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Abstract 
How are robots created that are accepted by the older generation? 

- A study on robots in elderly care 

The development of robotics within the elderly care is moving fast forward. There is a wide 

range of robots for different occasions. By year 2050 it is expected that the worlds older 

population will be doubled. Robots that can help in the elderly care has thus gotten a political 

interest hence the demographic development that point to an increase in the proportion of 

elderly people. This essay will investigate which factors make elderly people accept the usage 

of robots and how experts in robotics work to develop these robots. The study will be based 

on data from both elderly people over 65 and experts in robotics and a number of scientific 

articles have been used for the essay. The results of the study show that factors that are 

important for older people's acceptance of robots fall under; configuration, knowledge, safety, 

integrity, perceived ease of use and perceived usefulness. The study shows that experts are 

currently working well with regard to the elderly. 

 

Keywords: Human-robot interaction, Healthcare robots, Robot acceptance, Attitudes to 

robots, Elderly care  
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Sammanfattning 
Utvecklingen av robotar inom äldreomsorg går fort framåt. Det finns ett brett utbud av 

robotar för olika sammanhang. År 2050 förväntas en global fördubbling av andelen äldre 

människor. Robotar som kan hjälpa till i äldrevården har fått ökat politiskt intresse då den 

demografiska utvecklingen pekar på att andelen äldre kommer öka i omfattning. Denna 

rapport kommer att undersöka vilka faktorer som gör att äldre människor accepterar 

användandet av robotar samt hur experter inom robotik arbetar för att utveckla dessa. Studien 

kommer baseras på insamlad data från både äldre människor, 65 år och över, samt experter 

inom robotik. Till grund för uppsatsen har en mängd vetenskapliga artiklar använts.  

Resultatet av studien visar att faktorer som är viktiga för äldres acceptans av robotar går in 

under utformning, kunskap, säkerhet, integritet, lätt att använda samt uppfattad användbarhet. 

Studien visar att experter i nuläget arbetat väl med hänsyn till de äldre.  

 

Nyckelord: Människa-robot interaktion, Hälsorobotar, Robot acceptans, Attityder till robotar, 

Äldrevård 
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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Helge Hüttenrauch som hjälpt oss längs vägen under processen 

av skrivandet och som visat ett stort engagemang. Helge har visat stöd när vi varit osäkra och 

bidragit med synpunkter och tips som varit till stor hjälp. Utöver vill vi även tacka våra 

respondenter som gett oss sin tid och bidragit med den information som behövts för att nå 

studiens resultat.     
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1. Inledning 

Utvecklingen av robotteknologi går snabbt framåt. Young et al. (2009) jämför framtida 

robotimplementering med hur datorer på ett liknande sätt tagit plats i dagens samhälle, inte 

minst i våra hem och på våra arbetsplatser. Forskning pekar på att människor inom snar 

framtid kommer att interagera med robotar som ett naturligt fenomen i sitt vardagliga liv 

(Young et al. 2009). Robotar som kan bidra till en effektiv vård och omsorg för de äldre har 

fått ökat politiskt intresse eftersom den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre 

personer ökar i befolkningen. Många robotar är dock fortfarande kvar på utvecklingsstadiet 

medan andra håller på att etablera sig på den svenska marknaden (Smer, 2014). Användare 

och inte minst utvecklare står inför stora utmaningar i takt med denna robotutveckling. 

Forskning som undersöker potentiella användares attityder och inställningar till robotar har 

en stor betydelse för hur roboten på bästa sätt kan designas för att förhoppningsvis bli 

accepterad av dess användare (Smarr et al. 2013).  

 

1.1 Problemformulering 

Demografiska studier visar en snabbt åldrande befolkning i världen. Mellan år 2000 och 2050 

förväntas en global fördubbling av andelen människor över 60 år. Resultatet av människors 

ökande livslängd medför konsekvenser. Den åldrande befolkningen sätter en stor press, inte 

minst på sjukvården (Broadbent, Stafford & MacDonald 2009). Det kommer finnas en 

ökande grupp äldre personer som lever med åldersrelaterande- samt kroniska sjukdomar, 

vilket många gånger medför komplicerade vårdstrategier. Samhället står inför stora sociala 

och ekonomiska utmaningar som handlar om att kunna förbättra äldres livskvalité och 

samtidigt hantera de omfattande hälsokostnaderna (Pino et al. 2015). Samtidigt som andelen 

äldre människor i världen ökar så kommer andelen yngre vuxna att minska (Un, 2015). Det 

kommer således att finnas färre unga vuxna per äldre person i framtiden. Att ta fram nya 

lösningar, som bidrar till att behålla en god livskvalité för de äldre i hemmet, har fått ökad 

uppmärksamhet (Bedaf, Gelderblom & Witte, 2014). Målet är att äldre ska kunna få 

tillräcklig hjälp och kunna bo kvar så länge som möjligt i sitt eget hem (Kachouie et al. 

2014). Ett ökat upptagande av teknik hos äldre individer har påverkat intresset av att utveckla 

tekniska artefakter som kan möta äldres behov och det är här som robotteknologin kan 

komma att vara till stor hjälp (Baisch et. al 2017).  
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En allt större mängd assisterande teknologi har på senare år utvecklats och många produkter 

används i hemmet idag av bland annat äldre personer. Det kan vara allt från automatiska 

blodtrycksmätare till sensorer som kan larma om den äldre till exempel ramlar i hemmet eller 

om vattnet rinner över i badrummet eller köket. Teknologin har på senare år utvecklat 

interaktiva robotar som inte bara kan hjälpa till med olika uppgifter utan som även kan 

interagera med dess användare. En interaktiv robot kan vara utformad för att utföra en 

specifik uppgift som till exempel att mata en person som inte kan äta själv. En interaktiv 

robot kan också vara utformad för att kunna hjälpa användaren med flera typer av behov 

(Scopelliti, Giuliani & Fornara 2005). Socially Assistive Robots (SAR) inkluderar robotik 

som genom social interaktion kan assistera sina användare. SAR kan användas inom 

äldreomsorg för att öka livskvalitén för de äldre genom att till exempel ge sin användare 

sällskap (Broekens, Heerink & Rosendal, 2009).  

 

Japan ligger i framkant när det gäller ett brett införande av sociala robotar till äldre 

människor. Sverige har inte kommit lika långt med implementeringen. Däremot är det många 

projekt på gång i Sverige, både vad gäller utveckling och införande av robotteknik för äldre 

(Smartarevalfard, 2016). Äldreboendet Solkullen i Sjöbo har börjat köpa in den japanska 

robotsälen Paro. Detta för att bidra till en utveckling av äldreomsorgen. Robotsälen har fått 

bra respons då den både kan lugna och sprida glädje hos de boende. Paro är utformad som en 

säl med funktioner vilka gör att den kan svara på beröring, låta som en liten babysäl samt lära 

sig känna igen olika användare (Kfsk, 2013). Även Tierps kommun har börjat köpa in 

robotsälen i mindre mängd. Det finns dessutom andra assistansrobotar som nu börjar 

användas, ett exoskelett som är framtagen för att ge användaren större styrka i många 

vardagssituationer, duschrobotar och självtorkande toaletter är några exempel. Flera 

assistansrobotar håller på att ta sig in på den svenska marknaden. De har till uppgift att 

assistera äldre så att de kan vara mer självständiga. Bestic är en svensk uppfinning, ett 

robotiserat äthjälpmedel som kan assistera en person (inte enbart äldre) med matning. Bestic 

håller på att få genomslag som assisterade hjälpmedel i flera kommuner i Sverige 

(Smartarevalfard, 2016). En produkt som redan fått genomslag i Sverige är robottdamsugaren 

som till och med blev vald till årets julklapp 2015 (Neuroforbundet, 2016). Det finns även 

robotar som används som assistans på sjukhus här i Sverige. På Mälarsjukhuset i Eskilstuna 
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är roboten Bärtill, framtagen av Västeråsföretaget Robcabs, aktiv. Bärtill är utformad för att 

motsvara en vaktmästare och kan dra sängar samt leverera blodprover mellan olika 

avdelningar på sjukhuset (Städje, 2014). 

 

Undersökningar har visat att implementeringen av robotar som utvecklats för att kunna verka 

i bland annat äldrevården många gånger misslyckats eftersom robotarna inte blivit 

accepterade av användarna. Om användarna inte accepterar roboten kommer de förmodligen 

heller inte att använda den, vilket leder till att roboten i fråga slutar att produceras. Detta kan 

bero på att designerns inte mött behovet och de önskningar som användarna efterfrågat 

(Broadbent et al. 2012). Lazar et al. (2016) förklarar att äldre i nuläget många gånger är 

“considered but not consulted” i designprocessen. Mer ingående belyser forskarna hur viktigt 

det är att ta reda på vilken syn de äldre har när det kommer till att interagera med robotar i det 

vardagliga livet. För att robotarna ska kunna bli användbara och förhoppningsvis accepterade 

av de äldre behövs det därmed många fler studier som undersöker vad för attityder och 

åsikter äldre har gentemot dessa (Vandemeulebroucke, Dierckx de Casterlé & Gastmans, 

2017).  

 

Den allt mer åldrande befolkningen och de utmaningar samhället ställs inför på grund av det 

ökande antalet äldre är ett aktuellt och viktigt ämne som måste tas i beaktande. Det är redan 

givet att vi kommer behöva vidta lösningar för att kunna ta hand om alla äldre som blir allt 

fler. Robotar som presenterats och många av dem som är under utveckling skulle kunna vara 

till viss hjälp. Designers behöver stöd av mer forskning som undersöker vilka faktorer som 

påverkar hur människor tänker och förhåller sig till robotteknologi för att på sätt kunna baka 

in det i sin design och skapa en robot som förhoppningsvis blir accepterad (Young et al. 

2009). Ovanstående har motiverat oss att utföra en studie som ytterligare belyser vad som 

påverkar äldres acceptans av robotar designade för att användas inom hälsosektorn. Vi vill 

också undersöka hur experter arbetar för att skapa accepterade robotar för äldre, för att 

således ta reda på hur dessa två områden fungerar ihop i nuläget. 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Studien har till syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors acceptans av 

robotar. Närmare bestämt är det äldres acceptans av robotar, som är tänkta att användas inom 
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äldrevården för hälsorelaterade syften, som vi ska belysa. Studien avser också att ta reda på 

hur experter arbetar med att utforma robotar inom äldrevården. Målet är att få en ökad 

förståelse för vilka faktorer som är viktiga i designprocessen när det gället att skapa en 

acceptabel robot för äldre personer samtidigt som vi vill se hur utvecklare aktivt arbetar med 

detta. För att kunna besvara syftet för vår studie har följande två frågeställningar genomsyrat 

vårt arbete: 

- Vilka faktorer påverkar äldre personers acceptans av robotar? 

- Hur arbetar experter inom robotik för att skapa robotar som accepteras av äldre personer? 

  

1.3 Avgränsning  

Robotar kan delas in i flera olika kategorier såsom; rehabiliterings-robotar, sociala 

assisterande robotar och hälsorobotar och därmed blir det svårt att avgöra vart gränsen går 

från en kategori till en annan. Detta då många av dagens robotar innehåller lite av varje 

kategori (Kachouie et al. 2014). Denna studie kommer därför inte exakt definiera skillnaden 

mellan olika typer av robotar utan istället fokusera på hur äldre uppfattar den robotik som 

används i hemmet för vård- och hälsosyften. Studien kommer heller inte gå in på de 

ekonomiska aspekterna, då det hade blivit för brett, utan väljer istället att fokusera på de 

faktorer som gör att äldre accepterar robotar. Undersökningen baseras endast på respondenter 

från Sverige då dessa var mest lättillgängliga för skribenterna att komma i kontakt med.  

Studien kommer inte utföra några användartester, istället kommer fokus ligga på intervjuer 

med respondenterna.  

 

1.4 Definitioner 

Robot - “En maskin som är kapabel att utföra komplexa handlingar automatiskt, speciellt en 

programmerad av en dator” (oxforddictionaries.com). 

Äldre - I denna studie kommer begreppet äldre att klassas som 65 och över, detta då det är 

runt den här åldern de flesta människor går i pension (Zetterwall, 2015).  

Acceptans -Processen av att godkänna något som erbjuds, en positiv mottagning 

(dictionary.com). 

TAM-modellen (Technology Acceptance Model) - En specifik modell som används vid 

undersökning av teknologisk acceptans (Davis, 1989). 
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HRI (Human Robot Interaction) - Interaktionen mellan människa och robot (Goodrich & 

Schultz, 2007). 

 

1.5 Disposition 

I rapportens Bakgrund ges nödvändig bakgrundsfakta för att göra det lättare för läsaren att 

förstå sammanhanget av studien. Under rubriken Teori presenteras den teori som ska 

användas för studien. Avsnittet redovisar tidigare forskning och består av en vald teori kallad 

“TAM” (Technology Acceptance Model) som har förlängts med externa faktorer. 

Efterföljande Teoretisk Syntes förklarar hur teorin hänger ihop med syftet för studien. 

Rapportens kapitel Metod ger läsaren en förståelse för vilket metodval som tillämpats i 

studien. Här beskrivs även motivering av tillvägagångssättet, vilka urval som gjorts samt 

utformningen av själva intervjufrågorna. Metodkritik tas också upp under detta kapitel.  

Kapitel fyra avser rapportens Empiri som har delats upp i två delar. Del ett presenterar 

datainsamlingen av intervjuerna med robotexperter och del två presenterar datainsamlingen 

av intervjuer med de äldre. Nästa kapitel som består av rapportens Analys syftar till att 

analysera resultatet av den insamlade data med utgångspunkt av teorin för studien. 

Kapitel sex består av studiens Slutsatser som ska knyta ihop säcken, det vill säga, svara på 

syftet och frågeställningarna. Efter följer Avslutande diskussion och vidare forskning. 

Slutligen avslutas rapporten med Referenser och Bilagor. 
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2. Bakgrund 

2.1 Behov av assistans  

Demografiska studier har noterat att majoriteten av de äldre människor som tillhör den 

västerländska kulturen lever självständigt i sina egna hem och vill bo kvar där så länge det 

finns möjlighet (Broadbent, Stafford och MacDonald, 2009). I takt med att människan blir 

äldre ökar dock risken för att drabbas av åldersrelaterande sjukdomar. Sjukdomar som 

drabbar minnet, till exempel Alzheimer´s sjukdom, är vanligt förekommande hos äldre 

personer och försvårar det vardagliga livet. Även kroniska sjukdomar hos äldre personer 

medför svårigheter att på egen hand klara sig själv och de blir således beroende av mer eller 

mindre assistans från hemtjänsten (Pino et al. 2015). Äldre kan många gånger få en 

förminskad självbild när de blir beroende av andra personer för att klara av vardagen. De kan 

även uppfatta personalen inom hemtjänsten som inkräktare i deras privata liv. Många gånger 

tvingas äldre människor flytta till ett äldreboende som för dem kan innebära en flytt till en ny 

obekant miljö där främmande personer nu ska ta hand om dem (Scopelliti, Giuliani & 

Fornara 2005).  

 

Det land som har den snabbaste ökningen av sin äldrebefolkning är Kina. Av tradition har 

staten inte stöttat de äldre i någon större utsträckning eftersom de äldres barn har tagit hand 

om dem och de har haft ett gemensamt boende. I dagens Kina finns ett växande problem med 

äldre som är övergivna av sina barn och landet står inför stora problem om vem som ska ta 

hand om den åldrande befolkningen (Hatton, 2015). Inom OECD-länderna är det Japan som 

har den största andelen äldre i befolkningen. En fjärdedel av landets befolkning är över 65 

och det finns ett underskott av vårdpersonal som ska ta hand om de äldre. Japan har kommit 

längst i världen när det gäller avancerad robotteknik och ser stor potential i hälsorobotar som 

kan vara till hjälp för den åldrande befolkningen (Economist, 2017). Broekens, Heerink & 

Rosendal (2009) belyser situationen med ett för litet antal vårdpersonal som ska ta hand om 

det ökande antalet äldre människor även i västvärlden.  

 

2.2 Human Robot Interaction 

Human Robot Interaction (HRI) står för, som namnet antyder, den interaktion som sker 

mellan människa och robot. Mer ingående handlar det om att både förstå, designa och 
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utvärdera robotteknik med människan som utgångspunkt (Goodrich & Schultz, 2007). I 

nuläget består HRI av ett mångsidigt och omfattande forskningsområde där flera hundra 

publikationer tillkommer varje år (Sheridan, 2016). Robotar som interagerar med dess 

användare har blivit allt vanligare förekommande i människors vardagliga liv. Utvecklare 

arbetar ständigt med att ta fram robotar som ska verka i sjukvårdsmiljöer. Robotarna kan ha 

många olika funktioner, till exempel kan de användas som hjälp vid rehabilitering efter en 

olycka eller för att assistera äldre på äldreboende eller i hemmet. Robotar utvecklas också för 

terapeutiska ändamål (Dautenhahn, 2012). Vid jämförelser med hur människor tagit till sig 

datorer såsom PC i sin vardag, visar undersökningar att när det gäller robotteknologi så 

utvecklas en annan typ av anknytning mellan människa och robot, än mellan människor och 

datorer. Människor tenderar nämligen att interagera med en robot på liknande sätt som de 

interagerar med andra levande varelser (Young et al. 2009). 

  

2.2.1 Robotiserade assisterande hjälpmedel inom äldrevården 

Enligt Robinson, MacDonald & Broadbent (2014) kan utvecklingen av tekniska artefakter, 

som bidrar till att bevara individens självständighet, gynna äldre personer. Assisterande 

robotar är ett exempel på en teknisk lösning, som kan hjälpa äldre i sitt vardagliga liv, genom 

assisterande funktioner (Torta et al. 2014). Broadbent, Stafford & MacDonald (2009) 

förklarar att de så kallade assisterande hälsorobotarna är framtagna med syftet att förbättra 

hälsan och livssituationen för användaren. Vidare förklarar de att ”hälsorobotar” står för 

själva samlingsnamnet av de robotar som används i hälsorelaterande syften och kan 

översiktligt delas in tre undergrupper. Grupperna består av: robotar som kan övervaka, 

robotar som kan ge sällskap samt robotar som kan ge fysisk assistans. Många robotar är dock 

utformade med funktioner från fler eller från alla undergrupper, samtidigt som det också finns 

robotar som enbart är framtagna för att fokusera på en specifik uppgift. Ett exempel på ett 

teurapeutisk hjälpmedel är sällskapdjuret Justocat (se figur 1) som har till syfte att öka 

välbefinnandet hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller demens. JustoCat 

kan lugna användaren och bidra till trygghet (Camanio, u.å.). Ett annat exempel är det 

assisterande hjälpverktyget Bestic (se figur 2). Bestic är framtagen för att fungera som ett 

äthjälpmedel för individer som har svårt, eller inte kan, äta själva (Camanio, u.å.). Robinson, 

MacDonald & Broadbent (2014) delar in hälsorobotar i två kategorier vilka består av 

Rehabiliteringsrobotar samt Sociala robotar. De robotar som tillhör rehabiliteringsfältet är 

11 



 

designade för att specifikt hjälpa användaren med en fysisk uppgift eller för att göra det 

lättare för användaren att utföra den (Kachouie, 2014). Duschlösningen Poseidon (se figur 3) 

är en intelligent dusch som är utvecklad för att hjälpa rörelsehindrade samt äldre individer att 

kunna duscha själva. Detta för att öka livskvaliteten hos användaren samt avlasta 

vårdpersonal och anhöriga med tunga lyft som kan skada ryggen (Roboticscare, u.å.). 

Robotar som klassas som sociala är utformade för att vara lätta att interagera med, till 

skillnad mot rehabiliteringsrobotar som inte specifikt är designade för att kommunicera eller 

uppmana till social interaktion. Eftersom många assisterande robotar som utvecklas idag kan 

innehålla flera egenskaper blir det svårt att exakt definiera vilken typ av kategori en viss robot 

tillhör (Kachouie, 2014).  

 

Figur 1: JustoCat  
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Figur 2 : Bestic 

 

Figur 3: Poseidon  

 

2.2.2  Sociala robotar 

Sociala robotar är konstruerade för att interagera med dess användare via social 

kommunikation. Genom att utforma roboten så att den kan förstå om användaren i fråga till 

exempel är glad eller ledsen kan roboten anpassa sig efter användarens behov (Forskning, 

2016). Det är således den sociala aspekten som är huvudsaken. För att en robot ska kunna 
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vara social måste den besitta specifika kommunikationsförmågor. Den ska ha funktioner som 

gör att den kan bete sig på ett tilltalande socialt sätt samt ha ett utseende som visar att den är 

social (Hegel et. al 2009). Sociala robotar har utvecklats för att bland annat kunna assistera 

äldre människor som är i behov av social kontakt. Många äldre lider av besvär som påverkar 

deras välmående (Baisch et. al 2017). Forskning antyder att människor tenderar att tycka om 

människoliknande egenskaper hos robotar. Uppgifter som sociala robotar kan utföra kan till 

exempel vara att uppmana användaren till socialt deltagande, påminna om saker, ge 

instruktioner samt lindra stress hos användaren (Johnson et al. 2014).  

 

Ett exempel på en social robot, som redan används i Japan, är roboten Pepper (se figur 4). 

Pepper är utformad med sociala funktioner för att kunna bete sig likt en människa. Roboten 

beskrivs som en mänsklig kompanjon som kan kommunicera med dess användare på ett 

naturligt sätt. Kommunikationen sker med hjälp av röst och kroppsspråk. Pepper kan 

anpassas för sin specifika användare och kan därmed både känna igen användarens ansikte 

och röst (Softbankrobotics, u.å.).  

 

Figur 4: Sociala Roboten Pepper (Bildkälla: pixabay) 
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2.3 Tidigare forskning om äldres syn på robotar  

I det flesta länder har äldre människor inte tagit till sig användandet av ny teknik i lika stor 

utsträckning som de yngre. Eftersom ny teknik ständigt utvecklas med nya typer av 

interaktionsmöjligheter och gränssnitt blir det många gånger svårare för de äldre att hänga 

med då utvecklingen går så fort framåt (Barnard, 2013), inte minst när det kommer till 

robotteknologi. Tidigare forskning har visat att de finns flera olika faktorer som kan påverka 

äldre människors acceptans av robotar. Arras och Cerquis (2005) studie visade att äldre svarat 

negativt på frågor angående om de skulle kunna leva med robotar i sitt vardagliga liv. När 

frågorna dock ställts annorlunda, nämligen om de skulle kunna tänka sig att använda en robot 

som hjälper dem öka sin självständighet, har svaren blivit mer positiva. Det är viktigt att 

designers tar reda på vilket behov äldre har, och att de har äldre som utgångspunkt under hela 

designprocessen. Acceptansen ökar också när äldre känner att roboten är användbar (Forlizzi, 

2005), vilket den förmodligen blir när utvecklaren utgår från behoven. Om roboten pratar kan 

rösten vara av stor betydelse för äldres acceptans av roboten. Rösten kan påverka hur 

användaren uppfattar robotens kunskap samt sociala kompetens. Om roboten i fråga till 

exempel ska ge råd eller uppmaningar till användaren kan rösten vara avgörande för om 

användaren överhuvudtaget kommer att lyssna eller följa robotens uppmaning (Powers & 

Kiesler, 2006). Egenskaper som att roboten ska vara liten i storlek, ha en kvinnlig röst, röra 

sig långsamt samt vara enfärgad är viktiga faktorer som belysts i Broadbent, Stafford & 

MacDonalds (2009) artikel. Hirsh et. al (2000) utförde en studie om vikten av de faktorer 

som berör sociala och emotionella aspekter hos äldre när de kommer till teknologi. Resultatet 

visade att det kan vara viktigt hur de assisterande teknologiska verktygens utseende är 

utformade för att äldre ska vilja använda dem. De framkom till exempel att äldre kan välja att 

inte använda ett tekniskt hjälpmedel om hjälpmedlet gör att de äldre uppfattas som svaga eller 

beroende.  I studien observerades att när den assisterande teknologiska artefakten var 

designad på ett mer sportigt sätt så var äldre mer positiva till att använda den. Följaktligen 

konstaterar Hirsh et.al (2000) att den assisterande teknologin måste vara funktionell men 

även bidra till att stärka den äldre personens uppfattning av sitt egenvärde.  
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3. Teori  

Kapitlet syftar till att ge en bredare förståelse till vilka faktorer som bidrar till hur robotar 

kan bli mer accepterade av äldre. Modellen TAM kommer att användas och förlängas med de 

externa faktorerna; estetik, kunskap, säkerhet och integritet. TAM kommer sedan användas 

för att analysera den insamlade datan, för att se till vilka faktorer som bidrar till äldres 

acceptans av robotar.  

 

3.1 Technology Acceptance Model  

“Technology Acceptance Model”, TAM, är specifikt designad att beskriva och förutse 

beteende och applikation. TAM fokuserar på den uppfattade enkelheten att använda teknologi 

samt användbarheten av datorer, baserade på externa variabler, som en nyckel till hur 

användare skapar attityder. Denna betoning visar på en smal och fokuserad modell (Young et 

al. 2009). I TAM-modellen beskrivs Lätt att använda (L) som “till den grad till vilken en 

person tror att användandet av ett system är utan problem”. Uppfattad användbarhet (U) 

förklaras som “till den grad där användaren anser att användandet av ett specifikt system 

förbättrar deras jobbinsats” (Davis, 1989). I TAM-modellen är båda dessa faktorer influerade 

av externa faktorer (Park, et al. 2012). På grund av detta spelar Uppfattad användbarhet och 

Lätt att använda stor roll i förståendet av tekniskt adoptionsbeteende, alltså hur människor 

accepterar teknik (Abdullah, Ward, 2016). TAM utan externa faktorer ger endast en bred 

information av användares åsikter om ett system, men ger inte någon specifik information 

som kan förbättra utvecklingsprocessen (Mathiesion, 1991). Om man lägger samman TAM 

med specifika externa faktorer och en förklaring till varför ett visst system, eller i detta fall 

robot, inte accepteras så kan utvecklarna fortsätta sin utveckling framåt (Davis, 1989). 

 

Figur 5: Översatt version av TAM-modellen (Bildkälla: Davis, 1989) 
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3.2 Externa Faktorer 

I denna del kommer en presentation av den förlängda TAM-modellen tas fram, denna modell 

kommer vara anpassad för just denna studie. Skribenterna har blivit inspirerade att göra 

denna förlängning av TAM-modellen från tidigare C-uppsatser. Dessa faktorer kommer 

kopplas till Uppfattad användbarhet samt till Lätt att använda. Faktorerna har tagits fram 

med hjälp av tidigare forskning om vad som bidrar till acceptansen av robotar.  

 

Utformning 

Designen av robotens utseende är en viktig del i Human Robot Interaction (Cesta et al. 2007). 

Det fysiska utseendet hos en robot kan till exempel bidra med ansiktsuttryck, ge fysisk närhet 

och blickar (Young et al. 2009). Robotens utseende påverkar även hur människor ser på 

robotens förmågor samt robotens uttrycklighet, tillgänglighet och önskvärdhet (Fong et al. 

2003). Tay, Jung och Park (2014) har belyst tre hypoteser för att se hur människor kan bli 

mer accepterande av robotar. Till sin studie hade de en robot som skulle komma att användas 

inom vård och en som skulle användas inom säkerhet. Hypoteserna var följande;  

1. Människor kommer visa en positiv respons till robotar när den inom sjukvård framstår 

som feminin och den inom säkerhet som manlig. 

2. Människor kommer visa en positiv respons när roboten inom sjukvård är utåtriktad 

och den inom säkerhet är introvert. 

3. Användares attityder, subjektiva normer, uppfattad beteendekontroll och uppfattade 

förtroenden av en social robot bidrar till deras accepterande av roboten. 

För att testa sina hypoteser utförde de en undersökning på 164 testpersoner. Denna 

undersökning visade att hypotes två stämmer fullständigt och hypotes ett och tre stämmer till 

största del. Detta visar att genom att ge en robot en personlighet ökar användarnas förtroende 

och accepterande av robotar, vilket visar hur mycket sociala robotar kan göra för framtida 

användning (Tay, Jung och Park, 2014). Robotarna ska vara anpassningsbara, personliga 

samt samarbetsvilliga (Flandorfer, 2012). 

 

Kunskap 

Forskare menar att robotarna i dagsläget har en väldigt begränsad plats i både radio, tv och 

dagsnyheter, vilket i sin tur gör att robotar inte är ett vardagligt fenomen för många. Skulle 

robotarna komma att disponeras mer i media, skulle detta kunna öka acceptansen hos 
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människor (Young. et al, 2009). Forskning har visat på att positiva erfarenheter med 

teknologi gör att äldre blir mer benägna att använda den. Därför är det viktigt att introducera 

äldre till robotar som kommer ge en lyckad upplevelse och bra erfarenheter (Flandorfer, 

2012). 

 

Säkerhet 

Sociala robotar bör se till säkerheten för äldre, roboten kan bidra till en högre säkerhet då de 

kan starta ett nödlarm om en allvarlig situation skulle uppstå. Detta kan ge de äldre en mer 

kvalitativ vård och minska stress hos sköterskorna då de inte behöver vara på plats dygnet 

runt. Roboten måste även se till att användaren är säker medan den ger sin tjänst, för att detta 

ska kunna uppstå måste utvecklaren se till tre olika aspekter;  

1. Säkerhet i kommunikation, vilket betyder att roboten ska förstå talspråk så att det inte 

uppstår missförstånd med användaren som kan leda till misstag.  

2. Säkerhet i närvaro, att roboten inte ska skada den äldre utan vara flexibel och kunna 

väja undan.  

3. Säkerhet i beteende, att roboten inte agerar på ett hotfullt sätt (Khaksar et al. 2016). 

Då sociala robotar kan förse viktiga och användbara alternativ till äldreomsorgen måste dessa 

vara balanserade med försiktighet och förse användaren med kvalitativ människoliknande 

kontakt. De sociala robotarna måste möta sällskapsbehovet för de äldre med noggrannhet och 

övervakning (Mordoch, et al. 2013).  

 

Integritet 

Förutom detta är det viktigt att roboten kan visa på ett etiskt beteende för att få sin användare 

och dess anhöriga att känna sig bekväma (Khaksar et al. 2016). 

Sociala robotar är inte menade att ta över sjukvården, men då det kan vara svårt att till 

exempel behandla äldre med demens kan roboten finnas där som ett komplement till 

mänsklig kontakt. Dessa riktlinjer för passande och etiska användningsområden bör utvecklas 

längs vägen med tekniken för att säkerställa att rättigheterna och värdigheten för de äldre 

upprätthålls. Mänsklig kontakt är en viktig aspekt för vårdgivning och ser till att kvalitén av 

vården upprätthålls (Mordoch, et al. 2013). Det är mycket möjligt att använda sig av etik i 

robotdesign om designbehov och krav tas fram. I dagsläget tas de etiska behoven fram efter 

roboten skapats men det är viktigt att använda sig av dessa redan i början av designprocessen 
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så att robotarna ska kunna använda sig utav värderingar i sitt arbete. Det är därför av stor vikt 

att alltid vara medveten om vilken kontext som behandlas och vilken relation kontexten har 

till tolkning och uttryck av värderingar. Varje robot bör bli utvärderad av kriterier som 

uppmärksamhet, ömsesidighet, ansvarstagande och kompetens. Något som till exempel kan 

vara viktigt att tänka på är att roboten drar för gardinen kring patienten innan den ska bada på 

t.ex. ett sjukhus, detta för att bistå med integritet för patienten. Robotetikern måste på så sätt 

ha erfarenhet av robotar och också ha förståelse för den miljö som roboten kommer användas 

inom och framförallt kommer robotetikern kunna se vart behovet för robotar finns. Det svåra 

med att använda en robot inom sjukvård är att det moraliskt är svårt att bedöma vem som ska 

stå till svars om något skulle gå fel. Därför är det essentiellt att ändå ha en sköterska som kan 

styra roboten vid viktiga åtaganden, där sköterskan inte bör vara närvarande, t.ex. på grund av 

smittorisk, och på så sätt övervaka den och ta ansvar för händelseloppet (Wynsberghe, 2013). 

 

Uppfattad användbarhet  

Sociala robotar kan till exempel diagnostisera och förhindra vissa ålderdomsproblem, så som 

isolation, depression och demens. Till exempel kan förstadiga symptom för depression hittas 

av forskare, och genom att koda dessa symptom i den sociala roboten kan de hjälpa att 

förebygga att sjukdomen bryter ut. Detta kan bidra till en positiv attityd till robotar inom 

äldreomsorg, då de kan komma att ha stor nytta. Förutom detta ger robotarna de äldre en 

möjlighet att känna sig mer självständiga (Khaksar et al. 2016). Forskning har visat att äldre 

människors acceptansnivå har höjts när de upptäcker att tekniska apparater är bekväma och 

har användbara funktioner. Därför är det viktigt att förklara för äldre om de fördelar som 

assisterande robotar bidrar med (Flandorfer, 2012). Sociala robotar inom sjukvården kan 

bland annat bidra med sällskap och berika den sociala interaktionen för äldre. Användningen 

av sociala robotar, så som AIBO (en robothund), NeCoRo (en robotkatt) och Paro (en 

robotsäl) har visat påverkan hos människor med demens, så som social interaktion och 

minskning i psykologisk stress. Förutom detta har det även visat att personalen upplevt 

mindre stress när de sociala robotarna använts i dagligt bruk (Mordoch, et al. 2013). 

 

Lätt att använda 

Forskare menar att robotar inte endast kan vara användbara, utan behöver även passa in 

ordentligt i de sociala strukturerna som finns i en viss livsstil. Detta möjliggör även för 
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användaren att ha mer tid till annat, som kan klassas som “roligt”. Forskarna menar att 

roboten också ska kunna erbjuda bekvämlighet för användarna. Detta då det finns en föraning 

om att sociala robotar ska ha en viss social intelligens och som gör att de är enkla att 

kommunicera med. Forskare menar på att designers kan använda sig av den viktorianska 

tidens relation mellan tjänare och arbetsgivare när robotar skapas. Detta betyder att robotar 

ska hålla sig ur vägen när det är möjligt, förstå sig på komplexa sociala förhållanden, förutse 

arbetsgivarbehov och önskemål utan att vara förmäten. Robotars utseende, agerande och 

beteende kommer att påverka hur människor uppfattar robotar och villkoren att äga en 

(Young et al. 2009). 

 

3.3 Teoretisk Syntes 

Till denna teori har modellen “TAM” använts, förutom det har skribenterna även valt att 

lägga till externa faktorer till modellen för att bidra med stöd och verktyg för 

undersökningen. De externa faktorerna, Utformning, Kunskap, Säkerhet och Integritet ska 

alla bidra till att äldre ska acceptera assisterande robotar. Skribenterna har därför valt att 

skapa en förlängd version av TAM-modellen där dessa externa faktorer tas upp. Utformning 

(UT) och kunskap (K) binds till (L) medan Säkerhet (S) och Integritet (I) binds till både (U) 

och (L). Utifrån (UT), (K), (S) och (I) kommer skribenterna kunna utforma intervjufrågor 

som kan bidra till att få svar på det syfte och frågeställningar som undersökningen ställer.  

 

 

 

Figur 6: Utvecklad TAM-modell (Bildkälla: Egen illustration) 
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4. Metod  

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse över hur studien är uppbyggd samt vilka 

metodval som gjorts och motiveringarna bakom dem.  

 

4.1 Forskningsmetod 

I rapporten har en kvalitativ metod tillämpats. Detta för att den kvalitativa forskningsmetoden 

bidrar till att öka förståelsen för ämnesområdet på djupet, i vårt fall fenomenet äldre och 

robotar samt experter som arbetar med att utveckla robotar för äldre. Genom att välja en 

kvalitativ metod kan vi fokusera på att tolka material som vi får fram genom intervjuer med 

äldre och experter inom robotik. I intervjuerna har vi försökt ställa frågor som får fram 

komplexiteten i vårt valda ämnesområde. Eftersom tolkning är centralt i kvalitativ forskning 

handlar det om att vi ska tolka insamlad data, bestående av intervjuer. När vi gjort 

tolkningarna utgick vi från tidigare forskning som är presenterad i teoriavsnittet. Vi 

sammanfogade således tolkningen direkt med vår teori och problemformulering. Kvalitativ 

metod styrs av forskarens eget intresse och ambition att bidra med ökad kunskap och 

framförallt tolkningen av insamlad data (Alvehus, 2013, s. 20-23). Vi är ute efter att ta reda 

på de äldres värderingar när det kommer till robotteknik samt experternas värderingar när det 

kommer till utvecklingen av robotar som ska användas av de äldre. Till den kvalitativa 

metoden har en mängd semistrukturerade intervjuer utförts. De semistrukturerade 

intervjuerna innehöll ett antal öppna frågor där möjligheten för följdfrågor fanns. Detta ger 

intervjupersonen större frihet i att påverka materialet och prata fritt, men det ger även 

skribenten mer ansvar då denne behöver vara aktiv vid lyssnandet och komma fram med 

följdfrågor (Alvehus, 2013, s. 83).  

 

4.2 Intervju  

Till studien har åtta intervjuer utförts med äldre personer (65 år och över), för att se hur deras 

åsikter och önskemål ser ut när det kommer till accepterandet av robotar. Frågorna inleddes 

med deras tidigare erfarenheter av teknik och vad deras generella inställning var till den 

alltmer utvecklade tekniken, för att sedan gå in djupare på frågor om robotar.  

Till studien har även tre experter inom robotteknik intervjuats. Vi har även gjort ett 

studiebesök på Robotdalen, där vi fick en genomgång av en expert. Intervjuerna har varit 
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semistrukturerade. Första intervjupersonen var Thomas Hellström, professor inom 

Datavetenskap på Umeå Universitet. Eftersom studien har till syfte att undersöka hur 

designers arbetar med att ta fram robotar inom äldrevården som accepteras av äldre ansåg vi 

att Hellström kunde bidra med värdefull information. Intervjun med Hellström skedde via 

telefon. Hellström är för närvarande med och utvecklar den sociala roboten Pepper som är 

tänkt att användas inom äldrevården. Frågorna som ställdes berörde bland annat vilka typer 

av förstudier som gjorts, samt vilka samarbeten som skett inom olika yrkesprofessioner, i 

designprocessen av robotarna. Frågor angående utformning, behov samt 

användningsområden ställdes också. Den andra intervjun var med Adam Hagman, 

affärsutvecklare inom Hälsorobotik och Klas Larsson, kommunikationsansvarig på 

Robotdalen, som även gav oss en genomgång av olika robotar samt tekniska lösningar som är 

avsedda för äldre personer.  

 

4.3 Urval 

Till denna uppsats gjordes ett strategiskt urval, detta för att få respondenter med vissa 

erfarenheter och som är passande för vår forskning. Då vår forskning ser till hur äldre kan 

acceptera robotar samt hur experter tänker kring designandet av robotar var det viktigt för oss 

att få insikt från två olika perspektiv. Därför har vi valt att intervjua både experter och 

människor 65 år och över (Alvehus, 2013, s.67). Inför studien kontaktades experterna inom 

robotik via Facebook och telefon. De äldre (65 år och över) kontaktas med hjälp av 

skribenternas eget kontaktnät.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Innan den första intervjun ägde rum utfördes en så kallad “pilotintervju”, eller preliminär 

intervju. Detta gjordes för att se om frågorna var lätta att förstå, så att inga missförstånd 

senare skulle uppstå vid de “riktiga” intervjuerna. Det är även bra att utföra en pilotintervju 

för att se att de frågor som ställs ger svar på de teman som frågorna berör. Pilotintervjun 

utfördes på en student vid Södertörns Högskola och på en sjuksköterska på Huddinge 

Sjukhus. Pilotintervjuerna hjälpte oss att förtydliga våra intervjufrågor så det skulle gå 

smidigare sedan på de “faktiska” intervjuerna. Till intervjuerna valde vi att dokumentera med 

hjälp av ljudinspelning. Detta gör att vi som skribenter kan gå tillbaka och lyssna på intervjun 

för att hämta citat (se bilagor 1-10). Då anteckningar förts under en intervju finns det risk att 
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information missas, då är ljudinspelning att föredra (Bell, 2000, s. 122-124). Då vi valde att 

spela in intervjuerna så var vi efteråt tvungna att skriva ned/transkribera dem. 

Transkriberingen kan tolkas som ett första steg i analysen och det är därför mycket viktigt att 

den görs noggrant så att inga tolkningsfel uppstår. Däremot så går det bra att städa upp i 

språket, för att minska på språkfel och dylikt (Alvehus, 2013, s. 85).  

 

4.5 Etik 

När en intervju ska utföras är det viktigt att se till de etiska aspekterna för den som ska 

intervjuas. Till att börja var det viktigt att skribenterna presenterade sig själva och vad 

informationen skulle användas till. Därefter är det viktigt att meddela om svarspersonen 

kommer vara anonym eller inte och om de kommer vara det sistnämnda få ett godkännande 

på att deras namn kan användas. Förutom detta har skribenterna innan intervjun berättat för 

respondenten hur lång tid den skulle ta, detta för att svarapersonerna skulle få en chans att 

planera. För att undvika att svarspersonerna kände sig osäkra över vad som skulle hända med 

informationen erbjöd skribenterna även att skicka ut utskrifter från intervjuerna innan de 

publicerades (Bell, 2000, s.124-126). 

 

4.6 Metodkritik 

Då skribenterna valde att använda ljudinspelning vid intervjutillfällena var de även tvungna 

att fråga respondenterna om detta var okej. Ljudinspelning kan göra att svarspersonerna 

känner sig begränsade eller obekväma (Alvehus, 2013, s. 85). Vissa av respondenterna kände 

sig ovana vid inspelning men gav ändå sitt godkännande. På grund av detta kanske 

skribenterna hade kunnat få mer uttömmande svar om intervjuerna antecknats. Dock så kände 

sig respondenterna lugnare när skribenterna förklarade att ljudinspelningen endast skulle 

användas för transkriberingen, och att deras ljudfiler inte skulle spelas upp vid en 

presentation. Skribenterna är medvetna om att det finns risker med att använda sitt eget 

kontaktnät i studien, till exempel att respondenterna gärna vill ge svar som är vinklade till 

studiens fördel. Detta var dock inget skribenterna upplevde, utan respondenterna upplevdes 

som öppna och bekväma. Skribenterna valde även att ställa intervjufrågorna till de äldre med 

en positiv attityd, vilket kan skapa ledande svar. Trots detta upplevdes svaren ärliga och 

blandat hos respondenternas attityder.  
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5. Empiri  

Detta kapitel kommer framställa de resultat som togs fram från intervjuerna. Det utfördes 2 

intervjuer med tre stycken experter inom området robotik och även 8 intervjuer med de 

framtida användarna, äldre.  

 

5.1 Datainsamling av intervjuer med experter 

5.1.1 Intervju med Thomas Hellström, professor inom Datavetenskap, Umeå Universitet 

Hellström menar att det viktigaste för att äldre ska acceptera robotar är att de ska fungera bra. 

De ska vara utformade på ett sådant sätt så de äldre inte blir förskräckta. Utseendet av roboten 

är därför viktigt, och framförallt att utseendet passar det arbete den ska göra. Det är bra om en 

social robot är människoliknande till exempel, men inte så pass mycket att den kan misstas 

för en äkta människa. Förutom detta är det mycket viktigt att roboten ska kunna känna av sin 

användare, det vill säga att den ska förstå vilket känsloläge människan har samt naturligt 

språk. 

  

För att få fram funktionella robotar inom äldrevård jobbar Hellström inom det EU-centrerade 

forskningsprojektet Sokrates. Behovet för robotar kommer öka mer och mer inom äldrevård 

då åldersfördelningen har har förändrats radikalt under de senaste decennierna samt de 

kommande. Detta gör i sin tur att vi kommer få större andel av befolkningen som är äldre och 

en mindre andel som kan ta hand om dem. Forskarna i Sokrates jobbar med 

användarcentrerad design, vilket betyder att användarna får vara en del av arbetsprocessen. 

Utöver detta så sker samarbeten med en rad olika akademiska områden; datavetenskap, 

psykologi och sociologi, men även med professionella vårdgivare som är experter på det 

område som roboten ska vara verksam inom. 

  

Roboten ska vara en fördel för användaren. Hellström menar på att syftet inte är att de ska 

ersätta sjukvården utan endast ta över vissa arbetsuppgifter så att den tiden patienten får med 

vårdgivaren blir mer meningsfull. Utöver detta kan roboten även ge en ökad säkerhet  då de 

kan hålla koll på koll på patienten, till exempel om den faller eller behöver bli påmind om att 

ta sin medicin. Traditionellt sett har robotar varit hårda, men nu utvecklas de till att vara 

följsamma så att de ska vara säkra för användaren. Hellström menar även på att det är viktigt 
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att ha i åtanke hur robotens data hanteras, t.ex. om det är en robot som följer med in på 

toaletten, för att inte kränka användarens integritet. 

  

Hellström förklarar även att samhällets acceptans ökar desto vanare befolkningen blir för 

fenomenet. Han drar en liknelse med att många äldre är rädda för datorer, men att detta 

försvinner mer och mer ju vanare vi blir. Utöver detta anser Hellström att responsen vid 

användartester för robotar varit positiv (se bilaga 2).  

 

5.1.2 Intervju med Adam Hagman, Affärsutvecklare inom Hälsorobotik och Klas 

Larsson, kommunikationsansvarig på Robotdalen 

Hagman beskriver hur allt fler människor i samhället blir äldre och att vid 2050 kommer ca 

30-40% av befolkningen bestå av äldre människor. Därför är det väldigt viktigt att teknologin 

kan göra de äldre så självständiga som möjligt, då det finns för få händer som kan ta hand om 

dem. Teknologin kan även ge de äldre en förhöjd livskvalité då den kan hjälpa dem fortsätta 

med sitt vardagliga liv, t.ex. gå på teater och restaurang. Tekniken gör att vi kan leverera vård 

på bästa sätt. 

  

När robotarna ska tas fram belyser Hagman att det är mycket viktigt att låta användaren vara 

med i utvecklingsprocessen. Förutom detta brukar de ta hjälp av användarnas anhöriga, 

professioner från vården, politiker och även allmännyttan. Detta för att få med så många 

kompetenser som möjligt. Det viktigaste är att robotarna ska fylla sin funktion och tyckas om 

att användas. Hagman menar på att en robot inte kan ersätta social interaktion utan mer ses 

som ett komplement. Därför utvecklar de inte människoliknande robotar, utan satsar mer få 

att de ska vara funktionella. Larsson förklarar dock att designen spelar stor roll i hur 

tilltalande roboten är för användaren, t.ex. vilka färgval och formgivningar som görs. Trots 

detta tycker Larsson att det är viktigt att det syns att det är en maskin så att den inte uppfattas 

som skrämmande. Hagman menar att det inte finns något aktivt arbete med att namnge 

robotar, utan det får användaren göra själv. Det sker automatiskt förklarar Larsson. 

  

Hagman berättar att de flesta äldre brukar vara positivt inställda till tekniska lösningar. 

Problemet är journalister som målar upp dåliga scenarion. Säger media att robotik inte är bra 

kommer heller inte kommunerna implementera den i vården. Larsson menar att förståelsen 
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för robotik behöver ökas i samhället. Många anhöriga brukar till exempel ha en sorts 

”skyddsspärr” där de tänker att “min gamla mamma ska minsann inte få hjälp av en robot”. 

Dock kan synen ändras när anhöriga förstår vad roboten verkligen kan bidra med. Det bästa 

är att fråga de äldre vad de själva vill menar Hagman.  

  

Vid frågan om säkerhet berättar Hagman på att det inte är ett större problem. Det finns många 

krav på vad som får användas kring patienter och det är något som de och utvecklarna alltid 

tar hänsyn till. De robotar som de har arbetat med har en funktionalitet som känner av närhet 

och kan därför sakta ner, rör användaren sig snabbt mot roboten så stannar den vilket gör att 

den inte kan göra illa dig. Det finns ju aspekter, som dusch-roboten Poseidon till exempel 

vilken innefattar: rörliga delar som användaren sitter på, el och vatten i samma område vilket 

designers måste ha i åtanke och utforma roboten på ett säkert sätt (se bilaga 1). 
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5.2 Datainsamling av intervjuer med äldre 

5.2.1 Intervju med Ewa, 65 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare arbetat 

som internetsupport på bank. 

Ewa skulle klassa sig själv som ganska van vid att använda tekniska apparater och de hon 

använder mest är Smartphone och dator. Hon beskriver att hon känner sig bekväm med 

användning av tekniska apparater sålänge de inte strular, men ännu har hon inte stött på några 

problem med de apparater hon använder i hemmet. Ewa förklarar att i och med att hon har 

jobbat inom internetsupport så har hon hängt med bra i den tekniska utvecklingen.  

 

Ewa förklarar att den typen av tekniskt hjälpmedel hon skulle ha nytta av i hemmet är en 

robot som kan städa, så att hon på så vis kan lägga tid på annat. Det Ewa sett mest av robotar 

i media är just städ-robotar men även gräsklippar-robotar, något som hon har funderat på att 

skaffa. Utöver detta förklarar även Ewa att hon har hört talas om en robotkatt. Ewa menar på 

att skulle hon i framtiden bo på ett hem, där det kan finnas människor med allergier, så skulle 

en sådan katt kunna ge henne samma känsla som ett gosedjur gjorde när man var mindre. 

 

Det utseende som skulle tilltala Ewa mest är en robot som skulle se ut som en maskin, men 

ändå gullig, men den får inte vara så liten att man kan snubbla över den. Skulle roboten se ut 

som en människa menar Ewa på att det skulle kännas otäckt och föredrar därför att utseendet 

visar att det är en robot. Kommunikationen som Ewa skulle föredra är via talspråk, att prata 

med roboten. Att ge roboten ett kön dock tycker Ewa inte spelar någon roll men hon skulle 

kalla den för någonting, så som Rob eller Roboten.  

 

Vid frågan om Ewa skulle vara intresserad av ett hjälpmedel som kunde låta henne bo kvar 

hemma längre fanns det viss osäkerhet. Då hon anser sig själv vara en social person så skulle 

hon inte vilja vara hemma själv, utan snarare ha möjligheten att bo på hem där hon kan 

umgås med andra inneboende. Hade hon däremot ofta besök av barn och barnbarn i sitt egna 

hem och var i behov av mer plats hade hon velat ha det hjälpmedlet, men hon vill ha den 

valmöjligheten. Skulle Ewa välja att bo hemma själv tycker hon att det är jättebra att det finns 

tekniska apparater som kan bidra med säkerhet, något som säger; Hallå Ewa nu är det dags 

att ta din medicin! Eller; Oj, nu har du ramlat, dags att ringa 112! Med detta sagt tycker även 
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Ewa att det är viktigt att roboten ska kunna väja för henne i hemmet, så att hon inte ska 

behöva ringa 112 bara för att hon snavar över den.  

 

Vid frågan om Ewa tror att roboten kan bidra med socialt umgänge för henne så svarar hon 

nej, då hon tror att det inte finns något som kan ge samma känsla som mänsklig kontakt (Se 

bilaga 4). 

 

5.2.2 Intervju med Eivor, 67 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare arbetat 

inom barnomsorgen. 

Eivor berättar att hon inte är så van vid att använda teknologiska apparater såsom datorer och 

surfplattor. Det hon mest använder är sin mobiltelefon. Eftersom hon har problem med ögat 

förklarar hon att det blir svårt för henne att till exempel sitta vid datorn. Vid frågan angående 

Eivors inställning till den alltmer utvecklade teknologin i samhället så svarade hon att den är 

problematisk. Hon menar att det framförallt blir problematisk för den äldre befolkningen att 

klara av teknologin om de inte är vana. Det kan uppstå stress av att bara försöka sätta på 

telefonen förklarar hon. 

  

Vidare berättar Eivor att hon upplever en viss osäkerhet när det kommer till teknologi och 

därför kan det lätt uppstå problem när till exempel tv:n krånglar. I övrigt fanns det inget 

tekniskt hjälpmedel som hon kände att hon saknade i hemmet just nu, och hon hade svårt att 

komma på vad för nyutvecklade tekniska hjälpmedel som skulle kunna hjälpa henne i 

hemmet både nu eller i framtiden. En följdfråga ställdes angående hennes syn på de så 

kallade robotdammsugarna, vilket hon var positiv till. Vidare förklarade Eivor att hon tror att 

acceptansen av sådana hjälpmedel förändras när man väl är i behov av hjälp. 

  

Vid frågan angående hur hon skulle definiera en robot så svarade hon att det är en maskin 

som hjälper till på olika sätt. Hon fortsatte med att förklara att hon tror att vissa robotar säkert 

är bra men att det samtidigt känns lite opersonligt med en robot. Om hon blir ensam skulle 

hon inte vilja ha en robot som hjälpte henne. Hon eftersträvar mänsklig kontakt och 

förklarade att hon tror vi behöver denna beröring och värme som människor ger varandra och 

trodde inte på att robotar skulle kunna motsvara det. I övrigt hade Eivor inte sett så mycket 

om robotar i Media. Eivor var positiv till en robot i hemmet som utförde enklare uppgifter, 
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till exempel en robot som kan påminna om att man ska ta sin medicin. Vid frågan angående 

vilka säkerhetsaspekter och krav hon tycker ska finnas på robotar som ska verka i en 

hemmiljö svarade hon att roboten måste kunna känna av om användaren exempelvis har svårt 

att gå så att roboten inte är i vägen. Vidare måste roboten kunna se om användaren gör något 

fel, om Eivor till exempel sätter på plattan så ska roboten förstå det och kunna larma eller ge 

signaler så hon inte bränner sig. 

  

Eivor berättade att hon skulle föredra en mer naturlig robot med mjuk utformning som var 

mer människolik. Hon ville gärna att roboten skulle få heta något eftersom det skulle bli 

lättare om man nu skulle kalla på den. Vidare svarade hon att en robot som förstår talspråk 

skulle vara bra. Vid frågan angående om en social robot som kan interagera med sin 

användare socialt, förstå ansiktsuttryck och anpassa sig efter användarens behov skulle kunna 

bidra till socialt umgänge svarade Eivor att hon hade svårt att se att en robot kunna göra det. 

Återigen förklarade hon att detta kanske ändras om hon befinner sig i en situation där hon är i 

behov av hjälp. Hon menar att hon kanske accepterar roboten på ett helt annat sätt då. Om en 

robot skulle finnas i Eivors vardag ställdes frågan om vilka funktioner hon skulle vilja att 

roboten hjälpte henne med. Eivor svarade att hon skulle kunna tänka sig en robot som städar 

och mer långsiktigt kanske en robot som hjälper till att sköta matlagningen (Se bilaga 8).  

 

5.2.3 Intervju med Else, 85 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare arbetat 

som sjuksköterska. 

Under intervjun med Else framkom det att hon inte har brytt sig om att lära sig mer än det 

hon har användning för när det kommer till teknik. Hon skulle säga att hon är någorlunda van 

att använda teknologiska apparater såsom mobiltelefon och iPad. Hon jämförde sig med 

ungdomar när det kom till datorer och förklarade att hon inte alls kan lika mycket om det som 

de yngre kan. Vid frågan angående hennes inställning till den allt mer utvecklade teknologin i 

samhället så svarade hon ”min inställning är väl att det inte går att stoppa nu när det kommit 

i rullning”.  Hon fortsatte förklara att det är viktigt att försöka att inte enbart hålla på med 

tekniska produkter utan blanda med andra saker också, för att skapa en balans. Else upplevde 

att det var svårt att svara på om det fanns något tekniskt hjälpmedel hon kände att hon 

saknade i hemmet. Detta eftersom hon inte är van vid teknik och därmed inte vet vad hon 

skulle sakna. Else beskrev att hon inte läst på om vad för utbud det egentligen finns när det 
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kommer till tekniska hjälpmedel i hemmet eftersom hon inte är i behov av det just nu. Hon 

svarade att om hon i framtiden får svårt att till exempel ta sig upp ur sängen skulle hon skaffa 

sig en sjukhussäng eller något liknande. 

  

Vid frågan angående om Else är bekant med begreppet robot så svarade hon att hon inte är 

bekant med det men att hon läst om robotar lite grann. Vidare förklarade hon att hon sett att 

robotar används i fabriker och verkstäder men inte så mycket i hemmet. När frågan om hur 

hon skulle definiera en robot ställdes så svarade hon att om man får svårt att gå eller resa sig 

upp ur sängen så kan hon tänka sig att en robot skulle kunna hjälpa med det. Else förklarade 

att hon hade sett om robotar i media, litegrann om hur de används på äldreboenden. Vidare 

svarade Else att hon var positiv till att pröva robotar för att se om det passar. Hon beskrev att 

hon var nyfiken till att testa robotar eftersom det kan vara svårt att komma in på ett 

äldreboende. Blir hon ensam så kan det vara skönt att få vistas hemma, om hon har sitt 

förstånd i behåll. 

  

Else tyckte det lät utmärkt med en robot som skulle kunna larma om hon skulle ramla i 

hemmet eller som påminner om att hon måste ta sin medicin. Vid frågan angående vilka 

säkerhetsaspekter och krav robotar i hemmen skulle ha svarade hon att de måste vara 

utprovade och inte ersätta hemtjänst eller annan vårdgivare på det viset att om roboten inte 

fungerar på ett bra sätt så måste man ha tillräcklig kraft för att kunna säga ifrån och få en 

mänsklig person istället. Det var således väldigt viktigt att hon först skulle få pröva roboten 

ordentligt innan hon bestämde sig för att ha den istället för en vårdgivare till exempel. 

  

När det kommer till hur viktigt robotens utseende skulle vara samt vilket utseende som skulle 

tilltala Else mest så svarade hon att det var svårt att svara på beroende på olika sammanhang. 

Hon svarade att det var viktigt att roboten inte stod i vägen eftersom Else bor i en lägenhet 

och skulle därför inte vilja ha en robot som tar upp stor plats. Vidare beskrev hon att roboten 

ska vara smidig. Else skulle i nuläget föredra att se på roboten som en maskin och förklarade 

att hon tyckte att det kan bli läskigt om roboten ser ut som en människa. Hon vill inte att 

roboten ska ha hår eller ögon. Att kommunicera med roboten via talspråk var hon positiv till 

och hon trodde att en social robot kunde bidra till socialt umgänge litegrann. 
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Vid frågan angående om vilka funktioner Else skulle vilja att en robot skulle hjälpa henne 

med i vardagen så förklarade hon att det var svårt att svara på eftersom hon aldrig haft en 

robot tidigare men om hon skulle börja bli vinglig när hon går så skulle hon kanske kunna 

tänka sig att ha en robot bredvid sig istället för en käpp. Hon svarade även att om det fanns 

robotar som kunde underlätta städning så kan hon tänka sig det. Hon förklarade att det fanns 

robotar som klipper gräsmattan redan och därför skulle det säkert kunna fungera med en 

robot som sköter dammsugaren om det fanns en sådan (Se bilaga 7).  

 

5.2.4 Intervju med Owe, 71 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare arbetat 

på SEB. 

Till vardagen är Owe van vid att använda tekniska apparater och han förklarar att de han 

använder sig mest utav i hemmet är Smartphone, PC och AppleTV. Vid frågan om han 

brukar stöta på några problem med tekniken han använder i hemmet svarar Owe att det alltid 

kan vara lite problem, men att de är till för att rätta till. Owe tycker att det kan vara roligt om 

det är lite problem sålänge han inte behöver ringa efter service. Hans inställningen till den 

alltmer utvecklade teknologin är positiv och han menar på att allt blir mycket roligare utav 

den. Speciellt TV’n är han intresserad utav.  

 

Owe definierar en robot som en sådan som hjälper till i det vardagliga livet och gör sådant 

som är tråkigt. Om han fick ha ett tekniskt hjälpmedel i hemmet så skulle det vara något som 

hjälper en med att laga mat, tvätta och hjälpa till i trädgården så att han kan spendera mer tid 

med sin fru istället. När det förklaras för Owe att robotar kan användas för extra säkerhet i 

hemmen i form av påminnelse av medicin eller larmning vid fall, tycker Owe att det är 

positiv. Vid frågan om Owe tycker att det bör finnas integritetskrav på de assisterande 

robotarna, till exempel hur det känns om robotarna har kameror i sig, så svarar Owe; Ja men 

det är väl för att de ska se vad de håller på med? Till exempel om de hjälper någon på toa, 

jag tycker ändå det är bra att den hjälpen finns för dem som behöver den. 

 

Det utseendet som skulle tilltala Owe mest är om roboten skulle vara så lik en människa som 

möjligt. Owe menar på att det känns mer naturligt då. Utöver detta skulle han även uppskatta 

om roboten hade ett namn och kunde samtala med honom via talspråk. På detta vis menar 
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även Owe att roboten skulle kunna bidra med socialt umgänge om han någon dag skulle bo 

själv, då hade han haft någon att diskutera med.  

 

Owe förklarar att han inte sett speciellt mycket om robotar i media, men att den bilden han 

fått är positiv. Trots detta är han osäker på om roboten skulle klara av allt, t.ex. skulle Owe 

tycka att det var tråkigt om robotar tog över bilkörningen då detta är något han tycker är 

mycket roligt att göra. Utöver detta tycker även Owe att det är betryggande med en människa 

på plats som kan övervaka händelserna, han tar upp flygning som exempel, då han gärna har 

en pilot på plats som kan rycka in utifall att något skulle hända (Se bilaga 3).  

 

5.2.5 Intervju med Monika, 75 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare 

arbetat på försäkringskassan. 

Monika förklarar att hon har en dator som hon mest använder för att läsa mail och tidningar 

samt spela spel. Vid frågan angående hennes inställning till den allt mer utvecklade 

teknologin i samhället så svarade hon: “man får försöka hänga med så gott det går”. Vidare 

berättade hon att hon inte stött på några problem med den senaste tekniken i hemmet och hon 

kunde inte komma på något tekniskt hjälpmedel hon saknade. Om Monika skulle bli erbjuden 

nyutvecklade tekniska hjälpmedel som kunde hjälpa henne med sjukdom och hälsa i hemmet, 

nu eller i framtiden så svarade hon att hon skulle kunna tänka sig att ha en hiss som hjälper 

henne upp till övervåningen. I övrigt var hon bekant med begreppet robotar som syns på tv. 

Hon fortsatte att förklara att hon sett att de kan göra många människor glada och såg 

skapandet av robotar som positivt.  

 

Frågan angående om det fanns tekniska hjälpmedel som kunde bidra till att Monika kunde bo 

kvar längre hemma, istället för att flytta till ett vård-omsorgsboende eller få hjälp av 

hemtjänst, svarade hon att hon absolut var intresserad men att det var en penningfråga. Skulle 

till exempel kommunen stå för kostnaderna skulle Monika tänka på att skaffa en robot. 

Fortsättningsvis var hon positiv till tanken att en robot i hemmet skulle kunna larma om 

användaren faller eller som påminner användaren att ta sin medicin, det var bra för säkerheten 

förklarade hon. När frågan angående vilka säkerhetsaspekter och krav Monika tyckte att det 

skulle finnas på robotar som ska vistas i en hemmiljö svarade hon att det var viktigt att 
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roboten inte kan göra illa eller åka in i användaren, “det är väldigt viktigt att den kan känna 

av mig och flytta på sig” berättade hon (Se bilaga 9).  

 

När det kommer till hur viktigt robotens utseende skulle vara svarade Monika att om den kan 

se ut som en människa skulle det vara bra. Vidare förklarade hon att roboten inte behövde ha 

ett namn, en personlighet eller ett kön. Hon svarade att hon helst skulle föredra att roboten 

förstod talspråk. En social robot som socialt kan interagera med användaren och förstå 

ansiktsuttryck tyckte Monika kunde bidra med ett socialt umgänge till användaren, om man 

är ensam hemma och inte har någon partner så trodde hon att det skulle vara bra att ha en 

robot att umgås med. Vid sista frågan angående vilka funktioner hon skulle vilja att en robot i 

hennes vardag skulle kunna hjälpa henne med svarade Monika att det skulle vara fysiska 

saker som till exempel hjälper henne upp till övervåningen.  

 

5.2.6 Intervju med Marita, 79 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare 

arbetat som städinspektör.  

Marita svarade att hon inte var van vid teknologiska apparater, hon använder telefonen som 

telefon endast. Hon berättade att hon har en dator och använder den ibland om det är något 

viktigt hon behöver söka efter men i övrigt skulle hon säga att hon är ganska dålig. Vidare 

svarade hon att hon inte är eller har varit intresserad av teknik men att det skulle varit bra om 

hon var det nu när så många vardagliga saker ska göras via dator. Maritas inställning till den 

alltmer utvecklade teknologin i vardagen beskrev hon som positiv när det kommer till 

ungdomarna som fått lära sig mycket om teknik i tidig ålder.  Vidare förklarade hon att det 

var mer negativt för de äldre. Vid frågan angående om hon stött på några problem med den 

senaste tekniken hon använder i hemmet så svarade hon att hennes TV har krånglat och lagt 

av. Hon har därför fått ringa en kunnig för att få hjälp. Nu har hon lärt sig hur hon kan lösa 

vissa problem som uppstår själv. Hon berättade även att hon inte känner någon större rädsla 

för el och att hon gärna prövar sig fram. Detta tror hon berodde på att hon hållit på mycket 

med säkringar på hennes tidigare arbetsplatser. 

  

Marita upplevde inte att hon saknade något specifikt tekniskt hjälpmedel i hemmet. Om hon 

skulle bli erbjuden nyutvecklade tekniska hjälpmedel som kan hjälpa till med sjukdom och 

hälsa i hemmet nu eller i framtiden så ställdes frågan vad hon tror det i så fall skulle kunna 
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vara. Marita svarade att hon inte direkt tänkte på tekniska hjälpmedel men det hon kunde 

komma på var till exempel att om hon har svårt att öppna ett lock eller sätta på en kran så kan 

ett hjälpmedel som gör detta lättare vara användbart. Hon berättade att hennes sambo gärna 

skulle vilja ha en elektrisk rullstol men det tyckte Marita var lite problematiskt eftersom han 

inte skulle röra sig så mycket då vilket är viktigt. En rullator vad därför ett mycket bättre 

alternativ. En följdfråga ställdes angående hennes syn på en robotdammsugare och då 

berättade Marita att hon har en liten hemma som hjälper henne städa under sängen där hon 

annars har svårt att komma åt. 

  

Vid frågan angående om hon är bekant med begreppet robot samt hur hon skulle definiera det 

så svarade hon att en robot är ett hjälpmedel. Marita visste att robotar fanns på fabriker men 

att de måste programmeras först så att de lär sig vad som ska göras. Hon gav även andra 

exempel på robotar såsom gräsklipparroboten. Hon trodde att robotutvecklingen skulle öka 

ännu mer och att vi så småningom inte ens skulle behöva köra bilen själva. När det kommer 

till robotar i media så har Marita sett mycket om de där. Hon svarade att hon sett många klipp 

på olika typer av robotar. Hon hade både en positiv och negativ inställning. Det som beskrevs 

som negativt var att robotar kan komma att ta över människors arbeten men å andra sidan 

skulle det finnas mycket arbeten för de som ska designa robotarna. Hon förklarade att det kan 

vara bra med robotar som kan utföra uppgifter i farliga miljöer, då gav hon exempel på 

robotar som används för att desarmera bomber. 

  

Marita var positiv till tekniska hjälpmedel som kan bidra till att hon kunde bo kvar längre 

hemma istället för att hemtjänsten kom hem till henne regelbundet. Hon menade att hon helst 

inte vill att någon kommer hem till henne och att hon försöker göra det mesta själv. Marita 

tyckte att robotar som kan larma om man faller i hemmet eller som påminner en om att ta sin 

medicin var bra. Vidare förklarade hon att hon ständigt behöver påminna hennes sambo att ta 

sin medicin samt att hon måste hjälpa honom att förbereda hans läkemedelsdosetter. En robot 

som utförde det skulle vara bra menade hon men hon trodde inte att det fanns någon sådan 

robot just nu. 

  

För Marita var det viktigt att robotarna är säkra, har man svårt att gå så ska inte roboten 

kunna hamna i vägen. Hon belyste att det var viktigt att robotarna utnyttjas på rätt sätt och 
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därför är det viktigt att användaren får tydliga instruktioner om hur roboten ska användas. 

När det kom till frågan om hur viktigt robotens utseende skulle vara tyckte inte Marita att det 

spelade någon större roll och hon visste inte om hon skulle vilja att roboten skulle se ut som 

en människa. Hon svarade att hon skulle se på roboten som en maskin. Vid frågan om hon 

ville att roboten skulle kunna förstå talspråk så svarade hon att det nog vore rätt bra om den 

kunde lära sig vissa kommandon. Hon visste inte om det gick att utveckla robotarna så. 

  

Marita trodde inte på tanken att en social robot skulle kunna bidra till socialt umgänge för 

henne. Om hon skulle bli ensam så skulle hon vilja försöka skaffa sig en plats på ett 

äldreboende där det fanns folk runt omkring henne. När frågan om vilka funktioner hon 

skulle vilja att en robot skulle hjälpa henne med i vardagen så undrade hon vad en robot 

egentligen kan göra. Vidare framkom det att om hon till exempel ska ta ner något som är 

placerat högt upp skulle kanske en robot kunna hjälpa henne med det. Detta eftersom hon 

ramlade för ett tag sedan när hon klättrade för att ta ner en sak och slog sig ordentligt. En 

”klättrande” robot trodde hon därmed skulle vara något. Till sist sa hon att hon skulle kunna 

tänka sig att skaffa en ännu större ”städrobot” som kan städa på större ytor (Se bilaga 6).  

 

5.2.7 Intervju med Kerstin, 75 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare 

arbetat som sjuksköterska och lärare inom hälso- och sjukvård. 

Kerstin använder sin mobiltelefon till vardags. Datorer är hon van att använda på grund av 

hennes tidigare yrken och hon har en dator hemma också. Hennes inställning till den 

utvecklade teknologin i samhället är till viss del bra men samtidigt beskriver hon att det är 

väldigt sårbart. När Kerstin tänker på sjukvården som utvecklats till en mer digitaliserad vård 

så kan det uppstå problem vid till exempel ett strömavbrott. Hon svarade att hon inte 

motsätter sig i utvecklingen men hon tycker att det gått för snabbt. Det är av stor vikt att det 

tekniska prövas ut ordentligt först för att minimera bakslag förklarar hon. Vid frågan 

angående om hon stött på några problem med den senaste tekniken hon använder i hemmet så 

svarade hon att hon inte tror det. Detta eftersom hon inte är yrkesverksam nu och behöver 

därför inte använda sin dator lika mycket längre. Kerstin upplevde inte att hon saknade något 

speciellt tekniskt hjälpmedel i hemmet. Om hon skulle bli erbjuden nyutvecklade tekniska 

hjälpmedel som skulle hjälpa henne i hemmet med sjukdom och hälsa nu eller i framtiden 

hade hon svårt att svara på frågan angående vad det i så fall skulle kunna vara. Vidare 
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svarade hon att det säkert fanns många utvecklade tekniska hjälpmedel. Skulle hon till 

exempel bli synskadad så finns det många fina hjälpmedel sin hon gärna skulle ta till sig. Hon 

belyste att det var viktigt att inte vara rädd för att pröva nya utvecklade saker. 

  

Kerstin definierade en robot som något som går självmant runt omkring och styrs i stort sätt 

utan hennes medverkan. I övrigt svarade hon att hon sett mycket om robotar i media och följt 

utvecklingen av robotarna och sett hur dessa finns i olika verksamheter. Hon tycker verkligen 

att man kan se att robotar är på frammarsch. Kerstin beskrev både positiva och negativa 

aspekter till robotar. Hon kunde tänka sig att en robot kan vara till nytta för en del. Det 

positiva med robotar var att en robot i sjukvården skulle kunna användas för att förfina 

operationsmetoderna vilket i sig kanske underlättar sjukvårdstiden. Det Kerstin såg som 

negativt var att man inte vet så mycket om själva utvärderingen av roboten. Hon menar att det 

är svårt att veta hur positivt det verkligen är att använda en robot vid en operation till 

exempel, ”missar man vissa saker när man bara använder sig av robotteknik vid en 

operation?” undrade hon.  

  

Vid frågan angående om Kerstin skulle vara intresserad av tekniska hjälpmedel som bidrog 

till att hon kunde bo kvar hemma längre istället för att bo på ett vård- eller omsorgsboende 

eller att hemtjänst kom till henne regelbundet så svarade hon både och. På ett sätt kunde hon 

se att en robot skulle kunna hjälpa nattpatrullen inom hemtjänsten genom att den till exempel 

skulle kunna märka om personen den befann sig hos ligger och sover utan problem så att 

nattpatrullen kan spara tid. Med en robot kan användaren också bli observerad flera gånger 

under natten vilket är positivt. Kerstin svarade att hon dock inte visste om hon själv skulle 

vilja ha det så i nuläget. Vidare förklarade hon att den mänskliga kontakten är väldigt viktigt, 

speciellt för de äldre, och menade att det inte enbart ska vara ”mekaniska” besök i form av en 

robot. 

  

Kerstin var positiv till en robot som var utvecklad för att se om hon ramlar och därmed 

snabbt kan larma till hemtjänsten så hon kan få hjälp fort, ”med detta ligger väl väldigt långt i 

framtiden tror jag” fortsatte hon. Till intervjufrågan som berörde vilka säkerhetsaspekter och 

krav som var viktiga att finnas på robotar i hemmet svarade Kerstin att det måste vara att 

roboten inte får skada personen som kommer i kontakt med den. Den ska inte heller orsaka 
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problem för den som använder den, och inte heller gå att missbrukar förklarade hon. Det var 

viktigt att roboten endast ska vara ett komplement i vården och inte att den ska ersätta 

personal. Kerstin upplevde inte att de robotar hon hittills har sett har varit så tilltalande. Hon 

beskrev att det är lite läskigt med en robot som har en människolikt utseende och hon skulle 

föredra att se på roboten som ett dött ting. 

  

Vidare så tyckte Kerstin att det skulle vara enklast att kommunicera med roboten via talspråk 

för att lära sig ny teknik som äldre är inte lätt. Hon svarade negativt på att en social robot 

skulle kunna bidra till socialt umgänge för henne, ”då tror jag det var bättre att ha en katt” 

svarade hon. Om robotarna utvecklas till mer avancerade robotar så skulle jag kanske känna 

mig mer positiv fortsätter hon. Vid sista frågan som handlade om vad hon skulle vilja att en 

robot skulle kunna hjälpa henne med i hennes vardag så tyckte Kerstin att det var lite svårt att 

svara på eftersom hon inte är 100 % positiv till robotar i nuläget. Att ha en robot som kan 

larma när man ramlar och man inte kan ta sig upp är hon positiv till avslutar hon (Se bilaga 

5).  

 

5.2.8 Intervju med Franz, 83 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare jobbat 

inom verkstad.  

Franz förklarar att han inte är speciellt van vid att använda teknologiska apparater då det inte 

fanns i lika stor utsträckning när han var ung. Trots detta så använder han ändå datorn 

litegrann. Franz menar på att det är bra med den snabba utvecklingen i teknologin till en viss 

gräns då han känner att han inte klarar av allt. Vid frågan om han stött på några problem med 

tekniken i hemmet så beskriver han att han idag fick problem när han skulle skicka ett mail 

till sin son, då han inte riktigt förstod sig på det. Franz menar även på att han inte kommer på 

några tekniska hjälpmedel att ha i hemmet för sjukvård. Det han skulle vilja ha är en robot 

som kan städa.  

 

Franz definierar en robot som en sådan som klarar av saker som han inte klarar av själv. Han 

har sett en del om robotar på TV och tycker att det är bra att de skapas, sålänge de inte tar 

över. Franz menar att han tycker det känns obehagligt om robotarna skulle kunna börja tänka 

för sig själva. Trots detta skulle ändå Franz vara intresserad av att ha en robot i hemmet om 

det innebar att han kunde bo hemma längre. Han tycker även att det skulle vara bra att han en 
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robot för säkerhetsskäl, som kan larma om han faller eller påminna om att ta hans medicin. 

Det är viktigt för Franz att roboten ska kunna känna av honom och kunna väja, så att det inte 

blir några kollisioner.  

 

Vid frågan om vilket utseende som skulle tilltala Franz mest svarade han att det egentligen 

inte var så viktigt hur de såg ut, sålänge de ser ut som en maskin och inte en människa. Franz 

ville heller inte att roboten ska ha en personlighet eller ett kön och menar på att den inte 

heller behöver ha ett namn. Däremot är det bra om den förstår talspråk så att det är lätt att 

kommunicera. Trots detta så tycker inte Franz att roboten kan bidra till ett socialt umgänge 

(Se bilaga 10).  
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6. Analys  

Detta kapitel kommer att analysera den insamlade datan för att komma fram till en slutsats 

utifrån TAM-modellens faktorer; Utformning, Kunskap, Säkerhet, Integritet, Uppfattad 

Användbarhet samt Lätt att använda.  

 

6.1 Analys av intervju med äldre 

Utformning 

Enligt Fong et al. (2007) påverkar robotens utseende hur människor ser på dem. Majoriteten, 

(5/8), av de äldre respondenterna tyckte att det ska vara tydligt att roboten är en maskin, till 

exempel Ewa och Kerstin nämner att det skulle kännas otäckt om den såg ut som en 

människa. Enligt Else beror det mycket på i vilket sammanhang roboten ska användas i. 

Flandorfer (2012) menar på att robotar ska vara anpassningsbara. Else belyste att hon inte vill 

ha en robot som står i vägen i hennes lägenhet utan att den ska vara smidig. Minoriteten av 

respondenterna (3/8), påstod dock att de skulle föredra en robot med ett människolikt 

utseende. Eivor nämner till exempel att om en robot har ett mer människolikt utseende skulle 

det kännas mer naturligt. Tay, Jung och Park (2014) menar att äldres acceptans av roboten 

kan öka om roboten får ett kön eller en personlighet. Det var endast Ewa av respondenterna 

som påpekade att roboten kunde vara en hen då hon inte ansåg att könet spelade någon större 

roll. I övrigt gav majoriteten (5/8), att det föredrog att se på roboten som en maskin. Eivor, 

Ewa och Owe föredrog alla om roboten hade ett namn. Owe och Eivor förklarar att det 

därmed blir lättare att kalla på den. Däremot tyckte övriga respondenter att ett namn inte var 

nödvändigt.  

 

Kunskap 

För nästan tio år sen förklarade Young et al. (2009) att robotar inte är ett välbekant fenomen 

för många men om robotteknik exponeras mer i media skulle acceptansen av robotar hos 

allmänheten öka. Den undersökningen som gjorts i samband med denna uppsats visar att 

majoriteten (7/8), känner sig bekanta med begreppet robot. Exempel på robotar som 

respondenterna kände till var gräsklippar- och dammsugarrobotar, robotar som används vid 

operationer samt robotar som är utformade som katter. Alla respondenter uppger att de sett 

robotar i media, men (2/8) förklarade att de mer aktivt följer robotutvecklingen i media, och 
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hade därför en större kunskap om robotar, vilket gjorde att de kunde se till både positiva och 

negativa effekter. Marita belyste att hon sett många olika klipp på robotar där de användes 

vid situationer som skulle varit farliga för människor att vistas i, såsom desarmering av 

bomber, vilket hade gett henne en positiv bild. Däremot så var Marita orolig över att robotar 

skulle ta över människors arbeten, dock påpekar hon att det kommer finnas jobb till dem som 

designar robotar. Kerstin menar på att robotar kan hjälpa inom sjukvård och förfina 

operationer, men de negativa aspekter hon ser är att det inte finns så mycket kunskap om 

utvärderingar av robotar ännu. Owe förklarar att han sett robotar i media litegrann men 

känner sig osäker på hur mycket en robot klarar av, och han hade svårt att tro att robotar 

skulle kunna göra tillräckligt. Flandorfer (2012) beskriver att forskning har visat att positiva 

erfarenheter med teknologi gör att äldre blir mer benägna att använda den. Samtliga 

respondenter (8/8), förklarade att de använder mobiltelefoner, och (6/8) använder sig även av 

en dator. Däremot skiftar det i hur vana respondenterna uppger att de är vid användandet av 

teknologi. Både Franz och Eivor svarade att de inte var vana vid teknologi och att de även 

stött på problem med den de använder i hemmet, så som dator och tv. Eivor nämner att detta 

främst beror på att hon känner sig osäker på teknik i allmänhet. Owe som till skillnad berättar 

att han tycker att allt blir roligare av tekniken tycker att små problem som inte är för 

komplicerade kan vara roliga att lösa på egen hand. Däremot uppger han att han inte 

uppskattar stora problem, som innebär att man behöver tillkalla service. Även Marita nämner 

att hon inte är rädd för att försöka lösa problem själv och pröva sig fram, då hon har 

erfarenhet från sitt tidigare yrke. Ewa som också har erfarenheter från sitt tidigare yrkesliv 

uppger att hon hängt med bra i teknikutvecklingen och använder flera tekniska apparater.  

 

Säkerhet 

Khaksar et al. (2016) beskriver att robotar kan bidra till en högre säkerhet i hemmen, då de 

kan vara utformade med funktioner som t.ex. larma vid nödsituationer och kan bidra till en 

mer kvalitativ vård för äldre dygnet runt. Även Mordoch et al. (2013) förklarar att det är 

viktigt att robotarna kan övervaka de äldre. Det är även betydelsefullt att användaren är säker 

medan roboten är i bruk. Khaksar et al. (2016) belyser att det är viktigt att se till säkerhet i 

kommunikation, säkerhet i närvaro och säkerhet i beteende. I undersökningen frågades 

respondenterna hur de skulle känna om en robot som kan larma om de faller eller påminna 

om att ta medicin. Samtliga (8/8) respondenter var alla positiva till ett sådant hjälpmedel. Fler 
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än häften (6/8) nämner dock att roboten inte ska vara i vägen för dem och kunna väja undan. 

Alla respondenter (8/8) skulle föredra om roboten förstod talspråk, t.ex. Kerstin nämner att 

det kan vara svårt för äldre att lära sig ny teknik och därför skulle talspråk vara ett bra 

alternativ så att inga missförstånd sker.  

 

Integritet  

Mordoch et al. (2013) menar på att robotar inte är menade att ta över sjukvården, utan ska 

snarare ses som ett komplement, som i sin tur kan bidra till mer kvalitativ vård. Hälften av 

respondenterna (4/8) belyser att de fortfarande tycker att det är viktigt att kunna ha mänskliga 

vårdgivare. Kerstin förklarar att hon inte vill att en robot sätts in istället för den mänskliga 

kontakten, utan ska endast vara ett komplement i vården och inte ersätta personal. Även Ewa 

och Eivor påpekar att de inte vill ha roboten istället för mänsklig kontakt. Wynsberghe (2013) 

förklarar att det är viktigt att tänka på integritetssammanhang för användaren, t.ex att roboten 

drar för gardinen kring patienten innan den ska bada på t.ex. ett sjukhus. Vid frågan om hur 

det känns med kameror installerade i de assisterande robotarna vid liknande tillfällen så 

svarar Owe att han ändå förstår att det är nödvändigt eftersom roboten behöver se vad den 

håller på med. Owe förklarar att han tycker att det är bra att det finns sådana hjälpmedel för 

dem som behöver det. Khaksar et al. (2016) förklarar att det är viktigt att roboten ska visa på 

ett etiskt beteende för att användarna och dess anhöriga ska känna sig bekväma. Vidare menar 

Wynsberghe (2013) även på att det är viktigt att förstå vilket sammanhang roboten ska 

användas inom. Else påpekar hur viktigt det är att användaren får pröva roboten ett tag först 

innan hon/han bestämmer sig för att ha den. Detta för att se att roboten just passar den som 

ska använda den. Om den inte skulle vara bra måste användaren ha tillräckligt med kraft för 

att kunna säga ifrån att de inte vill använda roboten utan vill ha hjälp av en person från till 

exempel hemtjänsten istället. Marita belyser att det är viktigt att användaren får ordentliga 

instruktioner om hur roboten ska användas, detta eftersom roboten ska kunna utnyttjas på rätt 

sätt. Ewa påpekar att det är viktigt att hon fortfarande har en valmöjlighet när det kommer till 

mänsklig kontakt eller robotassistans vid vårdgivning. Wynsberghe (2013) förklarar också att 

det kan vara bra att ha en mänsklig övervakning vid viktiga åtaganden. Så att det finns någon 

som kan stå till svars om något skulle gå fel. Owe berättar t.ex. att han skulle känna sig 

osäker om flygplan flög sig själva utan att det fanns en pilot på plats, den mänskliga närvaron 

skulle få honom att känna sig mer bekväm. 
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Uppfattad användbarhet  

Khaksar et al. (2016) förklarar att robotar kan ge äldre en chans att känna sig mer 

självständiga. Hälften av respondenterna (4/8), var positiva till att använda tekniska 

hjälpmedel som bidrar till att de kan bo kvar längre hemma. Däremot kände de andra 

respondenterna en osäkerhet då de fortfarande ville ha mänsklig hjälp eller först prova ut för 

att se om de tycker att ett tekniskt hjälpmedel passar för dem. Flandorfer (2012) menar på att 

det är viktigt att förklara för äldre vad robotarna faktiskt kan göra för dem, då tidigare 

forskning har visat på att acceptansnivån har höjts när äldre har fått veta vilka funktioner 

roboten har. Alla respondenter (8/8) var positiva när det förklarades vilka säkerhetsfunktioner 

en robot skulle kunna ha och alla var intresserade av att få tillgång till detta. Mordoch et al. 

(2013) förklarar att robotar kan bidra med sällskap och berika den sociala interaktionen för 

äldre. (3/8) var positiva till att ha en robot som socialt umgänge, Owe till exempel berättar att 

han tycker att det kan vara bra att ha en robot att diskutera saker med om man bor hemma 

ensam. Det var en respondent (1/8) som var osäker på om en robot kan bidra med socialt 

umgänge, Eivor menar att detta kan ändras när hon väl är i den situationen och behöver hjälp. 

Däremot var häften (4/8) negativt inställda till att ha en robot som socialt umgänge, då de inte 

tror att den kan ersätta mänsklig kontakt. Kerstin förklarade dock att om robotarna blir mer 

avancerade så kanske hon skulle ändra sig.  

 

Lätt att använda 

Young et al. (2009) beskriver att robotar ska ha en viss social intelligens så att de blir lätta att 

kommunicera med. Förutom detta ska även robotarna förstå sig på sociala förhållanden, 

vilket betyder att den till exempel ska hålla sig ur vägen när det är möjligt. Samtliga 

respondenter (8/8) tyckte att talspråk hade varit det enklaste sättet att kommunicera med 

roboten på. Kerstin svarade att att det enklaste sättet att kommunicera med roboten på skulle 

vara via talspråk eftersom det är svårt för äldre att lära sig ny teknik. Owe menade att är man 

äldre blir det svårare att till exempel skriva eller “knappa” in kommandon och därför skulle 

talspråk föredras. Det var (6/8) av respondenterna svarade att det var viktigt att roboten kunde 

anpassa sig och väja undan för dem, detta för att inte skada användaren. Ewa berättar; 

“Självklart ska roboten kunna väja för mig, den ska ju inte behöva ringa 112 för att jag 

snavar över den”.  
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6.2 Analys av experter 

Utformning 

Hellström förklarar att utseendet av roboten är viktigt och att det passar till det arbete roboten 

ska göra. Larsson menar på att det är viktigt vilka färgval och formgivningar som görs. 

Utöver detta så ska roboten inte se för människolik ut då det kan uppfattas som skrämmande. 

Även Hellström påpekar att robotar ska bli utformade på ett sådant sätt att äldre inte blir 

förskräckta, men han anser att de så kallade sociala robotarna ska vara människoliknande. 

Hagman menar att det inte finns något aktivt arbete med att namnge robotar, utan det får 

användaren göra själv. Larsson förklarar att det är något som sker automatiskt. 

 

Kunskap  

Hellström förklarar att samhällets acceptans av robotar ökar desto vanare befolkningen blir 

vid fenomenet. Hagman berättar att journalister kan vara ett problem om de som målar upp 

negativa scenarion, Om media till exempel för fram att robotar inte är bra kan de resultera i 

att kommuner inte inför dessa i vården. Larsson menar därför att förståelsen för robotik 

behöver ökas i samhället.  

 

Säkerhet 

När det kommer till säkerhet förklarar Hagman att det finns många krav på vad som får 

användas kring patienter när det kommer till robotar. Detta är något som utvecklare ska ta 

hänsyn till. Robotarna som Hagman arbetat med har funktioner som känner av användarna, så 

att de kan sakta ner eller stanna för att inte göra illa patienten. Hellström beskriver att roboten 

även kan ses som en fördel för användaren när det kommer till säkerhet, då de kan larma och 

påminna om att ta medicin. Utöver detta menar även Hellström att robotarna nu utvecklas till 

att bli mjuka och följsamma.  

 

Integritet 

Hellström belyser att det är viktigt att tänka på hur data hanteras, till exempel om det handlar 

om en robot som ska följa med användaren på toaletten. Wynsberghe (2013) förklarar att 

robotetikern måste ha erfarenhet av robotar och också ha förståelse för den miljö som roboten 

kommer användas inom. Både Hellström och Hagman förklarar att det är viktigt att 

samarbeta med olika områden, såsom professionella vårdgivare samt allmänhetsnyttan under 
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utvecklingsprocessen av själva roboten. Hellström menar att robotar inte ska ersätta 

sjukvården utan mer ses som ett komplement. På samma sätt menar Hagman på att de inte 

kan ersätta mänsklig kontakt, utan användas mer som ett hjälpmedel.  

  

Uppfattad användbarhet 

Roboten ska vara en fördel för användaren och bidra till ökat säkerhet och bättre vård för 

användaren menar Hellström. Hagman belyser att det kommer vara brist på mänsklig 

arbetskraft i framtiden eftersom demografiska studier visar att det kommer bli en högre andel 

äldre personer i samhället. Därför menar Hagman att det är viktigt att teknologin kan bidra till 

att de äldre kan leva så självständigt som möjligt. Tekniken kan därmed bidra till en högre 

livskvalite då den kan hjälpa de äldre att fortsätta med sitt vardagliga liv och vara del i en bra 

vård av de äldre.  

 

Lätt att använda 

Hagman pekar på att det är viktigt att roboten ska fylla sin funktion och att användaren ska 

tycka om att använda den. Hellström förklarar att robotar måste fungera bra, att de ska känna 

av sin användare, vilket betyder att roboten ska kunna förstå naturligt språk samt känna av 

vilket känsloläge användaren har.  
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7. Slutsats 

7.1 Slutsats om äldres acceptans 

Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som påverkar äldres acceptans av 

robotar. 

De faktorer som bidrog till att de äldre blev mer accepterande av robotar var följande; 

 

Utseende 

När det gäller robotens utseende fick vi skilda svar från respondenterna angående om roboten 

skulle vara människolik eller inte. Gemensamt bland de äldre var att de tyckte att utseendet 

och storleken på robotar bör anpassas efter vilken miljö roboten ska vistas i samt vilka 

uppgifter den ska utföra. Respondenterna var eniga om att roboten måste vara konstruerad för 

att kunna flytta på sig och inte vara ivägen eller skada användaren. Således bör robotar vara 

flexibla och utformas så att de kan anpassas efter olika användares miljöer och behov.  

 

Användning 

Viktiga komponenter som vår studie visat är att roboten måste vara enkel att förstå och 

använda för den äldre. Barnard (2013) förklarar att eftersom utvecklingen av ny teknik snabbt 

går framåt, med nya typer av interaktionsmöjligheter, kan det bli svårt för de äldre att hänga 

med. Våra respondenter påtalar vikten av att de får tydliga instruktioner om hur roboten 

fungerar samt att de får möjligheten att ordentligt pröva roboten innan de bestämmer sig för 

att använda den. Många var positiva till städrobotar, vilket kan bero på att det var just 

städrobotar som de äldre främst hade hört talas om i media. Detta visar att media har en viktig 

inverkan på de äldre och det är en fördel om robotar blir mer synliga i media så de äldre kan 

se vad robotar kan bidra med samt hur det går till i praktiken. Vår studie har visat att ökad 

kunskap hos de äldre om olika typer av robotar samt vad de kan ha för funktioner bidrar till 

ökad acceptans av robotar hos de äldre. För nästan tio år sedan beskriver Young et al. (2009) 

att robotar inte är ett vardagligt fenomen för de flesta. Studien vi utfört idag visar att 

majoriteten av respondenterna är bekanta med begreppet robot. Alla hade sett robotar i media, 

vilket betyder att det skett en utveckling från 2009 och att robotar nu är ett vanligare 

fenomen. Khaksar et al. (2016) belyser att robotar kan bidra till en högre säkerhet då de kan 

starta ett nödlarm om en allvarlig situation skulle uppstå. Majoriteten av respondenterna i vår 
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studie visade intresse till att använda en robot av säkerhetsskäl, då de skulle kunna höja deras 

livskvalité. Vilket i sin tur visar att denna funktion är en viktig faktor för äldres acceptans av 

robotar. 

 

Kommunikation 

Hegel et al. (2009) menar att en social robot ska ha specifika kommunikationsförmågor. 

Samtliga av våra respondenter var positiva till att kommunicera med roboten via talspråk, det 

vill säga att roboten ska prata med en röst. Baisch et al. (2017) förklarar att sociala robotar 

har utvecklats för att kunna assistera äldre människor som är i behov av social kontakt. Vår 

undersökning däremot visar att denna koppling inte kunde bidra med socialt umgänge för de 

äldre, då hälften föredrog mänsklig kontakt. Trots detta angav respondenterna att de i 

framtiden skulle kunna komma att ändra sin uppfattning om nyttan av socialt umgänge med 

hjälp av robotar. En av respondenterna förklarade att när hon väl är i ett behov av ökad social 

kontakt skulle hon kunna ändra inställning. En annan respondent menade att om roboten blev 

mer avancerad skulle hon också kunna ändra sin inställning till att bli mer positiv.  

 

7.2 Slutsats om experters arbete 

Syftet med studien var även att se till hur experter arbetar med robotar för att de ska bli 

accepterade av äldre. Viktiga faktorer som de tog upp var följande; 

 

Utseende 

Experterna vi intervjuade i vår studie betonade att det var viktigt att anpassa robotens 

utseende efter vilka funktioner den ska ha. Johnson et al. (2013) menar att folk tenderar att 

tycka om människoliknande egenskaper hos en robot. Dock var experterna oense angående 

hur människolik en robot skulle vara, precis som de äldre var.  

 

Spridning i media 

Experterna menar att desto mer befolkningen exponeras för information om robotar i 

samhället desto mer accepterande blir befolkningen. De menade även att förståelsen för 

robotik behöver öka. Ett problem de tog upp var att media målar upp en dålig bild av robotar 

och vilket kan leda till att  kommuner blir tveksamma till att införa dem i vården. De äldre vi 

intervjuade visade inga tecken på att de fått en negativ bild av robotar från media, majoriteten 
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hade fått en mycket positiv bild från media. Däremot de respondenter som aktivt följt 

utvecklingen kunde se till både negativa och positiva aspekter.  

 

Anpassningsbar 

Wynsberghe (2013) förklarar att det är viktigt att alltid vara medveten om i vilken miljö 

roboten ska användas i så att den kan utformas med rätt funktioner och egenskaper för miljön 

den ska brukas i. Experterna förklarade att roboten måste fungera bra samt vara anpassad till 

sin användare, det vill säga, att den ska kunna förstå miljön den används i och vara följsam. 

Utöver detta ska den även förstå naturligt språk så att den blir lätt att använda för de äldre. 

Experterna betonade även att det är viktigt att flera olika representanter från olika 

yrkesområden och miljöer där robotarna är tänkta att användas samarbetar vid framtagandet 

av roboten. Detta så att alla aspekter tas hänsyn till. Även slutanvändarna, det vill säga, de 

äldre ska också vara med i utvecklingsprocessen.  

 

För att sammanfatta anser vi att experterna som intervjuades i studien tar hänsyn till 

slutanvändarna i utvecklingsprocessen. De arbetar med att utveckla robotar som är lätta att 

använda och som fyller de behov som finns. Däremot skiljde sig experternas och de äldres 

uppfattning om hur bilden av robotar sprids i media. I vår studie framkom inte att de äldre 

skulle ha fått en direkt negativ bild av robotar via media. Vilket visar att det kan ha uppstått 

ett missförstånd mellan experterna och media, och att media kan användas som ett bra 

hjälpmedel till att sprida kunskap om robotar.  

 

Studien visar att det behövs mer kunskap om ämnet robotik och att en större spridning i 

media kan öka de äldres acceptans. Vi upptäckte att de äldre hade svag kunskap om vad en 

robot faktiskt kan göra i dagsläget. Därmed kan media ha en stor inverkan på de äldre. 

Studien visar att det är svårt att utforma robotar då äldre har olika värderingar och behov, 

roboten behöver således vara flexibel. De viktigaste komponenterna för att få en accepterad 

robot hos de äldre är;  

lätt att använda, förstå och kommunicera med, att den är väl testad och att de äldre får bra 

instruktioner, att utseendet passar till det den ska utföra samt att den kan vara anpassningsbar 

och väja för sin användare. För att få en accepterad robot visar vår studie att äldre behöver 

djupare kunskap om robotik samt vad robotarna faktiskt kan göra för dem.  
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8. Avslutande diskussion och vidare forskning 

Till vår undersökning valde vi att använda oss av intervjuer, något som hade varit bra att 

utforska hade varit om vi kunnat haft en eller flera robotar på plats vid intervjutillfällena. 

Detta så att användaren kunnat interagera med dem “live” och därmed kunnat förklara hur de 

kände om de robotar de interagerat med. Nu fick de respondenterna tänka fritt, vilket i sin tur 

gjorde att de kanske blev begränsade och osäkra på vad en robot kan utföra. Något som hade 

varit av intresse för framtida forskning är att samla in data från de äldres anhöriga samt från 

sjukvårdspersonal. Ett större antal äldre respondenter hade också varit av intresse för att få en 

bredare och mer representativ bild av vilka faktorer som påverkar deras acceptans av robotar. 

TAM-modellen som användes till studien har legat som grund till utformningen av 

intervjuerna. Den användes även som verktyg till både analys och slutsats, vilket underlättade 

processen. Vi anser att valet av teorimodell har varit effektiv och hjälpsam i undersökningen.  

 

Eftersom demografiska studier visar en snabbt åldrande befolkning i världen där en 

fördubbling av den äldre befolkningen kommer ske mellan år 2000 och 2050  (Broadbent, 

Stafford & MacDonald 2009) behöver samhället och äldreomsorgen använda sig av nya 

hjälpmedel för att kunna ta hand om dessa människor. Robotteknologin är en teknisk lösning 

som kan berika de äldres vardagsliv och bidra till mer självständighet och trygghet.  

 

Forskare har pekat på att det behövs fler studier som undersöker äldres attityder och åsikter 

angående robotar. Detta för att robotarna ska bli användbara och förhoppningsvis accepterade 

av de äldre (Vandemeulebroucke, Dierckx de Casterlé & Gastmans, 2017). Förhoppningen är 

att vår studie kan användas som hjälpmedel för framtida utveckling av robotik inom 

äldrevården samt framtida forskning inom ämnet.  
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1. Adam Hagman, Affärsutvecklare inom Hälsorobotik och Klas Larsson, 

kommunikationsansvarig på Robotdalen: 

1. Hur ser framtagandet ut av själva designen för robotarna som ska användas 

inom sjukvården? Vilka typer av förstudier görs? 

Det beror på vart i världen man är. Är man i Japan ska roboten se så mänsklig ut som 

möjligt. Här i Sverige tittar vi istället på hur roboten ska fungera och med det följer ett 

utseende som ska passa, lite mer funktionsorienterat och att produkten ska tyckas om 

att användas. De är klart att designen har en betydande roll men det är funktionen som 

är viktigast.  

2. Vilka samarbeten sker från olika yrkesområden för att ta fram robotarna? 

Vi tar alltid med slutanvändaren, alltså är de äldre alltid med i utvecklingsprocessen. 

Det är också anhöriga, olika professioner från vården, ibland politiker och till exempel 

människor från allmännyttan som bygger själva vårdbostäderna, väldigt blandat och 

vi försöker få med så många kompetenser som möjligt.  

3. Hur vet ni var behovet för robotar finns? 

Vi ser att teknologi kan hjälpa oss i en åldrande befolkning, då fokuserar vi mycket på 

att göra så att teknologin kan göra användaren så självständig som möjligt i sin 

vardag. Vi har allt fler människor i samhället som är äldre och vid 2050 kommer 

dessa vara ca 30-40% av befolkningen, vilket är en stor del, och vi har för få händer. 

Så vi anser därför att teknologin ska göra människor självständiga så de inte behöver 

lika mycket hjälp. Självklart kommer det alltid finnas människor som inte klarar sig, 

oavsett teknik eller inte och då kan vi rikta våra värdefulla resurser dit de verkligen 

behövs.  

4. Hur viktigt är utseendet av roboten? 

Det beror väldigt mycket på vad det är för robot. För det första ser vi inte att en robot 

kan ersätta den sociala interaktionen med människor, den kan säkert komplettera till 

viss grad men vi är sociala individer som behöver social interaktion för att må bra, 

och därför fokuserar vi inte på robotar som ser ut som människor, utan vi försöker se 

till robotar som ska lösa problem och funka där de ska vistas och anpassa utseendet 

efter det. Japanerna vill ersätta robotar med människoliknande varelser men jag tror 
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inte på den tesen, jag tror inte att det kommer hända inom snar framtid. 

Klas: Det där är något utvecklare tänker mycket på under produktutvecklingsfasen, 

att göra tilltalande robotar med tex mjuka former och färger för att lättare kunna 

acceptera dem. I nuläget försöker man att inte få roboten att efterlikna människor för 

mycket eftersom det finns risk att roboten upplevs som läskig, utan det ska synas att 

roboten är en maskin.  

5. Jobbar ni med att ge robotar namn och personligheter, dvs en identitet? 

De får automatisk en identitet om det är lämpligt, många döper tex sin 

dammsugarrobot. Däremot har jag svårt att se att man namnger en dusch-robot. Att 

namnge robotar är inget vi aktivt arbetar med. 

Klas: Jag kan dock tänka mig att Justocat kan få ett namn av personalen, eller den 

som använder den. Det blir ofta inofficiellt att användaren döper roboten, automatiskt.  

6. Vad är tanken att robotarna ska göra inom hälso- och sjukvård? Finns det 

någon för äldreomsorg?  

Göra människor mer självständiga och att de fortfarande kan vara delaktiga i 

samhället, så att de kan fortsätta med sitt vardagliga liv, som till exempel att gå på 

teater eller restaurang. Tekniken kan göra så att vi kan leverera bra vård på ett 

effektivt sätt.  

7. Hur tror ni äldre reagerar på robotar? Finns det något sätt att göra dem mer 

positivt inställda till dem?  

Jag skulle säga att de är väldigt positivt inställda, jag brukar själv föreläsa om 

tekniska lösningar och då kommer de alltid fram äldre som undrar när de kan få börja 

använda dem. Det är oftast journalister som målar upp dåliga scenarion, det är det 

negativa jag har hört. Ibland kan personal vara rädda för att robotar ska ta över deras 

arbete.  

8. Så kan alltså journalister förstöra bilden av robotar? 

Ja det har dom gjort många gånger. Ett exempel är när vi testade en produkt i norra 

Sverige på 10 personer, varav 9 stycken tyckte det var helt fantastiskt deras anhöriga 

fick mycket hjälp och även hemtjänsten fick jättemycket hjälp. Det var en man som 

inte var inte förtjust i fjärrkontrollen till roboten, han gillade inte fjärrkontrollen till 

sin tv hemma heller för övrigt, och det var honom pressen valde att intervjua. Då blev 
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det ingenting, kommunen vågade inte implementera med teknologin eftersom det 

skapades en dålig bild av det i media, så journalister har en stor roll i det här. 

9. Så om man börjar sprida mer positiva bilder om robotar i media så kanske det 

börjar användas mer? 

Ja, absolut. Faktum är att vi kommer behöva ersätta människor i vården. Vi har inget 

val, då vi har brist på människor som arbetar inom vården. Vår tes är därför att vi kan 

ersätta människorna med självständighet hos individerna istället.  

Klas: Det gäller ju att öka förståelsen kring de här för allmänheten. De gäller att 

allmänheten förstår att roboten ska användas som ett tekniskt hjälpmedel som ska 

underlätta i vår vardag. Många anhöriga kan vara väldigt negativa till att låta sin 

närstående få hjälp av en robot, det är en skyddspärr som är vanligt förekommande “ 

min gamla mamma ska minsann inte få hjälp av en robot”. Dock kan synen ändras när 

anhöriga verkligen förstår vad roboten verkligen kan bidra med.  

10.  Vilka etiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till i designprocessen för 

robotarna som ska användas inom vården?  

Framförallt är det viktigt att man frågar dom äldre själva. I all välvilja vill man ju säga 

“nej inte ska du ha en sån här, det ska vara riktiga människor som hjälper dig med 

mera”. Men i så många fall har jag hört att äldre säger “men låt mig bestämma, det är 

inte du som bestämmer”, “jag vill inte ha social kontakt på toaletten till exempel”. Det 

bästa är alltså att fråga de äldre vad de själva vill.  

11. Hur tänker ni kring säkerhet av robotar, hur de ska vara säkra kring patienter? 

Det finns många krav på vad som får användas kring patienter och det är något som vi 

och utvecklarna alltid tar hänsyn till. Dessa robotar vi arbetat med har en 

funktionalitet som känner av närhet och kan därför sakta ner, rör användaren sig 

snabbt mot roboten så stannar den vilket gör att den inte kan göra illa dig. Det finns ju 

aspekter som när vi pratar om dusch- roboten Poseidon, som innefattar: rörliga delar 

som användaren sitter på, el och vatten i samma område vilket designers måste ha i 

åtanke och utforma roboten på ett säkert sätt.  
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Bilaga 2. Intervju med Thomas Hellström, professor inom Datavetenskap, Umeå 

Universitet 

1. Hur ser framtagandet ut av själva designen för robotarna som ska användas 

inom sjukvården? Vilka typer av förstudier görs? 

Forskare jobbar ofta enligt det som heter User Centered Design, man har användaren i 

centrum. Man börjar med behov och låter användare utvärdera olika designförslag 

osv. så att de är med i hela processen. Vi leder ett EU-centrerat forskningsprojekt som 

heter Socrates som har 15 doktorander runt om i Europa, med fokus på robotik inom 

äldrevård. Det är jättemånga aspekter som ska tas hänsyn till, “perception” att roboten 

ska kunna känna av en användare, det vill säga roboten ska kunna förstå vad 

användaren vill göra, vilket känsloläge, emotional och intentional recognition. Om 

personen är trött eller pigg, t.ex. Sedan finns det de fysiska aspekterna, t.ex. hur 

människoliknande en robot ska se ut. Det kan vara naturligare att interagera med en 

människolik robot då vi är vana vid att interagera med människor. Å andra sidan finns 

det problem med det, om vi gör den för människolik kan användaren tro att den kan 

mer än vad den faktiskt förmår. Samtidigt kan det bli lite etiska problem, man kan ju 

bygga en robot som beter sig som om den förstår människan och visar empati, vilket 

är naturligt för människan, men det blir oärligt då roboten faktiskt inte har några 

känslor. Vissa av de 15 doktorander arbetar nära med användarstudier och ser på hur 

robotarna tas emot och responsen på dem, medan andra doktorander fokuserar på 

tekniska problem och lösningar med slutanvändare.  

2. Vilka samarbeten sker från olika yrkesområden för att ta fram robotarna? 

Det beror på vilket projekt, men i vårt fall så har vi en rad akademiska områden som 

täcks in; datavetenskap, psykologi och sociologi. Förutom det har vi även 

professionella vårdgivare. När man fokuserar på kognitiva eller fysiska problem, som 

t.ex. demens så tar man in experter på det området. 

3. Hur vet ni vart behovet för robotar finns? 

Om man tittar på drivkraften i utvecklingen för robotik är åldersfördelningen av 

befolkningen en motivation då denna har förändrats radikalt de senaste decennierna 

och de kommande. Vi kommer att få en mycket större del av befolkningen som är 

äldre. Samtidigt får vi då en mindre andel som kan ta hand om äldre inom äldrevården 
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och det finns även ett minskat intresse för denna typ av jobb. Det finns mindre pengar 

för det då mycket är finansierat av publika medel. Det finns därför ett behov av att 

göra förbättringar inom äldrevården.  

4. Hur viktigt är utseendet av roboten? 

Det råder lite delade meningar om hur en robot ska se ut och det finns egentligen inget 

korrekt svar, då det beror på vad den ska användas till. Vill användaren till exempel 

ha en robothund så ska den vara mjuk.  

5. Vad är tanken att robotarna ska göra inom hälso- och sjukvård?  

En viktig sak att föra fram är att det ska vara en fördel för användaren och inte att 

ersätta vården med robotar. Robotarna ska ta över vissa arbetsuppgifter av den som 

ger vård så att människan kan få mer tid till meningsfull och bättre interaktion med 

vårdtagaren. Det är även en fördel att ha roboten hos sig om man är ensam då den 

bidrar till ett mer oberoende av andra. En robot kan utföra vissa arbetsuppgifter och 

användaren behöver då inte vänta på t.ex. en vårdgivare. Det finns även robotar som 

har en skype-funktion så att användaren kan ringa upp anhöriga och vice versa. Denna 

robot kan då åka med i lägenheten och ge en bättre känsla av närhet till skillnad från 

en dator. En ytterligare funktion är att de ger ökad säkerhet, då den kan hålla koll på 

att användaren inte faller omkull på golvet, då det är ett vanligt åldersrelaterat 

problem. Roboten kan även påminna om att ta medicin. Roboten bidrar även till ökad 

livskvalité då den kan fungera som ett sällskap.  

6. Vad var syftet med att ge roboten Pepper ett namn? Var det för att ge roboten 

en identitet?  

I det här fallet rör det sig om ett varumärke och inget vi har valt, det är ett rent 

kommersiellt val.  

7. Tror du att det är till en fördel att namnge roboten? 

Vissa vill veta om roboten är en han eller hon, då brukar jag säga att det är en den, 

den roboten. Annars riskerar man det som kallas antropomorfisering, alltså att man 

betraktar döda ting som besjälade. Det gör vi hela tiden i stor eller liten utsträckning, 

till exempel att vi blir arga på vår dator när den inte funkar. Det finns exempel på när 

man blir fäst vid sin robotdammsugare, och ännu mer om robotarna börjar likna 

levande varelser. Det blir då samma sak med namn, det blir en del av att användaren 

knyter en social kontakt med roboten.  
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8. Hur tror ni äldre reagerar på robotar? Finns det något sätt att göra dem mer 

positivt inställda till dem?  

De ska ju fungera bra helt enkelt. Det finns inte så mycket gjort på generella resultat. 

De ska vara utformade på ett bra sätt så att man inte blir rädd utan snarare känner sig 

trygg med roboten i närheten. 

9. Om robotar skulle visas mer i media, tror du att det kan gynna acceptansen? 

Ja det är helt klart att samhällets acceptans ökar när man blir van. Vi är rädda för det 

vi inte känner till, äldre kan ju t.ex. vara rädda för att använda datorer. Men det växer 

ju bort när dem blir vana vid dem. Växer vi upp med robotar så blir även det mer 

naturligt.  

10. Hur ska man introducera robotar inom sjukvården på bästa sätt tror ni? 

Att låta användare vara med i att bestämma hur saker ska fungera på ett bra sätt. 

Användarcentrerad design är en bra bit i det där. Det gäller endast för dem som är 

med under utvecklingen.  

11. Har ni testat Pepper på patienter? Och hur gick det i sådana fall?  

Nej vi har inte kommit så långt ännu, vi har däremot testat andra typer av robotar. 

T.ex. Skype-iPaden som kan åka omkring. Det finns många studier som visar på att de 

upplevs positiva.  

12. Vilka etiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till i designprocessen för robotarna 

som ska användas inom vården?  

Säkerhet är en viktig sak. Förutom detta så är det lätt att dra alla äldre över en kam, 

och denna typ av stigmatisering är bra om man kan undvika. Integritet är en annan 

aspekt, hur datan hanteras. Har användaren till exempel en robot som följer med in på 

toaletten med kameror osv är detta något som bör tas i åtanke.  

13. Hur tänker ni kring säkerhet av robotar, hur de ska vara säkra kring patienter? 

Robotar brukar traditionellt vara hårda, och det är bäst att inte stå ivägen för den. Men 

nu har man börjat designa robotar som är följsamma, håller man t.ex. armen i vägen 

då man rör sig så stannar roboten, för att undvika fysiska skador. Höga robotar bör 

konstrueras så att dom är stabila och inte faller omkull.  

14. Hur definierar ni robotar inom äldrevården? 

Sociala robotar kallar vi dem för, och de interagerar på ett socialt sätt och beter sig 

människolikt och känner av människans egenskaper såsom en människa. Det vill 
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säga, den känner av och kan uttrycka känslor. En annan sak som oftast är viktig är att 

roboten kan hantera naturligt språk.  

 

Bilaga 3. Intervju med Owe, 71 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare 

jobbat på SEB. 

1. I dagens samhälle så är det väldigt vanligt med teknologiska apparater, så som 

smartphones, datorer och surfplattor. Är du van vid att använda dessa typer av 

produkter? Och i sådana fall vilka använder du? 

Ja, jag använder smartphone, telefon, PC, AppleTV, jag har rätt mycket sådant.  

2. Hur är din inställning till den alltmer utvecklade teknologin, och att den används 

så mycket i vardagen?  

Det tycker jag är jättebra, allting blir mycket roligare. Speciellt det här med TV är jag 

mycket intresserad av.  

3. Har du stött på några problem med den senaste tekniken du använder i 

hemmet? 

Det är alltid problem, men de är ju till för att rätta till. Det är roligt om det är lite 

problem, men inte om det är för stora så att man behöver ringa efter service. Utan 

sådana problem man kan fixa själv. 

4. Finns det något tekniskt hjälpmedel du känner att du saknar i hemmet?  

Ja, något som hjälper en att laga mat och tvätta. Så att jag och min fru får mer tid för 

varandra. I trädgården hade jag också behövt hjälp, så som automatiska gräsklippare. 

Sådana finns ju i och för sig redan, men hur bra de är det vet jag inte.  

5. Om du skulle bli erbjuden nyutvecklade tekniska hjälpmedel som kan hjälpa dig 

med sjukdom och hälsa i hemmet, nu eller i framtiden, vad skulle det då kunna 

vara? 

Det skulle nog mest vara hushållsarbete, sådan som är tråkigt att göra. 

6. Är du bekant med begreppet robot? Och hur skulle du i så fall definiera det?  

Ja, en robot är väl en sådan som hjälper en i det vardagliga livet, gör sådant som är 

tråkigt och monotont.  

- Om ja: Har du sett mycket om robotar i media? Och vilken inställning har du 

till robotar, positiv eller negativ?  

Nej det vet jag inte direkt, man har väl sett ibland. Men bilden jag har fått är väl 
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positiv. Sen är ju frågan hur mycket en robot klarar av, jag har svårt att tänka mig att 

de ska kunna klara av allt. Jag skulle till exempel tycka att det var väldigt tråkigt om 

en robot tog över bilkörningen, för det tycker jag är roligt. Samma sak med att flyga, 

det kan ju hända grejer, och då känns det betryggande med en människa på plats. 

7. Om det fanns tekniska hjälpmedel som bidrog till att du kunde bo kvar hemma 

längre, istället för vård-omsorgsboende, eller att du inte behövde ha hemtjänst 

som kom till dig regelbundet, hade du varit intresserad av det då?  

- Om ja: Varför? 

- Om nej: Varför inte? 

Ja, det största problemet är ju städning och matlagning och det är ju bra att ha en robot 

som gör. Men jag måste ju ändå gå och handla, eller det kanske en robot kan göra, jag 

vet inte.  

8. Det finns teknologi som utvecklas för att bidra med säkerhet i hemmet för äldre. 

Detta kan till exempel vara en robot som larmar om du faller eller som påminner 

dig om att ta din medicin. Vad känner du inför detta? 

Det är jättebra, det tycker jag skulle vara positivt.  

9. Vilka säkerhetsaspekter och krav tycker du att det ska finnas på robotar i 

hemmen? Till exempel att vissa robotar har kameror installerade. 

Ja men det är väl för att de ska se vad de håller på med? Till exempel om de hjälper 

någon på toa, jag tycker ändå det är bra att den hjälpen finns för dem som behöver 

den. 

10. Hur viktigt skulle utseendet av roboten vara, och vilken typ av utseende skulle 

tilltala dig mest? 

Helst så lik en människa som möjligt, det känns bättre det en som en stel maskin av 

metall. Då känns det mer som det alltid har varit trots att det är en robot. 

11. Hade du föredragit om roboten hade ett namn, en personlighet och ett kön, eller 

föredrar du att se på den som en maskin? 

Ja, det vore väl bra. Så man kunde säga typ: kom nu Kajsa.  

12. Vill du att roboten ska förstå talspråk? Eller vilket sätt skulle du uppleva vara 

det enklaste sättet att kommunicera med den på?  

Talspråk känns enklast, är man gammal kan man ju inte hålla på att skriva något. 
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13. En social robot skulle kunna interagera med dig socialt, förstå dina 

ansiktsuttryck och anpassa sig efter dina behov. Kan det här mer eller mindre 

bidra till socialt umgänge för dig? 

Ja det vore väl bra om man inte har någon hemma utan bor själv. Då har man ju någon 

att diskutera med.  

14. Om en robot skulle finnas i din vardag, vilka typer av funktioner skulle du vilja 

att roboten hjälpte dig med? 

Jo men det är nog mest hushållsarbete, men idag då jag fortfarande känner mig frisk 

känner jag inte behov av sådan typ av hjälp.  

 

Bilaga 4. Intervju med Ewa, 65 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare 

jobbat inom support på bank. 

1. I dagens samhälle så är det väldigt vanligt med teknologiska apparater, såsom 

smartphones, datorer och surfplattor. Är du van vid att använda dessa typer av 

produkter? Och i sådana fall vilka använder du? 

Smartphones använder jag ju, dator. Jag skulle säga att jag är ganska van. Jag känner 

mig bekväm så länge det inte strular. 

2. Hur är din inställning till den alltmer utvecklade teknologin, och att den används 

så mycket i vardagen?  

I och med att jag jobbat på en internetsupport, måste jag säga att jag hängt med bra i 

den delen men jag kan tänka mig att det är svårt för den som aldrig har gjort det. 

Nackdelen med BankID och Swish och allt är ju alla lösenord att hålla reda på, men 

nu underlättas ju det med TouchID och ansiktsigenkänning. Och så slipper man ju 

bära på kontanter och då minskar ju även risken för att bli rånad på det. Däremot så 

kan man ju såklart bli rånad på internet, men vid det tillfället så blir du kanske inte 

nedslagen eller hotad med pistol.  

3. Har du stött på några problem med den senaste tekniken du använder i 

hemmet? 

Själv har jag inte stött på några särskilda problem.  

4. Finns det något tekniskt hjälpmedel du känner att du saknar i hemmet?  

Nej 
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5. Om du skulle bli erbjuden nyutvecklade tekniska hjälpmedel som kan hjälpa dig 

med sjukdom och hälsa i hemmet, nu eller i framtiden, vad skulle det då kunna 

vara? 

Det finns ju sådana här städrobotar, och då istället för att lägga pengar på någon som 

kommer och städar så kan jag ju istället ta in någon att prata med för att vara social.  

6. Är du bekant med begreppet robot? Och hur skulle du i så fall definiera det?  

Det man känner till mest om robotar, är ju sådana här dammsugar- och 

gräsklipparrobotar. Jag har faktiskt funderat på att skaffa en gräsklipparrobot. Det 

tycker jag känns perfekt och jag kan lägga tiden på annat. Sedan skulle jag väl inte 

vilja ha en robot som socialt umgänge, kommunikation tror jag ändå är viktigt, med 

mänsklig kontakt.  

- Om ja: Har du sett mycket om robotar i media? Och vilken inställning har du 

till robotar, positiv eller negativ?  

Det jag har sett är ju mest till exempel sådana här städrobotar och gräsklippare. Någon 

gång såg jag också om något husdjur, klappa en katt som inte är en riktig katt. Skulle 

jag bo på ett hem kan jag tänka mig att det finns många med allergi och sådant och då 

kan jag ändå tänka mig att det blir samma känsla som med gosedjuret när man var 

liten.  

7. Om det fanns tekniska hjälpmedel som bidrog till att du kunde bo kvar hemma 

längre, istället för vård-omsorgsboende, eller att du inte behövde ha hemtjänst 

som kom till dig regelbundet, hade du varit intresserad av det då?  

- Om ja: Varför? 

- Om nej: Varför inte? 

Jag tycker att jag är en ganska social person och jag vill inte bo hemma själv. Hellre 

då skulle jag bo på ett boende för äldre som inte är töntigt. Jag skulle hellre bo i en 

lägenhet där jag kan gå ner och käka i en matsal där jag kan prata med folk och där 

det finns vårdpersonal i närheten. Däremot om jag fortfarande har mycket barn och 

barnbarn som hälsar på behöver jag ju mycket plats och då vill jag fortfarande bo kvar 

i mitt hus, men jag vill gärna att det ska finnas en valmöjlighet. För om jag inte har 

några som hälsar på mig vill jag inte behöva sitta ensam i mitt hus.  

8. Det finns teknologi som utvecklas för att bidra med säkerhet i hemmet för äldre. 

Detta kan till exempel vara en robot som larmar om du faller eller som påminner 
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dig om att ta din medicin. Vad känner du inför detta? 

Ja, om jag väljer att bo hemma själv så är det jättebra. Något som säger: Hallå Ewa nu 

är det dags att ta medicin! Eller, oj nu har du ramlat dags att ringa 112! 

Så den säkerheten skulle jag inte tacka nej till.  

9. Vilka säkerhetsaspekter och krav tycker du att det ska finnas på robotar i 

hemmen? (ta fram några exempel om vad det kan vara, t.ex. datalagring, fysik 

eller utseende) 

Självklart ska roboten kunna väja för mig, de ska ju inte behöva ringa 112 för att jag 

snavar över dem.  

10. Hur viktigt skulle utseendet av roboten vara, och vilken typ av utseende skulle 

tilltala dig mest? 

En robot som ser ut som en människa skulle kännas lite otäckt, men man kan ju göra 

en snygg robot för det. Men den skulle se ut lite som en maskin, den får inte vara så 

liten så att man snubblar över den. Det ska vara tydligt att det är en robot i alla fall.  

11. Hade du föredragit om roboten hade ett namn, en personlighet och ett kön, eller 

föredrar du att se på den som en maskin? 

Det kan ju vara en hen, det spelar ingen roll. Men den kan ju vara lite gullig. Jag hade 

ju säkert döpt den till någonting, kanske Roboten eller Rob. 

12. Vill du att roboten ska förstå talspråk? Eller vilket sätt skulle du uppleva vara 

det enklaste sättet att kommunicera med den på?  

Talspråk, prata. 

13. En social robot skulle kunna interagera med dig socialt, förstå dina 

ansiktsuttryck och anpassa sig efter dina behov. Kan det här mer eller mindre 

bidra till socialt umgänge för dig? 

Nej, det tror jag inte.  

14. Om en robot skulle finnas i din vardag, vilka typer av funktioner skulle du vilja 

att roboten hjälpte dig med? 

Om den skulle finnas i mitt liv idag när jag fortfarande är fullt frisk, då skulle den få 

städa och plocka ur och in i diskmaskinen. 
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Bilaga 5. Intervju med Kerstin, 75 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare 

arbetat som sjuksköterska och lärare i hälso- och sjukvård. 

1. I dagens samhälle så är det väldigt vanligt med teknologiska apparater, såsom  

smartphones, datorer och surfplattor. Är du van vid att använda dessa typer  

produkter? Och i sådana fall vilka använder du? 

Jag använder mobiltelefon, som har touchscreen och internet. Datorer är jag van att 

använda på grund av mina tidigare yrken och har en hemma också.  

2. Hur är din inställning till den alltmer utvecklade teknologin, och att den används 

så mycket i vardagen?  

Jag tycker att det till viss del självklart kan vara bra men samtidigt är det väldigt 

sårbart. Om jag tänker på sjukvården som utvecklas till en digitaliserad vård så blir 

det problematiskt vid till exempel strömavbrott. Jag motsätter mig ju inte i utveckling 

men jag tycker att det har gått för snabbt. Det är viktigt att man provar ut det 

ordentligt först för att minimera bakslag.  

3. Har du stött på några problem med den senaste tekniken du använder i 

hemmet? 

Nej det tror jag nog inte. Eftersom jag inte är yrkesverksam nu så behöver jag inte 

använda min dator så mycket längre, så jag kan inte direkt säga att jag stött på några 

större problem nu på senare tid.  

4. Finns det något tekniskt hjälpmedel du känner att du saknar i hemmet?  

Nej jag vet inte vad det skulle vara i så fall. Känner inte att jag saknar något speciellt. 

5.  Om du skulle bli erbjuden nyutvecklade tekniska hjälpmedel som kan hjälpa dig 

med sjukdom och hälsa i hemmet, nu eller i framtiden, vad skulle det då kunna 

vara? 

Det var en svår fråga. Det finns säkert många utvecklade tekniska hjälpmedel. Om jag 

till exempel skulle bli synskadad så finns det väldigt många fina hjälpmedel som jag 

gärna skulle ta till mig. Det finns också många nya smarta hörapparater och jag tycker 

inte att man ska vara rädd för att pröva just nyare utvecklade saker. 

6. Är du bekant med begreppet robot? Och hur skulle du i så fall definiera det?  

En robot är något som går självmant runt omkring och styrs väl i stort sett utan min 

medverkan, tror jag i alla fall. Jag kan tänka mig att en robot kan vara till nytta för en 

del.  
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7. Om det fanns tekniska hjälpmedel som bidrog till att du kunde bo kvar hemma 

längre, istället för vård-omsorgsboende, eller att du inte behövde ha hemtjänst 

som kom till dig regelbundet, hade du varit intresserad av det då? 

- Om ja: Har du sett mycket om robotar i media? Och vilken inställning har du 

till robotar, positiv eller negativ?  

Ja det har jag gjort, jag har följt utvecklingen av robotar i media och sett hur olika 

robotar finns i olika verksamheter, man ser verkligen att det är på frammarsch. Efter 

det jag läst så kan jag både se positiva och negativa aspekter. Men jag tycker att det 

finns många positiva saker med robotar. Med en robot i sjukvården så kan man förfina 

operationsmetoderna vilket kanske underlättar sjukvårdstiden. Sjukdomstiden för 

patienten kan bli förkortad. Det som jag ser som negativt är att man inte vet så mycket 

om själva utvärderingen av roboten. Nu tänker jag också inom sjukvården vid en 

operation och då menar jag att man inte vet hur positivt det verkligen är. Missar man 

vissa saker när man bara använder sig av robotteknik vid en operation till exempel? 

 

Både och. På ett visst sätt så kan jag till exempel se att en robot skulle kunna hjälpa 

nattpatrullen inom hemtjänsten. Om roboten skulle kunna märka av att personen den 

befinner sig hos ligger och sover utan problem så kan nattpatrullen spara tid. Om med 

roboten kan personen bli observerad flera gånger under natten vilket är positivt. För 

en nattpatrull tar ju detta väldigt lång tid, att springa mellan varje vårdtagare. Jag vet 

dock inte om jag själv skulle vilja ha det. I alla fall känner jag så i nuläget men jag vet 

inte i framtiden. Jag tycker dock att den mänskliga kontakten är väldigt viktig, 

speciellt för de äldre, och jag vill inte att det enbart ska vara ”mekaniskt” besök. 

8. Det finns teknologi som utvecklas för att bidra med säkerhet i hemmet för äldre. 

Detta kan till exempel vara en robot som larmar om du faller eller som påminner 

dig om att ta din medicin. Vad känner du inför detta? 

Om det finns någon typ av robot som är utvecklad för att se om jag ramlar och som då 

snabbt kan larma till hemtjänsten så ser jag det positivt eftersom jag kan få hjälp fort. 

Men detta ligger väl väldigt långt i framtiden tror jag. 

9. Vilka säkerhetsaspekter och krav tycker du att det ska finnas på robotar i 

hemmen? (Ta fram några exempel om vad det kan vara, t.ex. datalagring, fysik 

eller utseende) 
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Det måste nog vara att den inte får skada personen som kommer i kontakt med den. 

Den ska inte orsaka problem för personen som använder den. Den ska inte kunna 

missbrukas. Jag vill dock inte att man sätter in en robot istället för den mänskliga 

kontakten, den ska endast vara ett komplement i vården och inte ersätta personal.  

10. Hur viktigt skulle utseendet av roboten vara, och vilken typ av utseende skulle 

tilltala dig mest? 

Jag tycker inte att de robotar jag har sett varit så tilltalande.  

Följdfråga: Vill du att roboten ska ha ett människolikt utseende? 

Det är väl meningen att roboten ska kunna gå och så vidare men jag upplever inte det 

som så tilltalande. Jag tycker det är lite läskigt med ett männsikolikt utseende.  

11. Hade du föredragit om roboten hade ett namn, en personlighet och ett kön, eller 

föredrar du att se på den som en maskin?  

Nej skulle föredra att se den som ett dött ting.  

12. Vill du att roboten ska förstå talspråk? Eller vilket sätt skulle du uppleva vara 

det enklaste sättet att kommunicera med den på? 

Jag tror att det skulle vara enklast att kommunicera med roboten via talspråk. För att 

Lära sig ny teknik som äldre är inte enkelt. Jag tänker på min mamma, hon hade inte 

tyckt det var enkelt. 

13. En social robot skulle kunna interagera med dig socialt, förstå dina 

ansiktsuttryck och anpassa sig efter dina behov. Kan det här mer eller mindre 

bidra till socialt umgänge för dig? 

Nej det tror jag inte. Då tror jag det var bättre att ha en katt. De robotar som jag sett 

hittills har jag inte tyckt varit så tilltalande. Men om man kan utvecklar mer 

avancerade robotar så skulle jag känna mig mera positiv.  

14. Om en robot skulle finnas i din vardag, vilka typer av funktioner skulle du vilja 

att roboten hjälpte dig med?  

Det är lite svårt att svara på eftersom jag inte är 100% positiv till robotar i nuläget. 

Men att ha en robot som kan larma när man ramlat och man inte kan ta sig upp är jag 

positiv till. 
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Bilaga 6. Intervju med Marita, 79 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare 

arbetat som städinspektör.  

1. I dagens samhälle så är det väldigt vanligt med teknologiska apparater, såsom 

smartphones, datorer och surfplattor. Är du van vid att använda dessa typer av 

produkter? Och i sådana fall vilka använder du? 

Nej jag är inte van, jag använder telefonen som telefon. Jag har en dator och använder 

den ibland om det är något viktigt jag behöver söka efter men är i övrigt väldigt dålig 

på det där. Jag är inte så intresserad av teknik, jag hade kunnat bli mer insatt då min 

man fortfarande levde som höll på med datorer men jag var inte intresserad på den 

tiden heller. Men det är klart, nu skulle man ha behövt det där, eftersom många 

vardagliga saker ska göras via dator.  

2. Hur är din inställning till den alltmer utvecklade teknologin, och att den används 

så mycket i vardagen? 

Det är ju bra för ungdomarna som har lärt sig men det är värre för oss äldre. Eftersom 

jag använder telefonen för att ringa skulle det bli väldigt problematiskt om telefonen 

blev allt för utvecklad och därmed komplicerad att använda. Barn lär sig i tidig ålder 

vilket i för sig kan vara bra, men ibland tycker jag att det går för långt. Jag kan många 

gånger uppfatta det som lite oförskämt när de endast sitter med sin telefon överallt.  

3. Har du stött på några problem med den senaste tekniken du använder i 

hemmet? 

Tv’n har krånglat och lagt av, framförallt med comhem. En gång hade jag råkat 

komma åt någon fel knapp så boxen stängdes av och slutade fungera och då har jag 

fått ringa till bolaget för att få hjälp. Nu har jag lärt mig att jag ska dra ut sladden ett 

tag och sätta i den igen, vilket är krångligt eftersom jag måste krypa bakom tv, men 

efter det har tv satts igång igen. Har haft problem med tv- boxen många gånger, en 

gång fick jag ringa och be om hjälp och en anställd inom bolaget fick komma hem till 

mig för att försöka lösa problemet, men han kunde inte det. Efter mycket grubblande 

löste jag faktiskt problemet själv. Så i och för sig är jag inte rädd för el och prövar 

mig gärna fram. Tror det har att göra med att jag hållit på mycket med säkringar på 

mina tidigare arbeten.  
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4. Finns det något tekniskt hjälpmedel du känner att du saknar i hemmet?  

Nej, jag har ju det mesta som till exempel mikrovågsugn och vispar. Känner inte att 

det är något jag direkt saknar 

5. Om du skulle bli erbjuden nyutvecklade tekniska hjälpmedel som kan hjälpa dig 

med sjukdom och hälsa i hemmet, nu eller i framtiden, vad skulle det då kunna 

vara? 

Då tänker jag inte på direkt tekniska hjälpmedel. Det jag kommer på nu är till 

exempel om man har svårt och inte orkar att öppna ett lock eller sätta på en kran så 

kan hjälpmedel som gör detta lättare att hantera vara användbara. Men däremot pratar 

min sambo Leif om att han skulle vilja ha en elektrisk rullstol. Just nu använder vi 

båda rullator men Leif hänger väldigt mycket på den och han fick ont i armarna. Vi 

skaffade därför en annan som ska avlastar armarna mycket bättre. Dock tycker jag att 

de blir problematiskt med en elektrisk rullstol eftersom man inte rör sig så mycket då 

vilket är viktigt. Men just andra tekniska hjälpmedel i hemmet vet jag inte, kommer 

inte på vad det skulle kunna vara?  

Följdfråga: Det finns till exempel så kallade robotdammsugare, vad känner du 

inför det?  

Det har jag redan, fast en liten en som endast städar under sängen eftersom jag har 

svårt att komma åt och göra rent där. Den har varit bra, har svårt att krypa på golvet, 

när jag väl sätter mig ner blir det väldigt svårt att komma upp.  

6. Är du bekant med begreppet robot? Och hur skulle du i så fall definiera det? 

En robot är ett hjälpmedel. Det finns ju robotar på fabriker, men där måste de 

programmeras först så att de lär sig vad som ska göras. Andra exempel är 

gräsklipparrobot och dammsugarrobot. Det är väl det som finns nu, sen kommer det 

naturligtvis komma mer tror jag. Så småningom tror jag inte ens att vi behöver köra 

bilen själva.  

- Om ja: Har du sett mycket om robotar i media? Och vilken inställning har du 

till robotar, positiv eller negativ?  

Jag har sett mycket om robotar i media, det är väl framförallt där jag har hört mycket. 

Jag har sett olika klipp om olika typer av robotar. Jag har både en positiv och negativ 

inställning. Det negativa är att robotar kan orsaka att människor blir av med sina 

arbeten å andra sidan finns det mycket jobb för de som ska designa robotarna. I vissa 
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fall är det bra med robotar för att det kan vara vissa arbeten som är farliga att utföra 

och då är det bra med en robot som kan utföra dessa uppgifter. Till exempel så 

använder man robotar för att desarmera bomber och det är ju bra. 

7. Om det fanns tekniska hjälpmedel som bidrog till att du kunde bo kvar hemma 

längre, istället för vård-omsorgsboende, eller att du inte behövde ha hemtjänst 

som kom till dig regelbundet, hade du varit intresserad av det då? 

Jo, det är klart. Jag vill helst inte att någon ska komma hem till mig, jag försöker göra 

det mesta själv men så småningom så kanske man måste ha vissa hjälpmedel.  

8. Det finns teknologi som utvecklas för att bidra med säkerhet i hemmet för äldre. 

Detta kan till exempel vara en robot som larmar om du faller eller som påminner 

dig om att ta din medicin. Vad känner du inför detta? 

Det är nog rätt så bra. Larm har ju funnits men då har man fått trycka på den själv. Att 

påminna om medicin kan vara bra eftersom jag tänker på min sambo som jag ständigt 

måste fråga om han tagit sin medicin eller inte. Han använder ju insulin också vilket 

är viktigt att ta. Jag brukar ju göra i ordning hans medicin åt honom, har tre dosetter 

hemma som jag förbereder. Med det finns nog inga robotar som kan utföra det men 

det hade varit bra om det fanns.  

9. Vilka säkerhetsaspekter och krav tycker du att det ska finnas på robotar i 

hemmen? 

Att robotarna ska vara säkra, om man har svårt att gå ska inte roboten hamna i vägen. 

Det är viktigt att robotarna ska utnyttjas på rätt sätt. Därför måste man få instruktioner 

om hur de ska användas för annars vet man ju inte.  

10.  Hur viktigt skulle utseendet av roboten vara, och vilken typ av utseende skulle 

tilltala dig mest? 

Jag tror inte att utseendet skulle spela så stor roll men jag vet inte om jag skulle vilja 

att den ska se ut som en människa. 

11. Hade du föredragit om roboten hade ett namn, en personlighet och ett kön, eller 

föredrar du att se på den som en maskin?  

Som en maskin.  

12. Vill du att roboten ska förstå talspråk? Eller vilket sätt skulle du uppleva vara 

det enklaste sättet att kommunicera med den på? 
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Jo men det är nog rätt så bra om den lär sig vissa kommandon. Det hade varit bra om 

de gick att utveckla robotarna så men det vet jag inte om det gör. 

13. En social robot skulle kunna interagera med dig socialt, förstå dina 

ansiktsuttryck och anpassa sig efter dina behov. Kan det här mer eller mindre 

bidra till socialt umgänge för dig? 

Att man då skulle umgås med roboten? Nej det tror jag inte skulle kunna gå. Jag har 

ju mina barn som säger att om jag blir ensam får jag flytta in hos dom. Jag behöver 

inte bli ensam. Om jag blir ensam så skulle jag vilja försöka skaffa mig en plats på ett 

äldreboende där det finns folk runt omkring mig.  

14. Om en robot skulle finnas i din vardag, vilka typer av funktioner skulle du vilja 

att roboten hjälpte dig med?  

Ja, jag undrar vad en robot kan göra… Om man tillexempel ska göra något högt upp 

kanske en robot kan hjälpa mig med det. Eftersom jag ramlade när jag ställde mig på 

en stol och skulle ta ner en sak. Gjorde illa mig ordentligt och har än idag besvär med 

ryggen. Så en robot som skulle kunna ”klättra” hade varit något. Skulle även kunna 

skaffa mig en större ”städrobot” som kan städa på större ytor än den lilla 

damsugarroboten jag har nu.  

 

Bilaga 7. Intervju med Else, 85 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare 

arbetat som sjuksköterska. 

1. I dagens samhälle så är det väldigt vanligt med teknologiska apparater, såsom 

smartphones, datorer och surfplattor. Är du van vid att använda dessa typer av 

produkter? Och i sådana fall vilka använder du? 

Ja, någorlunda van. Jag använder mobiltelefon och iPad.  

2. Hur är din inställning till den alltmer utvecklade teknologin, och att den används 

så mycket i vardagen? 

Min inställning är väl att det inte går att stoppa nu när det kommit i rullning så man 

får försöka att blanda med andra saker för att inte enbart hålla på med tekniska 

produkter. 

3. Har du stött på några problem med den senaste tekniken du använder i 

hemmet? 

Det var ingen enkel fråga. Datorer kan jag inte så mycket om när jag jämför mig med 

72 



 

ungdomar som kan mycket mer. Jag har inte brytt mig om att lära mig mer än det jag 

har användning för.  

4. Finns det något tekniskt hjälpmedel du känner att du saknar i hemmet?  

Eftersom jag inte är van vid så mycket så vet jag inte vad jag skulle sakna, det var lite 

svårt att svara på.  

5. Om du skulle bli erbjuden nyutvecklade tekniska hjälpmedel som kan hjälpa dig 

med sjukdom och hälsa i hemmet, nu eller i framtiden, vad skulle det då kunna 

vara? 

Det går ju väldigt framåt med sådana här saker och jag har inte läst på så mycket om 

vad det finns för utbud egentligen, det är lättare att svara om jag fick förslag på vad 

det skulle kunna vara. Men en rullator som man kan använda när det blir svårt att röra 

på sig kan jag tänka mig använda. Man måste ju gå upp ur sängen själv, och när det 

blir svårt måste man kanske skaffa en sjukhussäng eller något liknande dock har jag 

inget behov av det just nu.  

6. Är du bekant med begreppet robot? Och hur skulle du i så fall definiera det? 

Jag är inte bekant med robot, men har läst lite om det. Har sett att robotar används i 

fabriker och verkstäder men inte så mycket i hemmet. Om man får svårt att gå, eller 

resa sig upp ur sängen så kan jag tänka mig att en robot skulle kunna hjälpa med det.  

- Om ja: Har du sett mycket om robotar i media? Och vilken inställning har du 

till robotar, positiv eller negativ?  

Ja, jag har sett på tv lite grann. Om man har det ganska jobbigt och får vistas på ett 

äldreboende så har jag sett lite hur robotar kan hjälpa dom. Jag är positiv till att pröva 

robotar. 

7. Om det fanns tekniska hjälpmedel som bidrog till att du kunde bo kvar hemma 

längre, istället för vård-omsorgsboende, eller att du inte behövde ha hemtjänst 

som kom till dig regelbundet, hade du varit intresserad av det då? 

Ja intresserad av att prova och så får man se om det passar, det kan jag tänka mig. 

Om ja: Varför?  

Det är nog mer för att jag är nyfiken, eftersom det kan vara svårt att komma in på 

äldreboende. Om man blir ensam så kan det vara skönt att få vistas hemma om har sitt 

förstånd i behåll.  
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8. Det finns teknologi som utvecklas för att bidra med säkerhet i hemmet för äldre. 

Detta kan till exempel vara en robot som larmar om du faller eller som påminner 

dig om att ta din medicin. Vad känner du inför detta? 

Det tycker jag låter alldeles utmärkt. 

9. Vilka säkerhetsaspekter och krav tycker du att det ska finnas på robotar i 

hemmen? (Ta fram några exempel om vad det kan vara, t.ex. datalagring, fysik 

eller utseende) 

De måste ju vara utprovade och får inte ersätta hemtjänst eller annan person på det 

viset att om roboten inte fungerar på ett bra sätt så måste man ha tillräcklig kraft att 

kunna säga ifrån och få en person istället. Så därför måste man prova den ordentligt 

först innan man säger ja att ha den istället för en vårdgivare till exempel.  

10. Hur viktigt skulle utseendet av roboten vara, och vilken typ av utseende skulle 

tilltala dig mest? 

Det är svårt att svara på beroende på olika sammanhang. Men den får ju inte stå i 

vägen, jag bor i en lägenhet och därför skulle jag inte vilja ha en robot som tar upp 

stor plats. Den måste vara smidig, helst vill jag kunna lägga undan den så den inte är i 

vägen. 

11. Hade du föredragit om roboten hade ett namn, en personlighet och ett kön, eller 

föredrar du att se på den som en maskin?  

Just nu skulle jag säga att jag vill att den ser ut som en maskin. Vill nog inte att den 

ska se ut som en människa, det kan bli lite läskigt. Inga hår och ögon ska den ha. 

12. Vill du att roboten ska förstå talspråk? Eller vilket sätt skulle du uppleva vara 

det enklaste sättet att kommunicera med den på? 

Ja det kan jag tänka mig.  

13. En social robot skulle kunna interagera med dig socialt, förstå dina 

ansiktsuttryck och anpassa sig efter dina behov. Kan det här mer eller mindre 

bidra till socialt umgänge för dig? 

Ja kanske lite.  

14. Om en robot skulle finnas i din vardag, vilka typer av funktioner skulle du vilja 

att roboten hjälpte dig med? 

Har aldrig haft en robot tidigare så det är lite svårt att svara på men om man börjar bli 

vinglig när man går så skulle man kanske istället för en käpp ha en typ av robot 
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bredvid sig.  

Följdfråga: Vad känner du inför robotar som kan hjälpa dig med städning till 

exempel? 

Ja om det finns robotar som kan underlätta städning så kan jag tänka mig det. Det 

finns ju robotar som klipper gräsmattan, så då skulle man säkert kunna ha en robot 

som skötte dammsugaren om det fanns en sån.  

 

Bilaga 8. Intervju med Eivor, 67 år gammal, nuvarande pensionär men har tidigare 

arbetat inom barnomsorgen. 

1. I dagens samhälle så är det väldigt vanligt med teknologiska apparater, såsom 

smartphones, datorer och surfplattor. Är du van vid att använda dessa typer av 

produkter? Och i sådana fall vilka använder du? 

Jag är inte van med det, jag använder bara mest telefon och inte data. Jag har problem 

med mitt ena ögna vilket gör det svårt för mig.  

2. Hur är din inställning till den alltmer utvecklade teknologin, och att den används 

så mycket i vardagen? 

Jag tycker att det är mycket problem med denna utveckling, jag är ju äldre själv men 

jag tänker mycket på de som är ännu äldre än mig och hur svårt det måste vara för 

dom att klara av detta. Bara att slå på telefonen kan vara problematisk för någon som 

inte är van och man kan bli stressad. 

3. Har du stött på några problem med den senaste tekniken du använder i 

hemmet? 

Ja vissa funktioner med tv:en har varit lite knepiga även tillhörande apparater. Mycket 

tror jag beror på osäkerhet. 

4. Finns det något tekniskt hjälpmedel du känner att du saknar i hemmet?  

Nej inte just nu.  

5. Om du skulle bli erbjuden nyutvecklade tekniska hjälpmedel som kan hjälpa dig 

med  sjukdom och hälsa i hemmet, nu eller i framtiden, vad skulle det då kunna 

vara? 

En sådan som hjälper till med städning skulle jag kunna tänka mig. Annars har jag 

svårt att komma på några exempel just nu. När man dock är i den situationen och är i 
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behov av hjälp så tror jag man accepterar det på ett annat sätt. Då lär man sig också 

roboten.  

6. Är du bekant med begreppet robot? Och hur skulle du i så fall definiera det? 

Om ja: Har du sett mycket om robotar i media? Och vilken inställning har du 

till robotar, positiv eller negativ?  

Svårt att komma på vad det skulle kunna vara. 

Följdfråga: Det finns ju till exempel så kallade robotdammsugare, vad känner 

du inför det?  

En robot är en maskin som hjälper till på olika sätt. Vissa robotar är säkert bra tror jag 

men jag tycker att det är lite opersonligt om man tänker på att om jag skulle bli ensam 

och behöver hjälp så vill jag inte att det ska vara en robot som hjälper mig eftersom 

det skulle kännas lite opersonligt. Jag har inte sett jätte mycket i media men självklart 

lite grann.  

7. Om det fanns tekniska hjälpmedel som bidrog till att du kunde bo kvar 

hemma längre, istället för vård-omsorgsboende, eller att du inte behövde ha 

hemtjänst som kom till dig regelbundet, hade du varit intresserad av det då? 

Jag är ju lite negativt inställd till robotar. Jag tycker att det är bättre med mänsklig  

kontakt och jag tror inte att en robot kan motsvara det. 

Följdfråga: Varför tror du att det är så? 

Jag tror att människor behöver den här beröringen och värmen som människor ger 

varandra.  

8. Det finns teknologi som utvecklas för att bidra med säkerhet i hemmet för äldre. 

Detta kan till exempel vara en robot som larmar om du faller eller som påminner 

dig om att ta din medicin. Vad känner du inför detta? 

Om man var ensam och inte hade någon som kom till än, så hade det självklart varit 

bra med en robot som gjorde enklare saker som att påminna om medicin till exempel. 

Men just när det gäller värme och beröring så tror jag inte på robotar.  

9. Vilka säkerhetsaspekter och krav tycker du att det ska finnas på robotar i 

hemmen? (Ta fram några exempel om vad det kan vara, t.ex. datalagring, fysik 

eller utseende) 

Den ska ju kunna känna av om man till exempel har svårt att gå så att den inte är i 

vägen. Om man ska ha en robot så ska den kunna se om jag gör något fel, att den 
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känner av om jag till exempel har på plattan och kan larma eller ge signaler så jag inte 

bränner mig.  

10. Hur viktigt skulle utseendet av roboten vara, och vilken typ av utseende skulle 

tilltala dig mest? 

För mig skulle jag vilja ha en mer naturlig robot, en mjuk och människolik robot.  

11. Hade du föredragit om roboten hade ett namn, en personlighet och ett kön, eller 

föredrar du att se på den som en maskin?  

Ja, och den kan få heta något om man nu ska kalla på den så blir det lättare.  

12. Vill du att roboten ska förstå talspråk? Eller vilket sätt skulle du uppleva vara 

det enklaste sättet att kommunicera med den på? 

Jag tror att talspråk skulle kunna vara bra.  

13. En social robot skulle kunna interagera med dig socialt, förstå dina 

ansiktsuttryck och anpassa sig efter dina behov. Kan det här mer eller mindre 

bidra till socialt umgänge för dig? 

Det är lite svårt att svara på, just nu känner jag inte att en robot kan göra det. Men 

återigen när man är i den situationen så kanske man accepterar det på ett helt annat 

sätt.  

14. Om en robot skulle finnas i din vardag, vilka typer av funktioner skulle du vilja 

att roboten hjälpte dig med? 

Städning skulle jag kunna tänka mig just nu. 

Följdfråga: Om du tänker mer framtidsmässigt? 

En robot som hjälper till att sköta matlagning skulle kanske vara bra. 

  

Bilaga 9. Intervju med Monika, 75 år, pensionär, men har tidigare jobbat på 

försäkringskassan. 

1. I dagens samhälle så är det väldigt vanligt med teknologiska apparater, såsom 

smartphones, datorer och surfplattor. Är du van vid att använda dessa typer av 

produkter? Och i sådana fall vilka använder du? 

Jag har en mobiltelefon och dator, men jag använder den mest för att läsa mail och 

tidningar men även för att spela spel på den. 
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2. Hur är din inställning till den alltmer utvecklade teknologin, och att den används 

så mycket i vardagen? 

Man får försöka hänga med så gott det går. Att det blir mer och mer det är framtiden. 

3. Har du stött på några problem med den senaste tekniken du använder i 

hemmet? 

Nej, det har jag inte. 

4. Finns det något tekniskt hjälpmedel du känner att du saknar i hemmet?  

Nej det gör jag inte faktiskt. 

5. Om du skulle bli erbjuden nyutvecklade tekniska hjälpmedel som kan hjälpa dig 

med sjukdom och hälsa i hemmet, nu eller i framtiden, vad skulle det då kunna 

vara? 

En hiss som hjälper mig upp till övervåningen skulle vara bra. 

6. Är du bekant med begreppet robot? Och hur skulle du i så fall definiera det?  

Om ja: Har du sett mycket om robotar i media? Och vilken inställning har du 

till robotar, positiv eller negativ?  Jag är bekant med robotar som man ser på tv, jag 

har sett att dem gör många människor glada. Jag tror det är positivt att de skapar 

robotar.  

7. Om det fanns tekniska hjälpmedel som bidrog till att du kunde bo kvar hemma 

längre, istället för vård-omsorgsboende, eller att du inte behövde ha hemtjänst 

som kom till dig regelbundet, hade du varit intresserad av det då? 

Ja absolut hade jag varit intresserad utav det, men sedan är det ju även en 

penningfråga. Följdfråga: Men säg att till exempel kommunen skulle betala för 

det, hur känner du då? Ja då skulle jag tänka på att skaffa det.  

8. Det finns teknologi som utvecklas för att bidra med säkerhet i hemmet för äldre. 

Detta kan till exempel vara en robot som larmar om du faller eller som påminner 

dig om att ta din medicin. Vad känner du inför detta? 

Ja för säkerheten, varför inte. Det tror jag nog.  

9. Vilka säkerhetsaspekter och krav tycker du att det ska finnas på robotar i 

hemmen? (Ta fram några exempel om vad det kan vara, t.ex. datalagring, fysik 

eller utseende) 

Självklart ska de inte göra illa en eller åka in i en. Det är väldigt viktigt att de kan 

känna av mig och flytta på sig. 
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10. Hur viktigt skulle utseendet av roboten vara, och vilken typ av utseende skulle 

tilltala dig mest? 

Kan den se ut som en människa är det bra tycker jag. 

11. Hade du föredragit om roboten hade ett namn, en personlighet och ett kön, eller 

föredrar du att se på den som en maskin?  

Nej det behöver den inte ha egentligen.  

12. Vill du att roboten ska förstå talspråk? Eller vilket sätt skulle du uppleva vara 

det enklaste sättet att kommunicera med den på? 

Talspråk helst. 

13. En social robot skulle kunna interagera med dig socialt, förstå dina 

ansiktsuttryck och anpassa sig efter dina behov. Kan det här mer eller mindre 

bidra till socialt umgänge för dig? 

Ja om man är ensam hemma och inte har någon partner så tror jag att det är bra att ha 

en robot att umgås med. 

14. Om en robot skulle finnas i din vardag, vilka typer av funktioner skulle du vilja 

att roboten hjälpte dig med?  

Ja, fysiska saker. Så som till exempel hjälper mig upp till övervåningen, en hiss.  

 

Bilaga 10. Franz, 83 år, pensionär men har tidigare jobbat i verkstad.  

 

1. I dagens samhälle så är det väldigt vanligt med teknologiska apparater, såsom 

smartphones, datorer och surfplattor. Är du van vid att använda dessa typer av 

produkter? Och i sådana fall vilka använder du? 

Jag är inte alls så bra på det, det fanns ju inte förut. Men jag använder ju 

mobiltelefonen och datorn litegrann. 

2. Hur är din inställning till den alltmer utvecklade teknologin, och att den används 

så mycket i vardagen? 

Till en viss gräns tycker jag, för det är svårt och jag känner inte att jag klarar av allt. 

3. Har du stött på några problem med den senaste tekniken du använder i 

hemmet? 

Ja, det gjorde jag nu när jag skulle skicka ett mail till min son till exempel, jag klarade 

inte av det.  
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4. Finns det något tekniskt hjälpmedel du känner att du saknar i hemmet?  

Nej det vet jag inte. 

5. Om du skulle bli erbjuden nyutvecklade tekniska hjälpmedel som kan hjälpa dig 

med sjukdom och hälsa i hemmet, nu eller i framtiden, vad skulle det då kunna 

vara? 

Det vet jag inte heller faktiskt. 

6. Är du bekant med begreppet robot? Och hur skulle du i så fall definiera det? 

Om ja: Har du sett mycket om robotar i media? Och vilken inställning har du 

till robotar, positiv eller negativ?  

Ja jag vet, jag har sett såna på TV. Det är något som kan klara det jag inte klarar av. 

Jag tror att det är bra till en viss gräns. Men det blir ju läskigt om de kan börja tänka 

för sig själva.  

7. Om det fanns tekniska hjälpmedel som bidrog till att du kunde bo kvar hemma 

längre, istället för vård-omsorgsboende, eller att du inte behövde ha hemtjänst 

som kom till dig regelbundet, hade du varit intresserad av det då? 

Absolut, det skulle jag vilja ha.  

8. Det finns teknologi som utvecklas för att bidra med säkerhet i hemmet för äldre. 

Detta kan till exempel vara en robot som larmar om du faller eller som påminner 

dig om att ta din medicin. Vad känner du inför detta? 

Det är mycket bra tycker jag. 

9. Vilka säkerhetsaspekter och krav tycker du att det ska finnas på robotar i 

hemmen? (Ta fram några exempel om vad det kan vara, t.ex. datalagring, fysik 

eller utseende) 

Det är viktigt att de kan väja så att de inte åker in i en. 

10. Hur viktigt skulle utseendet av roboten vara, och vilken typ av utseende skulle 

tilltala dig mest? 

Det spelar inte så stor roll, men den ska se ut som en maskin. 

11. Hade du föredragit om roboten hade ett namn, en personlighet och ett kön, eller 

föredrar du att se på den som en maskin?  

Nej det tycker jag inte. 
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12. Vill du att roboten ska förstå talspråk? Eller vilket sätt skulle du uppleva vara 

det enklaste sättet att kommunicera med den på? 

Ja talspråk tycker jag. 

13. En social robot skulle kunna interagera med dig socialt, förstå dina 

ansiktsuttryck och anpassa sig efter dina behov. Kan det här mer eller mindre 

bidra till socialt umgänge för dig? 

Nej jag tror inte det.  

14. Om en robot skulle finnas i din vardag, vilka typer av funktioner skulle du vilja 

att roboten hjälpte dig med?  

Att den skulle kunna städa i hemmet och påminna mig om att ta min medicin.  
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