför en 
viktig funktion då de ger personer med AS 
möjligheten att vara aktiva och fungera relativt 
självständigt längre in i sjukdomsförloppet. Vårt 
projekt har bidragit med kunskap som formar ett 
embryo vilket med rätt näring, d v s med fortsatt 
forskning och utveckling, kan växa till något stort. 
 

Ordlista 
 

Afasi språkstörning eller förlust av 
språkförmågan 

 
Agnosi svårighet att känna igen eller 

identifiera föremål, trots att 
den sensoriska förmågan är 
intakt 

 
Apraxi oförmåga eller svårighet, trots 

normal rörelseförmåga och 
känsel, att utföra 
ändamålsenliga rörelser, 
använda verktyg eller förstå 
användandet av vissa saker 

  
Episodiskt minne förmåga att minnas personligt 

relaterade händelser i tid och 
rum 

 
Implicit minne minne för händelser som inte 

är medvetna. En person kan 
visa sin kunskap, men kan inte 
explicit återge informationen. 
T ex cykla eller köra bil. 
Kontrast till explicit minne. 

 
Procedurminne minne för hur vi utför olika 

procedurer, t ex att cykla. 
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