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Abstrakt 

Syftet med studien var att beskriva vilken uppfattning seniora medborgare har angående 

möjligheten att ta hjälp av en robot i hemmet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade intervjuer gjordes med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. I 

studien deltog 14 personer mellan 65 och 75 år. Bekvämlighetsurval och snöbollsprincipen 

användes vid urval. Insamlade data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och 

resulterade i tre kategorier: Robotar kan bidra till ökad delaktighet i aktivitet. Robotar kan 

bidra till ökad integritet och autonomi samt Robotar kan orsaka rädslor och känslor av 

obehag. Resultatet visade att deltagarna kunde se stora möjligheter att självständigt kunna 

genomföra viktiga aktiviteter med stöd av robotar. Robottekniken ansågs av deltagarna kunde 

bidra till kvarboendet genom att underlätta de nödvändiga dagliga aktiviteterna. Resultatet 

visade också att deltagarna hade uttalade rädslor, i samband med tankar på framtida 

robotinsatser och befarade att mänsklig kontakt kommer att ersättas med robotteknik. 

Resultatet av studien kan bidra till en ökad insikt om seniora medborgares perspektiv på 

aktivitet och insats av robotar i hemmet, vilket kan ses som en förutsättning för att kunna 

bemöta seniorernas individuella behov. 
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Abstract 

The aim of the study was to describe the perception of robotic assistance at home among the 

senior sitizens. The study design was qualitative, semi-structured interviews were performed 

using open questions. 14 participants between 65 and 75 years old were included. For 

selection of participants, the convenience sampling and snowball sampling method were used. 

Data analysis was qualitative and resulted in three categories:  robots can contribute to 

increased participation in activity; robots can contribute to increased autonomy and integrity 

and robots can cause fear and discomfort. The results showed that the participants saw a large 

potential in being able to independently perform important activities with the help of robotic 

assistance. By facilitating daily activities, the robot technique could support the senior 

population to live and age in their homes. But the study also showed that the participants 

feared that robots might replace personal contact. The results of this study can contribute to an 

increased insight into the senior sitizens view about the use of robotic assistance at home. 

This is a requirement to meet the individual needs of the senior population. 
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Inledning  

 
“Aging in place”, är ett begrepp som frekvent används relaterat till den åldrande befolkningen 

och som i Sverige har översatts till kvarboende. Kvarboendet diskuteras globalt som ett sätt 

att öka äldre personers livskvalitet och att ge en effektiv lösning på de stigande kostnaderna 

för vård av äldre personer. Forskning i olika kulturella miljöer visar att äldre personer föredrar 

att bo kvar i sina hem och i sin bekanta miljö (World Health Organization [WHO], 2011). 

Som en följd av detta får i Sverige idag enligt Socialstyrelsen (2017) ett stort antal äldre 

personer insatser i det ordinära boendet. Antalet äldre personer som vårdas i särskild boende 

har minskat och väntetiden har blivit längre. I framtiden kommer fler personer med stora 

behov att bo kvar i det egna hemmet. Användning av teknik kan vara en möjlighet för äldre 

personer att kunna klara vardagens aktiviteter och fortsätta bo hemma (Chan, Estève, Escriba, 

& Campo, 2008). I Sverige som i många andra länder är insatsen av robotteknik i äldrevården 

ett tema som diskuteras. Radioprogram, nyhetssändningar, Tv-dokumentärer, tidningsartiklar 

och skönlitterära verk behandlar frågan och tar upp ämnet allt mer frekvent. I Japan finns ett 

samarbete angående utvecklingen av robotar mellan den japanska regeringen och National 

Institute of Advanced Industrial Science and Technology och det är ett exempel på ett sätt att 

möta den snabbt växande äldre befolkningen med förväntade ökade vårdbehov (Lane et al., 

2016). Författarna har arbetat och praktiserat hos äldre personer i deras hem och har sett att 

funktionsnedsättningar påverkar självständighet och delaktighet negativt i de dagliga 

aktiviteterna. På grund av den pågående diskussionen i samhället om insatser av robotar ansåg 

författarna att det var angeläget att undersöka äldre personers syn på insatser av robotar som 

stöd i vardagliga aktiviteter i hemmiljön. Författarna anser att det är viktigt att känna till de 

äldre personernas uppfattningar om robotar som hjälpmedel för att kunna bistå med rätt insats 

så att adekvat hjälp kan ges i de dagliga aktiviteterna.  
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Bakgrund  

Äldre personers situation vid kvarboende i hemmet  

Hälsa och funktionsförmåga är en av de viktiga faktorerna som påverkar de äldre personernas 

situation vid kvarboendet (Grimmer, Kay, Foot, & Pastakia, 2015; Vasunilashorn, Steinman, 

Liebig, & Pynoos, 2012). Enligt Thorslund och Parker (2005) har förmågan att klara 

personliga och instrumentella aktiviteter i det dagliga livet förbättrats hos äldre personer. 

Trots att livslängden ökar och insjuknandet förskjuts till högre ålder är försämring av 

funktionsförmågan en naturlig process som tillhör åldrandet. Imobilisering, urininkontinens, 

konfusion och fall är vanliga symptom som följer med en rad olika sjukdomar. Medicinska 

problem kan medföra psykiska och sociala bekymmer (Larsson & Rundgren, 2010).  Utföra 

personlig hygien och klä på sig kan till exempel vara stora utmaningar. Även andra aktiviteter 

i det dagliga livet påverkas av försämrad funktionsförmåga, äldre personer kan behöva 

praktiskt stöd för att kunna underhålla och sköta sitt hem. Aktiviteter som att handla och att 

städa är bundna till vissa fysiska förutsättningar och kan vara svårt att utföra självständigt 

(Grimmer et al., 2015).          

 

Ytterligare en fas i livet som har betydelse för äldre personers aktivitetsutförande är 

pensioneringen. Med pensioneringen börjar en process av förändringar som kan ta sig uttryck 

i ändrade roller och vanor (Kielhofner, 2012). I kombination med försämrad 

funktionsförmåga kan det leda till förlust av sociala kontakter och avsaknad av mening till 

förut utförda aktiviteter. Att kunna skaffa en social samvaro har stor betydelse för äldre 

personer som lever med försämrad funktionsförmåga och det finns ett stort behov av icke 

kommersiella mötesplatser. Äldre personer som regelbundet utför aktiviteter med andra 

upplever sig mindre ensamma (Borell & Iwarsson, 2013).                                                    

 

Äldre personer ser det som ett tecken på oberoende att bo hemma. För att kunna bibehålla 

känslan av oberoende kan de tänja på sina gränser för sin kapacitet som betyder att de utför 

aktiviteter på samma sätt som tidigare utan att använda hjälpmedel trots att det är fysiskt 

ansträngande. När det inte längre fungerar kompenseras hinder genom utvecklandet av nya 

strategier som även kan inkludera användandet av hjälpmedel. En annan möjlighet att kunna 

vara självständig kan vara att hantera ett försämrat utförande av aktiviteter. Det kan ske 

genom att sänka sina krav på utförandet eller att sluta utföra den aktiviteten. Den upplevda 

känslan av att vara oberoende eller autonom är viktig för personens positiva självbild (Haak, 
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Fänge, Iwarsson, & Ivanoff, 2007). Uppfattningen om den egna förmågan påverkar 

motivationen att ta sig an uppgifter och ta tillvara på tillfällen (Kielhofner, 2012). 

Det är inte bara den fysiska miljön i hemmet som har betydelse för äldre personer. Även 

faktorer som tillgång till det sociala nätverket, förtrogenhet med vissa fysiska platser i 

grannskapet, kunskap om de lokala förhållandena, tillgänglighet till offentlig service och 

känslan av att tillhöra den sociala gemenskapen påverkar uppfattningen om att kunna vara 

självständig (Wiles, Leibing, Guberman, Reeve & Allen, 2012).                             

 

 

Förutsättningar till framgångsrikt kvarboende                                                                  

För äldre personers har aktiviteter i det dagliga livet stor betydelse. Försämrad 

utförandekapacitet kan leda till att vanor i samband med utförandet behöver ändras. Ändringar 

kan handla om själva uppgiften, miljön eller personliga faktorer. Arbetsterapeutiska 

interventioner behöver relateras till personens aktivitetskompetens och miljöfaktorer 

(Kielhofner, 2012). Framgångsrikt kvarboende ställer krav på miljön, där den fysiska och 

personliga säkerheten är en nyckelfaktor som inkluderar användning av hjälpmedel och 

anpassning av bostaden (Wiles et al., 2012). Enligt Fischer (2009) och Lilja och Borell (2001) 

utgör tillhandahållande av hjälpmedel för personlig vård som förhöjda toalettsitsar och 

badbrädor samt rullstolar och gånghjälpmedel för förflyttning en stor del av kompensatoriska 

hjälpmedel. Enligt Kielhofner (2012) är aktivitetskompetens knuten till deltagandet i 

aktiviteter som förmedlar en känsla av förmåga, tillfredsställelse och kontroll. Erlandsson och 

Person (2014) beskriver i sammanhanget att aktivitet upplevs subjektivt, det poängteras 

dessutom att meningen med aktiviteten är kopplat till motivationen att utföra den. Även 

Ekstam, Guidetti, Johansson och Tham (2012) hänvisar till att det är viktigt att koppla 

interventioner till meningsfulla aktiviteter.  

 

I forskning om smart homes framkom att tekniska lösningar kan bidra till ökad självständighet 

och säkerhet och därmed främja ett framgångsrikt kvarboende. Tekniken kan vara ett 

komplement vid funktionsnedsättningar och kan stödja aktiviteter i det dagliga livet och 

minska social isolering (Chan et al., 2008). Enligt Vasunilashorn et al. (2012) får teknologi 

växande uppmärksamhet i forskning om kvarboende. Trots att robotteknik kan underlätta de 

dagliga aktiviteterna för äldre personer identifieras flera hinder för acceptans av robotar hos 

målgruppen. Wu et al. (2014a) beskriver en koppling mellan upplevt behov och acceptans. 
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Även en negativ inställning på grund av stigmatiseringar och negativa associationer kan 

förhindra nyttjandet av robotar.                                                                                 

 

 

Robotteknik som en del av vardagen                                                                                

Sedan ett antal år tillbaka utvecklas och testas robotar som är tänkta att användas i äldre 

personers vardag. Statens medicinsk-etiska råd (SMER, 2014) tar i sin rapport upp olika typer 

av robotar som kan vara tänkbara i vården av äldre personer.  Det handlar till exempel om 

servicerobotar, träningsrobotar, kommunikationsrobotar, assisterande robotar, sällskaps- och 

terapirobotar.  

                                                                                                                              

Ett framgångsrikt exempel för kommersiell åtkomliga robotar är den sociala roboten Paro som 

är tänkt att ge äldre personer en känsla av välbehag och leder till positiv känslomässig 

stimulans. Paroroboten är gjord så att den kan ha ett beteende som liknar ett riktigt djur (Lane, 

et al., 2016). Andra exempel på kommersiellt tillgängliga robotar är enligt Bedaf, Gelderblom 

och De Witte (2015) olika varianter av dusch- och badrobotar och robotar som är avsedda för 

matning. Jimenez Villarreal och Ljungblad (2011) beskriver att den huvudsakliga anledningen 

till att använda roboten Bestic, som hjälp vid matintag, är att uppnå självständighet. Roboten 

kan ses som ett komplement till personlig assistans och inte som en ersättning för. Den andra 

gruppen som Bedaf et al. (2015) identifierar är robotar under utveckling som finns som 

prototyper för forskningsändamål. Den nyaste generationen som är avsedd för att ge fysiskt 

stöd ska hjälpa användaren fysiskt genom att bland annat hämta och transportera föremål, gå 

och klättra i trappor.                                                                                                              

 

Andra exempel på robotar som utvecklades är Brian och Hobbit. Brian 2,1 är en 

människoliknande servicerobot som har utvecklats för kognitiv och social interaktion. 

Roboten kan lära sig ett lämpligt assistansbeteende som är baserat på personens 

aktivitetsmönster, den spelar memory och under spelets gång kan den prata, förklara 

spelregler, uppmuntra och hjälpa till (Louie, McColl, & Nejat, 2010). Hobbitprojektet 

genomfördes från 2011 till 2015 med målet att främja de äldre personers självständighet i 

hemmet och minska risken för fall. Roboten med samma namn är en social servicerobot som 

kan hämta, plocka upp och bära föremål, påminna och larma samt avlägsna föremål från 

golvet för att förhindra fall. Ett resultat av testfasen med Hobbit i äldres hem under tre veckor 

var att de flesta upplevde roboten mer som en underhållande leksak än som ett hjälpmedel. 
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Hobbit hade en positiv inverkan på grund av att den höll de äldre personerna sysselsatta, men 

den höjde inte deras upplevda känsla av säkerhet (Eftring & Frennert, 2016).   

                   

Bedaf et al. (2015) hänvisar till att det finns en efterfrågan efter fysisk hjälp via robotar. 

Robotar som enbart har funktionen att möjliggöra kommunikation och har 

påminnelsefunktion kan ifrågasättas då annan befintlig teknik kan tillgodose samma behov. 

Acceptansen av robotar har ett samband med estetik och design, användarens perspektiv ska 

beaktas i utvecklingen (Jimenez Villarreal, & Ljungblad, 2011; Louie et al., 2010). Louie et 

al. (2010) beskriver Brian 2,1 som en manlig robot som av försökspersonerna anses som 

kompetent och social, en kombination som gör det lättare att följa robotens anvisningar. 

Särskilt rösten visade sig ha stor betydelse. I enlighet härmed diskuterar Mayer och Panek 

(2016) om assistansrobotar behöver ha en personlighet. Människor lägger märke till robotens 

olika förhållningssätt, en mer extrovert agerande robot föredrogs av de flesta 

försökspersonerna. Genom att kunna erbjuda olika alternativ i utformningen av 

robotpersonligheter kan acceptansen höjas. Att ta ett erfarenhetscentrerat perspektiv på att 

designa för funktionshinder innebär att man exempelvis försöker överväga estetik, mode, 

identitet och livsstil i denna situation, och går därmed bortom funktionalitet och fysiska 

egenskaper (Ljungblad, Nylander, & Nørgaard, 2011).                                                             

 

Det finns bara ett fåtal robotar som nyttjas kommersiellt, de flesta robotar är i utvecklings- 

och testfasen (Bedaf et al. 2015). Av den anledningen är forskning hur äldre personer 

upplever att ha en robot som stöd i de dagliga aktiviteterna i det egna hemmet under en längre 

tid mycket begränsad.                                                                                                            

 

 

Etiska aspekter på insats av robotar i äldre personers hem  

Insatser av robotar innebär en stor etisk utmaning (SMER, 2014). Hur kan vi bäst förhålla oss 

och hantera etiska problem som uppkommer i samband med robotar i vården? Stahl och 

Coeckelbergh (2016) ställer sig den frågan och kom fram till att ett sätt kan vara att reflektera 

kring möjligheter och begränsningar angående den etisk-teknologiska innovationen. Vad är 

tanken med att humanoida robotar framöver tar hand om äldre? Kommer sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal att ersättas av robotar? Skulle robotar kunna leverera samma vårdkvalitet? 

Det är exempel på frågor som uppstår och reflektionerna som görs angående vårdrobotar i 

framtiden (Stahl & Coeckelbergh, 2016). Akner (2006) framför krav på att etiska aspekter 
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måste få mer plats i äldrevården, att etiska diskussioner bara förs i personalteam bedöms som 

otillräckligt. Etiska perspektiv måste integreras såväl i kunskapsbas som i äldrevårdens mål 

samt i organisation och arbetssätt. Akner poängterar även den stora betydelsen av att 

överordna klientperspektivet, all diskussion bör utgå ifrån den enskilde individen. Försämrade 

funktioner ska inte leda till att personen inte får respekt för sin integritet.  

 

I SMER- rapporten (2014) nämns argument för och emot insatsen av robotar, så kan 

hälsorobotar såväl främja som hota individens livskvalitet och integritet. Det finns en risk att 

behovet av mänsklig kontakt inte blir tillräckligt tillgodosedd. Tekniken effektiviserar 

insatser, å ena sidan ger det möjligheter att bättre kunna använda frisatta resurser, å andra 

sidan minskar det den sociala stimulansen. Även Stahl och Coeckelbergh (2016) tar upp 

frågan om robotteknikens syfte är att ersätta personal, spara pengar samt hjälpa industri och 

robotforskning. De hänvisar till att människor har olika behov, sociala som känslomässiga 

som kanske inte kan tillgodoses genom att de får en robot. Oron finns att äldre blir övergivna 

och överlämnas till robotar utan att ha kontakt med människor. En viktig fråga som SMER 

(2014) tar upp är hur samtycket inför insatsen av robotar inhämtas. Äldre personer med 

nedsatt beslutskompetens behöver kunna ta ställning i frågan för att säkerställa respekt för 

personens vilja. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) bygger insatser gällande vård och omsorg på frivillighet och samtycke.         

 

Syftet med att designa robotar som Paro var att skapa förströelse för äldre vårdtagare  

(Khaksar, Khosla, Chu, & Shahmehr, 2016). Körtner (2016) diskuterar värdighet i samband 

med Paro. Målet med Paros insats är att engagera patienter med demens i interaktion och att 

aktivera dem på så sätt. Frågan är om det sker genom en infantilisering av seniorerna och om 

det i så fall går emot mänskliga rättigheter. Stahl och Coeckelbergh (2016) ställer också 

frågan om vi lurar redan utsatta människor med robotar som ersätter husdjur. Utöver det 

resoneras det över integriteten i samband med robotar som är utrustade med kameror, hur ska 

den lagrade informationen hanteras, t ex videodata och bilder på personen (Körtner, 2016). I 

likhet härmed tar Stahl och Coeckelbergh (2016) upp sekretess och dataskydd, vilka data som 

skall samlas in och hur det skall bevaras. Kritiska utvärderingar till de vårdtekniska visionerna 

är nödvändiga, för att kunna få en överblick om vilka följder det kan få för samhället och 

vården. Frågan är om tekniska lösningar är det viktigaste eller enda sättet att ta itu med den 

ökande åldrande befolkningen (Stahl & Coeckelbergh, 2016).                    
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Problemformulering  

Aktiviteter i det dagliga livet har stor betydelse för äldre personer men försämrad 

funktionsförmåga kan innebära svårigheter i att utföra aktiviteter självständigt och säkert i det 

egna hemmet. Det är troligt att robotteknik kommer att inta en plats i framtiden för att ge 

äldre personer möjligheter att bo kvar längre i hemmet. Dels för att stödja deras 

aktivitetsutförande men även relaterat till vårdinsatser. Med tanke på att en grundpelare i 

arbetsterapi är personers aktivitetsutförande och att hantera sin vardag behövs det kunskap om 

äldre personers uppfattning om insatser av robotar i hemmet. En kunskap som kan gagna 

arbetsterapeuter i deras framtida arbete med äldre personer.                                                 

 

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva vilken uppfattning seniora medborgare har angående 

möjligheten att ta hjälp av en robot i hemmet.  

 

 

Metod 

 

Design  

Studien utfördes utifrån en kvalitativ ansats. För att kunna fånga deltagarnas uppfattningar 

och få nyanserade beskrivningar har datainsamlingen skett genom semistrukturerade 

intervjuer. Styrkan med att använda sig av intervjuer ligger i möjligheten att styra samtalet så 

att det undersökta fenomenet hamnar i fokus (Olsson & Sörensen, 2011). I analysprocessen 

användes kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

 

Deltagare och urval  

I studien medverkade 14 personer varav nio kvinnor och fem män. Kriteriet för urvalet av 

deltagare var att de var pensionerade och mellan 65–75 år. De geografiska områdena där 

studien ägde rum var Göteborg med omnejd, Stockholm och Uppsala. Ett subjektivt, icke 

slumpmässigt urval användes (Olson & Sörensen, 2011). De första deltagarna valdes ut med 

bekvämlighetsurval där båda författarna valde två deltagare var i deras respektive omgivning 

och som motsvarade inklusionskriterierna. Författarna fick därefter genom dessa fyra personer 
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ytterligare deltagare enligt snöbollsurvalet (Denscombe, 2016). Av de deltagarna som var 

mellan 65 och 75 år var sex ensamboende, åtta sammanboende, tio bodde i städer och fyra på 

landet. Deltagarna var vana vid att använda informationsteknik, ingen av deltagarna nyttjade 

hemtjänst.  

 

 

Procedur  

Författarna kontaktade först via telefon två bekanta var som uppfyllde inklusionskriterierna 

och berättade för dem om studien och dess syfte. De kontaktade personerna var positiva till att 

medverka i studien och gav sitt samtycke. Det bestämdes träff i den fysiska miljö som 

personerna valde för intervjun. I enlighet med Olsson och Sörensen (2011) la författarna stor 

vikt vid att syftet och problemområdet var väl klarlagt innan undersökningen påbörjades.  

Baserat på studiens syfte utarbetades i förväg en intervjuguide (bilaga 2). En pilotintervju 

genomfördes för att kontrollera om intervjuguiden var användbar för att kunna fånga 

deltagarnas uppfattningar. Båda författarna analyserade intervjun avseende 

överensstämmelsen mellan studiens syfte och deltagarens svar, det bedömdes att ingen 

ändring behövdes. Det resonerades även allmänt över möjliga följdfrågor i vissa situationer. 

Författarna hade även i förväg valt ut fem bilder (bilagor 3–7) på olika robotar som visades 

upp under intervjuns gång. Vid mötet lämnades ett informationsbrev (bilaga 1) som innehöll 

samma information som tidigare hade getts muntligt per telefon. Innan intervjun tillfrågades 

personerna om de hade några frågor angående brevet. Intervjun genomfördes och därefter 

tillfrågades personerna om de kunde fråga personer i deras bekantskapskrets om det fanns 

någon person som uppfyllde kriterierna och var villig att medverka (Denscombe, 2016). Om 

så var fallet fick författarna telefonnumret till personen och kunde ringa upp för att berätta om 

studien och dess syfte. Den ovan beskrivna processen upprepades tills författarna sammanlagt 

hade intervjuat 14 personer, med tanke på den tid som stod till förfogande och det omfattande 

materialet som hade samlats in ansåg författarna att antalet var tillräckligt.                   

 

 

Datainsamling                                                                                                              

Författarna arbetade parallellt med datainsamlingen och intervjuade sju personer var. De 

stämde möte med deltagarna och träffade dem på utvald plats enligt avtalad tid. En deltagare i 

taget intervjuades. Författarna använde sina telefoner vid inspelning av intervjuerna och tid 

avsattes med goda marginaler. Semistrukturerade intervjuer gjordes, med en låg grad av 



  

9 
 

strukturering för att säkerställa att deltagarna skulle kunna berätta fritt utifrån frågorna. 

Författarna var angelägna om att få omfattande och preciserade beskrivningar om deltagarnas 

uppfattning. Det ställdes öppna intervjufrågor med naturliga följdfrågor för att kunna direkt 

reflektera på outtalade budskap. Intervjuerna tog i genomsnitt 35 minuter. Efter varje intervju 

avlyssnades materialet ett flertal gånger för att få en helhetsuppfattning. Materialet 

transkriberades därefter ordagrant av den författare som genomförde intervjun. Inspelade data 

raderades efter utförd transkribering enligt tidigare överenskommelse med deltagarna. De 

transkriberade intervjuerna förvarades oåtkomlig för andra personer.  

 

 

Dataanalys                                                                                                                      

Analysen av data genomfördes med kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av Lundman och 

Hällgren Granheim (2017). Båda författarna läste igenom alla transkriberade intervjuer var för 

sig och kom sedan gemensamt fram till två domäner, nämligen positiva och negativa 

uppfattningar om robotanvändning. Domänerna la grunden till identifiering av 

meningsbärande enheter. Stegen att ta ut meningsbärande enheter och skapa kondenserade 

meningsenheter gjordes av var och en på egen hand. Meningsenheter kondenserades för att 

förkorta texten, extra marginaler hade skapats av författarna på de transkriberade texterna för 

detta ändamål. 

 

Författarna valde sedan att träffas på samma fysiska plats och började det gemensamma 

arbetet med att läsa den aktuella intervjun högt för varandra. Efter diskussionen om de 

identifierade kondenserade meningsenheterna abstraherades de genom kodning på det sättet 

att koden uttryckte med få ord det väsentliga i den meningsbärande enheten. Koderna är 

textnära men kan innehålla en viss grad av tolkning (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). 

 

Koderna som framkom i dataanalysen överfördes till post- it lappar. Enligt Lundman och 

Hällgren Granheim (2017) sammanfattas flera koder med liknande innehåll till en 

underkategori, dessa underkategorier sammanfattas sedan till kategorier. Författarna nyttjade 

en tom vägg i sina respektive hem för arbetet med kategoriseringen, väggarna delades in på 

samma sätt i numrerade rutor. Kontakten skedde via skype under hela processen och post-it 

lapparna med liknande innehåll sattes i samma ruta. Efter att alla lappar var uppdelade letade 

författarna ett gemensamt begrepp som kunde beskriva alla koder i en ruta, begreppet bildade 

namnet för underkategorin. Abstraktionsnivån höjdes genom att lämna detaljnivån och hitta 
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överordnade begrepp.  På det sättet framkom åtta underkategorier. Det blev synligt att 

underkategorierna kunde sammanfattas ytterligare, författarna varseblev ett mönster i data. 

Slutligen utkristalliserades tre kategorier. Exempel på analysprocessen visas i tabell 1. 

 

Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2017) får inga data passa in i två kategorier och 

/eller hamna utanför kategorierna. Författarna var noggranna med att uppfylla de kraven, det 

krävdes emellanåt att gå tillbaka i processen. Handledarens stöd fanns tillgänglig under 

processens gång.  

 

 

Arbetet resulterade i följande kategorier:  

 

Robotar kan bidra till ökad delaktighet i aktivitet  

Robotar kan bidra till ökad integritet och autonomi  

Robotar kan orsaka rädslor och känslor av obehag  

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

… och någon som 

kunde öppna  

alla burkar och 

plastförpackningar  

och allt sådant där 

som är väldigt 

 svårt att komma i ... 

någon 

(roboten) 

kunde 

öppna svåra 

förpackningar 

 

robot öppna 

förpackningar 

 

fysisk hjälp 

 

bidra till 

delaktighet 

i aktivitet 

…får ju inte jämföra 

med att ha ett riktigt 

djur, då man inte kan 

ta hand om ett djur 

om man är i 

densituationen och 

då är det lugnande att 

klappa på någonting.  

det är lugnande 

att klappa Paro 

trots att den 

inte är något 

riktigt djur 

 

sensorisk aktivitet 

ger lugn 

aktivitet 

stimuleras 

bidra till 

delaktighet 

i aktivitet 
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… att mata, då kan 

det vara så 

jättebråttom du vet. 

Ät fort! Och jag äter 

så långsamt redan. 

Att jag får styra det 

där själv hur lång tid 

min måltid får ta. 

Bättre än att någon 

ska komma och vara 

jättejäktad och ska 

skynda på. 

Att jag får 

styra det själv 

hur långt min 

måltid får ta. 

 

Robot möjliggör 

ätande i egen takt 

 

robot möjliggör 

själv-

bestämmande 

 

bidrar till 

autonomi 

och 

integritet 

 

Men den behöver ju 

inte se ut som en 

människa, det är ju 

en maskin … den 

kan ju inte tänka som 

en människa. Då ska 

den inte se ut så. Det 

är rent bedrägeri. 

Man lurar ju folk. 

Det kan vara en liten 

rund kupa … 

Den (roboten) 

behöver inte se 

ut som en 

människa, det 

är bedrägeri 

bedrägeri med 

människoliknande 

robotar 

 

obehagskänsla 

 

orsaka 

rädslor och 

känslor av 

obehag 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2017) ställer genom etiska riktlinjer och lagar speciella krav på 

forskningsprocessen när forskning involverar människor. Enligt de kraven planerade 

författarna tillvägagångssättet. Deltagarna blev informerade om studiens syfte och det 

meddelades att medverkan var helt frivillig och kunde avbrytas vid alla tidpunkter. 

Information gavs muntligt och skriftligt och på ett tydligt sätt, det användes entydiga och 

lättförståeliga formuleringar. Samtycket inhämtades muntligt. Den etiska principen att inte 

skada innebär att inte utsätta deltagarna för skada, att respektera deltagarna och deras 

integritet. Här är det viktigt att beakta vilken grupp deltagarna tillhör (Olsson & Sörensen, 

2011).  

 

Studien gjordes med hjälp av intervjuer om hur personer mellan 65–75 år kunde tänkas 

uppleva hjälpinsatser i hemmet av robotar framöver. En eventuell risk med studien var att de 

äldre deltagarna på grund av ämnet kunde bli oroliga inför sin egen framtid, intervjufrågorna 

kunde väcka tankar som skulle kunna medföra rädsla. Författarna beaktade i 
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frågeställningarna att inga suggestiva formuleringar förekom. Under samtalet poängterades 

även att frågorna enbart ställdes i studiens syfte och att det inte gick ut på att planera insats av 

robotar i deltagarnas hem. Att inte skada deltagarna innebär dessutom att deltagarna inte kan 

identifieras av utomstående. Att prata om uppfattningar och känslor är mycket privat, det 

finns en risk att inspelning av samtalen upplevs som intrång i den privata sfären. Deltagarna 

informerades om att de skulle få vara anonyma. Under den pågående studien förvarades 

nödvändiga personuppgifter på ett sådant sätt att de var otillgängliga för andra. Insamlade 

data avidentifierades i den slutliga studien och alla inspelade intervjuer raderades.  

 

Vinsten med studien består i en djupare kunskap om äldre personers syn på insats av robotar 

som stöd i hemmet. Att känna till de äldre personernas tankar och känslor kan hjälpa 

arbetsterapeuter och andra professioner att sätta in robotar som hjälpmedel på rätt sätt så att 

aktiviteter i det dagliga livet främjas. Andelen äldre i befolkningen ökar (Socialstyrelsen, 

2017) och för att kunna säkerställa att deras behov möts med hänsyn till integritet, värdighet 

och självbestämmande behövs det studier som beskriver äldre personers egna uppfattningar. 

Författarna anser att vinsten med studien överväger riskerna för deltagarna.  

 

 

Resultat 

Analys av insamlade data resulterade i tre kategorier: “Robotar kan bidra till ökad delaktighet 

i aktivitet”, “Robotar kan bidra till ökad integritet och autonomi” och “Robotar kan orsaka 

rädslor och känslor av obehag”. 

 

 

Robotar kan bidra till ökad delaktighet i aktivitet  

Den första kategorin beskriver på vilka aktivitetsområden deltagare upplever en meningsfull 

insats av robotar och på vilket sätt det skulle stödja dem i det dagliga livet.                             

 

En viktig aspekt för deltagarna var att kunna hålla rent i huset eller lägenheten. De önskade att 

kunna nyttja en robot för den uppgiften, fast utan att de behövde utföra de förberedande 

aktiviteter som att förflytta möbler och dylikt. Städning upplevdes som mycket fysiskt 

krävande, hjälp av en robot skulle kunna leda till att personen utförde andra aktiviteter, som 

att ta en promenad medans roboten städar. Önskat var även hjälp i köksaktiviteter som krävde 
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fysisk styrka som exempelvis öppnande av förpackningar. Deltagarna upplevde redan i 

nuläget förminskad fysisk kraft och uthållighet och kunde föreställa sig att ha stor användning 

av en maskin som hjälpte till med det. Åsikten att robotar är fysiskt starka ledde till två 

slutsatser hos deltagarna. Den första slutsatsen var att robotar kan ta över funktioner som är 

för svåra att utföra för den äldre personen, den andra var att aktiviteter som görs med den 

äldre personen i passiv roll, som att bäras, lyftas och ställas upp, kan utföras av robotar.  

När det gällde insats av robot i en måltidssituation upplevde deltagarna att roboten på ett bra 

sätt kunde tillgodose behovet att få i sig mat, själva aktiviteten att äta möjliggjordes. Men 

måltiden sågs även som en social företeelse och här betraktades robotar vara otillräckliga. En 

viktig synpunkt avseende användning av duschroboten var att slippa lukta illa, roboten 

möjliggör kroppshygien så att äldre människor kan känna sig rena och fräscha.           

 

Deltagarna ansåg att de själva hade god datavana och kompetens. De uttryckte emellertid att 

robotar kan vara till mycket hjälp för personer som saknar den kompetensen när det gäller 

kommunikation med anhöriga, vänner och vårdpersonal. Här relaterades till personer som 

aldrig hade haft eller som hade tappat kompetensen. Som fördel framhävdes att de äldre 

kunde se och höra den personen de var i kontakt med och att vederbörande kunde se miljön 

omkring den äldre personen. Kravet som ställdes på en robot avsedd för kommunikation var 

att den var lätt att styra och att den rent fysiskt kunde anpassa sig till brukarens förutsättningar 

som att ställa in skärmen på höjd med brukarens huvud. En funktion som uppskattades av 

deltagarna var påminnelsefunktioner av olika slag. Deltagarna beskrev att deras 

minnesfunktion redan hade blivit sämre i jämförelse med förr, det hände oftare att de glömde 

vad de ville utföra om de blev avbrutna. En påminnelse uppskattades som värdefull i olika 

aktiviteter, som utförandet av morgonrutiner, matlagning och organisation av dagen, vilket en 

av deltagarna beskriver på följande sätt: 

  

“Har man då en som säger: Nu är det dags att ta medicin. Och sedan: Har du 

tagit din medicin? Och då säger man: Ja. Och då tystnar den. …. Och vill man 

gå ut klockan ett på natten, … på väg till restaurang…, då kan den säga: Det är 

natt nu … du kan gå och lägga dig igen.” 

 

Säkerhetsaspekter var ytterligare en fördel som deltagarna såg med insats av robotar, tanken 

på att ramla och ligga i lägenheten utan att kunna hämta hjälp upplevdes som mycket 

obehagligt. Fast det beskrevs även att personlarm kunde fylla den funktionen.  



  

14 
 

En annan infallsvinkel när det gällde sociala robotar var att robotar avsedda för förströelse 

och tidsfördriv kunde vara användbara ett tag. Det beskrevs som kul och utmanande att spela 

spel mot en robot, fast i längden ansågs det inte som önskvärt. Däremot kunde robotar hjälpa 

till med utövning av fritidsintressen. Å ena sidan betonades här den fysiska aspekten, att 

avlasta med tunga arbeten och å andra sidan möjligheten till kognitiv hjälp som vid utövande 

av fritidsintressen kopplat till den digitala världen.  

 

Deltagarna såg i användandet av en djurliknande robot en möjlighet att kunna få sina behov 

efter fysisk beröring och efter att ta hand om en varelse tillgodosedda. Att kunna klappa 

något, om de inte kunde ha ett eget riktigt djur längre, beskrevs med ord som fint och 

underbart. Att interagera med den sortens robot innebär för dementa personer enligt 

deltagarna inte bara tillfredsställelse av behov. Det medför även en lugnande effekt, ger 

möjligheten att genom aktiviteten kunna komma i kontakt med minnen och stimulerar 

talfunktioner. Som positivt upplevdes att den djurliknande roboten var kravlös och att syssla 

med den var fri från förpliktelser.  

 

Deltagarna uttryckte att de gärna skulle vilja prova robotar innan de är i behov av det. Det 

känns betryggande att skapa visshet om robotens funktioner matchar det egna behovet. Som 

mycket viktigt ansågs även att roboten är anpassad till användarens funktionsnivå och till de 

situationer den används i.  

 

 

Robotar kan bidra till ökad integritet och autonomi  

Den andra kategorin beskriver på vilket sätt robotar kan hjälpa äldre personer att kunna vara 

så självbestämmande som möjligt och hur robotar bidrar till att de kan värna om sin privata 

sfär.  

 

Deltagarna var mycket positiva till alla befintliga hjälpmedel som används av äldre personer i 

dagsläget. De relaterade mycket till sina egna föräldrar och tyckte att de hade handikappat sig 

själva genom sitt motstånd mot att använda hjälpmedel i tid. Allmänt uttryckte deltagarna att 

de välkomnade insats av alla sorters hjälpmedel som inkluderar även robotar om de bidrar till 

att livet kan levas självständigt och oberoende. Deltagarna ansåg att insatsen av en robot för 

personlig hygien skulle kunna bidra till integritet och autonomi. Kroppen betraktas som 

mycket personlig och det värderades högt att inte behöver vara med en annan människa i en 
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intim situation. Deltagarna använde sig av uttryck som bekväm, skön, fri från övervakning 

och avslappnande när de skildrade sina tankar om duschroboten. Som uppskattad fördel 

ansågs att de inte skulle utsättas för mindervärdighetskänslor i en situation som de kände sig 

mycket beroende i. En maskin kändes neutral i den intima situationen.  

 

“Och så läste jag om någon robot, jag tror jag läste det i UNT, någon robot 

som man kunde få hjälp med sin personliga hygien. Yes tyckte jag, för om det nu 

är så att det ska komma en massa okända människor hela tiden som ska sköta 

om min kropp, jag vill inte det. Det är någonting jag vill ha för mig själv.” 

 

Att kunna vara enskild i situationen och kunna styra över den ansågs som mycket viktigt. 

Styrning innebar även att kunna bestämma över hur ofta och vid vilka tider och tillfällen man 

skulle utföra aktiviteten. Det gällde inte bara personlig hygien utan även matintag med hjälp 

av en robot. I den frågan var det ytterst viktigt att kunna bestämma i vilken takt man skulle 

äta. Stort värde sågs i möjligheten att kunna äta långsamt. Roboten uppskattades kunna vara 

både tålmodigare och lugnare än en människa som skulle mata och det ansågs som en fördel i 

jämförelsen. Autonomin bestod även i möjligheten att kunna äta på en annan ort än hemma, 

exempelvis på restaurant. Att kunna bestämma tidpunkten för måltiden ansågs även det som 

positivt.  

 

Robotar som var utrustade med kamera ställde inte till med problem för deltagarna så länge de 

blev tillfrågade och de kunde påverka i vilka situationer det inte skulle filmas. Det uppgavs att 

den egna tidsplaneringen skulle underlättas betydligt om de äldre personerna inte var 

beroende av att ha tillgång till personal en viss tid på dagen eller i veckan. Att det inte 

behövdes kräva tid av en annan människa upplevdes som mindre stressfyllt. Att deltagarna 

var obekväma med att de skulle behöva mycket hjälp av familj eller hemtjänst handlade å ena 

sidan om att de inte ville ligga någon till last, å andra sidan om att det var svårt att påverka 

tidpunkt och vilka personer som kom vilket kunde innebära minskad integritet och autonomi.  

 

Deltagarna var tydliga med att en förutsättning för insats av robotar i hemmet är att de äldre 

personerna får bestämma själva om de vill nyttja en sådan. Om personen är oförmögen att 

välja får enligt deltagarna nyttan för personen i fråga avgöra om roboten sätts in eller inte, ett 

exempel för det rörde insatsen av Paro för dementa personer.                                          
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Robotar kan orsaka rädslor och känslor av obehag  

I denna kategori beskrivs deltagarnas farhågor angående att använda och ta hjälp av robotar i 

hemmet framöver. Samtidigt som det ansågs skapa nya möjligheter fanns tankar om risker 

med minskad närvaro av mänsklig kontakt och att bli utlämnad till tekniken. Flera av de 

upplevda rädslorna och känslorna av obehag kan härledas till att robotar kan ersätta 

människan.  

 

I analysen av data visar det sig att tanken på att få hjälp av en robot för egen del var ny för 

deltagarna och att det verkade lite främmande. Tanken på att ha sällskap av en robot kläddes i 

ord som att det kändes läskigt, skrämmande, gräsligt, motbjudande och hemskt, det gällde i 

första hand de sociala robotarna.  

 

Robotar ansågs vara begränsade, händer något oförutsett kan de inte lösa det. Deltagarna tog 

upp att en satsning på robotar skulle vara förenat med stora ekonomiska kostnader och att det 

skulle vara bortkastade pengar. Det framkom även en dubbel inställning till vissa robotar som 

till sälen Paro. Vissa deltagare upplevde Paro som positiv och lugnande medan andra ansåg att 

den inte var äkta och kändes skrämmande. Deltagare fann det oroväckande om människor blir 

i det tillståndet att de inte skulle kunna ta hand om ett djur och istället på ålderns höst sitter 

och klappar på en robot, det påminde dem om barnstadiet med dockor och leksaker.  

 

I analysen av data framkom att den mänskliga kontakten var oerhört viktigt för deltagarna. 

Det poängterades att mänskliga relationer är oersättliga och att det var skrämmande om 

robotar skulle sättas in som ersättning för människor. Det visade sig finnas en oro att den 

mänskliga kontakten skulle gå förlorad och tillika mänsklig närhet som ansågs vara ett 

grundläggande behov även för äldre människor. Vid användande av kommunikationsrobot 

skulle det fysiska mötet, som uppgavs vara värdefullt, försvinna.  Det upplevdes som att det är 

ett filter emellan människorna, där sådan kontakt som att skaka hand försvinner. Det uppgavs 

att det skulle kännas konstigt att kommunicera med en robot, interaktionen skulle saknas och 

som sällskap skulle de inte fylla någon önskvärd funktion. 

 

”Istället för mänsklig kontakt ska man ha en maskin?!” 

 

Deltagarna beskrev att de kände en rädsla för att bli tvingade att ha en robot och vara 

utelämnad till den, det fanns en oro att inte själv få välja. Att bli helt isolerade i sina hem med 
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enbart robotar till sitt förfogande utan någon mänsklig kontakt var ett annat skräckscenario 

som deltagarna nämnde. Designen av robotar väckte också starka känslor, det ansågs vara en 

form av bedrägeri att vissa robotar ser ut som människor, med ansikte och mänsklig kropp. 

Det påpekades att det var en maskin som inte kan tänka och planera som en människa och 

behöver inte se ut på det viset. 

 

”Det är varmare och goare att ha en människa. En apparat är en död sak. Du 

kan inte titta på apparaten, du kan inte kommunicera på något alls sätt, ingen 

närhet och det är det man söker mycket, tror jag, när man är handikappad. Att 

man blir sedd, att man har levande kontakt och det kan man aldrig få med en 

sådan där.” 

 

Funderingar om framtiden kom fram, den var oviss och i mångt och mycket skrämmande 

angående den rådande diskussionen om robotarnas intåg i de äldre och sjukas vardag. Det 

fanns även farhågor att robotarna skulle ta över mänskliga sysslor och göra människor 

arbetslösa. 

 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva äldre personers syn på insats av robotar som stöd i det 

egna hemmet. Resultatet visar att deltagarna kunde se stora möjligheter angående delaktighet i 

aktivitet och att kunna leva självständigt. Resultatet visar också att det finns uttalade rädslor 

som är förknippade med insatsen av robotar. Författarna poängterar att synen på robotar är 

väldigt personligt och förknippat med dubbla känslor. Medans en äldre person känner frihet 

genom att bli matad av en maskin kan en annan uppleva rädsla för social isolering. Det är 

även vanligt att samma person upplever båda sidor. Studiens resultat diskuteras i samband 

med referenslitteratur i följande avsnitt.  

 

Resultatet visar att deltagarna såg robotar som en resurs för att kunna fortsätta med sina 

dagliga aktiviteter. Få hjälp av en dammsugarrobot, skulle enligt deltagarna kunna innebära 

att de kunde utföra andra aktiviteter under tiden den städar. Enligt Kielhofner (2012) behöver 

inte begränsningar i utförandet förhindra delaktighet i aktivitet om en människa har tillgång 
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till ett bra stöd i miljön och kan göra viljebestämda val. Det var väldigt viktigt för deltagarna 

att sköta sitt hem, städning var en av uppgifterna som de var mycket angelägna om. Borell 

och Ivarsson (2013) betonar precis den här tydliga meningsfullheten och målinriktningen som 

aktiviteter bör ha för att ha en positiv effekt på hälsan. Enligt Fausset, Kelly, Rogers och Fisk 

(2011) är uppgiften att kunna sköta hushållet knytet till att kunna bo kvar i hemmet. 

Städningen är en av de uppgifter som kategoriseras som svår och äldre personer använder sig 

av olika strategier för att kunna lösa en svår uppgift. De kan delegera uppgiften, sluta utföra 

den, fortsätta trots svårigheter eller använda sig av hjälpmedel och teknik. Resultatet i studien 

visar att robotar ansågs av deltagarna som bra teknik för att kunna utföra städningen utan stor 

fysisk ansträngning. Här styrks resultatet även av Bedaf et al. (2015) som bekräftar stor 

efterfrågan på robotar som fysiskt stödjer användaren.  

 

En aspekt som inte bör underskattas är att en del aktiviteter är nödvändiga som förberedelse 

för att kunna utföra andra verksamheter. Levasseur et al. (2010) beskriver att vissa bas 

aktiviteter är nödvändiga för att kunna utföra sociala aktiviteter. Deltagarna i studien pratade 

om vikten av att kunna öppna förpackningar när de lagade mat och om betydelsen att kunna 

utföra den personliga hygienen. Ses de två aktiviteterna under den sociala aspekten så är den 

första en bra förutsättning för att kunna bjuda in gäster. Den andra aktiviteten ger möjligheter 

att känna sig bekväm med att umgås med bekanta i offentliga rum.  

 

Deltagarna i studien kunde även se fördelar med insats av robotar avseende kommunikation 

och kognitiva stödfunktioner som påminnelsefunktion. De kände sig i nuläge rätt kompetenta 

i umgänge med den befintliga tekniken, som exempelvis mobiltelefon, men relaterade till ett 

eventuellt behov vid försämrad funktion. Deltagarna värderade en anpassning av 

robotinsatsen till deras egna förmågor väldigt högt. I enlighet med deltagarnas skildring 

beskriver Wu et al. (2014b) att äldre personer inte väljer att låta en robot ta över uppgifter 

som de själva klarar för att de är angelägna om att bevara sin förmåga. 

 

I resultatet framkom att äldre personer värdesätter att kunna styra över sitt liv och bestämma 

över hur och när olika aktiviteter skulle utföras. De positiva reaktionerna på duschroboten 

beror å ena sidan på att äldre personer tack vare roboten kan värna om sin integritet. Å andra 

sidan kopplas duschroboten, som alla andra robotar som stödjer aktiviteter i det dagliga livet, 

till autonomi. Enligt Haak et al. (2007) är ordet autonomi inte synonymt med oberoende, en 

människa kan vara beroende av hjälp för att kunna utföra en aktivitet och ändå uppleva sig 
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som autonom. Känslan av att vara autonom står i samband med att kunna ha kontroll över 

situationen. Deltagarna i studien uttryckte exakt det när de pratade om att robotar skulle kunna 

hjälpa dem att behålla självständigheten, det handlade om att kunna bestämma över 

situationen ifall de skulle tappa förmågan att kunna utföra aktiviteter på egen hand.  

Haak et al. (2007) hänvisar även till förändringar i synsättet på vad hjälpmedel innebär för 

självständigheten i äldre personers liv. I den första fasen av funktionsförsämring kämpar 

personen för att kunna klara sig utan hjälp, i fas två blir det viktigt att kunna organisera och 

därmed bestämma över det dagliga livet. Deltagarna bekräftade önskan om att styra om de 

skulle vara i behov av hjälp, de angav att det antagligen blir svårt att bestämma över 

exempelvis hemtjänstens planering och arbetssätt och att det verkar lättare att behålla 

kontrollen genom nyttjandet av en robot. Men även att respektera de äldre personerna i sin 

strävan att inte vara beroende av människor eller hjälpmedel inklusive robotar i den första 

fasen är viktigt och nödvändigt med tanke på autonomiprincipen som karakteriseras av 

personens rätt att bestämma och välja (Collste, 2013).  

 

Vikten av att kunna bestämma över insats av robotar yttrade sig även i resonemanget om 

robotar med övervakningsfunktion. Deltagarna uttryckte att de inte hade problem med själva 

övervakningen, men de förväntade sig att bli tillfrågade och kunna bestämma över tid och rum 

som övervakningen sker. I motsats till deltagarnas tankar ställer Zwijsen, Niemeijer och 

Hertogh (2011) frågan om viss övervakningsteknik används till förmån för personen i fråga 

eller för att underlätta för vården.  

 

Resultatet hänvisar till att insats av robotar är kopplat till etiska frågeställningar. I forskning 

har den tekniska utvecklingen avseende kvarboendet fått mycket uppmärksamhet under de 

sista tio åren (Vasunilashorn et al., 2012). Enligt Zwijsen et al. (2011) är emellertid etiska 

reflektioner ingen prioritet i publikationerna om robotteknik. Resultatet i studien visar att 

deltagarna hade en rad rädslor angående insats av robotar. Ett centralt tema var att robotar kan 

ersätta människor och att den mänskliga kontakten minskar. Det är vanligt att äldre personer 

har få sociala kontakter, undersökningar visar att äldre personer kan vara socialt isolerade 

och/eller känna sig ensamma (Lennartsson, Agahi, & Wånell, 2012). Enligt deltagarna får 

äldre i hemmet en del av sitt behov av social kontakt tillgodosett genom vårdkontakter och 

hemtjänst. Enligt Levasseur et al. (2010) finns det olika sociala aktiviteter, att interagera med 

andra personer, såväl utan att det behövs utföras en specifik aktivitet, som utförande av 

aktiviteter med ett mål, tillhör dem. Det är precis de två aspekterna som deltagarna i studien 
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huvudsakligen beskriver att de kan gå miste om med insatser av robotar i hemmet. Det befaras 

att det inte finns hemtjänstpersonal tillgänglig som småpratar medans de matar eller bara att 

ingen skulle komma och se till att allt är bra. Även med personal som diskar eller lämnar 

soporna kan det växlas några ord emellan enligt deltagarna. Kristoffersson, Coradeschi, Loutfi 

och Severinson-Eklundh (2011) beskriver att det finns även bland vård- och 

rehabiliteringspersonal en konstant oro att tekniken kan användas för att ersätta människan. 

Även om de positiva effekterna med insatsen av roboten Giraff uppskattades av olika 

yrkesgrupper uppstod tankar om negativa konsekvenser som minskad fysisk kontakt.  

 

Deltagarna i studien uttryckte bestämt att robotar inte skulle ha ett människoliknande 

utseende. De bar på oron att äldre människor skulle kunna ta en robot för en människa och att 

gränserna mellan robotar och människor skulle suddas ut. Resultatet står i motsats till studier 

som undersöker acceptansen av människoliknande robotar. Louie et al. (2010) beskriver att 

äldre personer reagerade positivt på Brian 2,1, samma robot som deltagarna i studien starkt 

ogillade. Mayer och Panek (2016) som testade vilken personlighet assistansrobotar behöver 

ha för att kunna accepteras kom fram till att det är mycket individuellt vad som föredras av 

användaren. Likaledes ansåg deltagarna i studien att robotar behöver vara anpassade till 

personen som använder den men syftade mer på funktion än på design.  

 

Det kan även diskuteras på vilket sätt rädslan för det eventuella egna framtida hälsotillståndet 

är knuten till rädslor för insats av robotar i hemmet. Wu et al. (2014b) och Zwijsen et al. 

(2011) tar upp aspekten av stigmatisering. Att vara äldre och i behov av hjälp kan associeras 

med svaghet och beroende, egenskaper som inte värderas högt. Att använda en assistansrobot 

likställs med handikapp och nedgraderas. Även ensamhet förknippas med åldrandet. Insats av 

robotar kan för äldre personer vara svårförenlig med den egna önskan om att kunna fortsätta 

leva självständigt. Rädslan kan vara hindrande för att kunna engagera sig i robotar (Wu et al., 

2014b). Även studiens resultat visar på ett möjligt samband mellan rädsla och acceptans av 

robotar, framförallt de sociala robotarna som är utvecklade till personer med stora kognitiva 

funktionsnedsättningar avvisades starkt.  

 

Resultatet i studien visar att deltagarna även hade en oro att inte kunna bestämma om och när 

de skulle få en robot, det fanns en rädsla att kunna bli tvingade att använda den. Det bekräftas 

av studier som visar att äldre personer har mycket blandade synpunkter vad gäller robotar  
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(Neven, 2010; Wang, Mihailidis, Sudhama, Begum, & Huq, 2017; Wu et al., 2014b). Trots att 

de kan vara positiva till insatsen anser de ofta att de själva inte är i behov av den. Det 

konstateras att vårdgivarens vilja att använda robotar kan tydligt avvika från de äldre 

personernas syn avseende tidpunkten för att ha en robot (Wang et al., 2017).  

 

Avslutningsvis vill författarna hänvisa till att det i nuläge saknas forskning kring permanenta 

insatser av robotar i hemmet hos äldre personer, här finns en stor kunskapsbrist. För att kunna 

få svar på vilka faktiska konsekvenser insatsen av robotar i äldre personers hem har, behövs 

det att robotar sätts in. De äldre personerna bör kunna prova sig fram, de behöver testa vad 

som är betydelsefullt för dem, vilka aktiviteter de kan få stöd med och vilken design som är 

tilltalande.  

 

 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att beskriva vilken uppfattning äldre personer har angående möjligheten att 

ta hjälp av en robot i hemmet. Författarna ansåg att genomförandet av en intervjustudie med 

semistrukturerade intervjuer passade syftet eftersom semistrukturerade intervjuer bidrar till att 

intervjupersoner fritt kan utveckla tankar till i förväg bestämda samtalsområden (Denscombe, 

2016). 

 

Författarnas första idé gällande urval av deltagare var att söka upp olika pensionärsföreningar 

men med tanke på den begränsade tid som stod till förfogande valde författarna en 

kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsprincipen. Denscombe (2016) beskriver 

bekvämlighetsurval som ett urval som bygger på forskarens bekvämlighet. Att välja personer 

som finns till hands har fördelen att processen går snabbt och är enkel. För att inte överlåta 

urvalet fullt ut till författarna valdes snöbollsurvalet som andra steg i urvalsprocessen. Vid 

snöbollsurvalet hänvisas enligt Denscombe (2016) en deltagare till nästa deltagare, urvalet 

växer snabbt fram på så sätt tills önskade antalet deltagare är uppnått. Olsson och Sörensen 

(2011) framför att urvalet kan bli skevt om ett subjektivt, icke slumpmässigt urval används. 

Författarna är medvetna om att generaliseringen av studien är begränsad på grund av 

urvalsförfarandet.  

 

Urvalsprocessen resulterade i en variation hos deltagarna angående kön, geografisk ort, 

boendeform och civilstånd. Deltagarna bestod av kvinnor och män som kom från både 
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landsbygd och stad, bodde på egen hand eller var sammanboende/gifta samt att de var från 

olika geografiska områden. Författarna hade inte något inflytande på snöbollsurvalet, 

deltagarnas variation av egenskaper gjorde det passande att en kvalitativ innehållsanalys 

användes. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) syftar kvalitativ innehållsanalys 

till att beskriva variationer eftersom det ger ökade möjligheter att belysa området utifrån 

skiftande erfarenheter. Studien hade 14 deltagare, författarna är inte helt säkra på om fortsatt 

datainsamling inte skulle kunna ge nya data. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2017) kan 

datainsamlingen avslutas när den inte längre ger någon mer information vilket ibland kan vara 

svårt att avgöra. Då urvalet inte var slumpmässigt kan det inte dras några slutsatser från 

urvalet till populationen enligt Olsson och Sörensen (2011). 

 

Författarna utförde intervjuerna var för sig, de i förväg utvalda bilderna på robotar visades i 

samband med intervjuerna. Författarna utgick ifrån att deltagarna eventuellt inte hade så stor 

kännedom om olika sorters robotar. Bilderna visades med tanke på att Olsson och Sörensen 

(2011) hänvisar till att det är viktigt att tänka igenom alla faser i undersökningen. Författarna 

är medvetna om att bildvalet kan ha haft inverkan på resultatet på det sättet att själva bilderna 

kan ha förmedlat känslor. 

 

Det kan diskuteras om deltagarnas ålder, 65 – 75 år, kan ha betydelse för resultatet. 

Deltagarna uppgav att de var vana vid teknikanvändning med dator, telefon och surfplatta och 

att de ofta nyttjande dessa funktioner som exempelvis bildtelefoni. Författarna ställer sig 

frågan om synsättet på robotar hade varit annorlunda om deltagarna hade varit äldre och 

drabbade av funktionsnedsättningar och inte hade så positiva erfarenheter av 

kommunikationsteknik i det dagliga livet.                                                                              

 

Hela analysprocessen genomfördes med vägledning av litteraturen. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) tar upp att det är bra att göra en grundlig beskrivning av analysarbete och 

urval för att ge läsaren en möjlighet att avgöra tolkningarnas gångbarhet. Av samma 

anledning kan även citat plockas upp från de utförda intervjuerna. Författarna anser att de har 

anammat båda rekommendationerna. Författarna har även läst alla intervjuer i denna studie 

samt gjort analysen tillsammans vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) ökar 

resultatets tillförlitlighet. I studiens resultat lyftes deltagarnas uppfattningar om robotar som 

stöd i hemmet fram, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är en aspekt av 

trovärdighet att vara tydlig med vems röst som hörs i resultatet. 
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Konklusion 

Resultatet visar att seniora medborgare kan se robottekniken som möjliggörare för ökad 

delaktighet i aktivitet vilket också hade betydelse för att kunna leva självständigt och att 

kunna bevara integriteten. De kan se fördelar med insats av robotar som stöd i hemmet när de 

kan koppla det till meningsfulla aktiviteter, men tanken på att själv ha en robot kan kännas 

främmande. De seniora medborgarna är samtidigt rädda och oroliga för de möjliga 

konsekvenser som insatser av robotar i hemmet kan medföra, rädslan kan knytas till deras 

tankar om att mänsklig kontakt skulle ersättas med robotar. De resultat som kommit fram i 

studien ger djupare kunskap om de seniora medborgarnas uppfattningar om insats av robotar 

och leder till bättre förståelse och insikt om deras behov. Resultatet visar också att de seniora 

medborgarna vill ha möjlighet att välja om de ska nyttja robottekniken och i vilken 

utsträckning den ska användas. Det indikerar att ett klientcentrerat förhållningssätt är 

väsentligt. Författarna ser ett behov av att fortsatta diskussioner förs och att seniora 

medborgares synpunkter och tankar tas tillvara såväl angående utveckling av robotar som 

möjliga insatser i hemmet. Vidare forskning behövs om insats av befintliga robotar i seniora 

medborgares hem under tid för att kunna studera användning och långtidseffekter. 

 

 

Tillkännagivande 

Författarna vill framföra ett stort tack till alla deltagare som har ställt upp för intervju och till 

vår handledare Margareta Lilja för ett fint stöd och vägledning under arbetet med studien. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

      

Förfrågan och information om deltagande i en studie 

Äldre personer som bor hemma kan få stöd av arbetsterapeut så att de kan vara så aktiva och 

självständiga som möjligt. På TV, i radioprogram och i tidningar diskuteras ofta om 

möjligheten att använda robotar i vården och som hjälp för äldre personer i hemmet. Det finns 

redan olika sorters robotar, nya robotar testas och förbättras ständigt. Det är därför viktigt att 

undersöka vilken uppfattning äldre personer har angående möjligheten att ta hjälp av en robot 

i hemmet. 

 

Vi är två studenter som går sista året på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet och studien är vårt examensarbete. Studien kommer att bestå av en intervju som 

kommer att ta cirka en timme. Efter intervjun kommer vi att fråga dig om du har en bekant 

som är pensionär mellan 65–75 år och som kan tänka sig att delta i studien.  Det är frivilligt 

att medverka i studien och du kan närsomhelst avbryta din medverkan utan att ange något 

skäl. Intervjun kommer att spelas in för att därefter skrivas ner ordagrant. Allt material 

kommer att hanteras med sekretess och enbart författarna kommer att ta hand om materialet. 

Materialet kommer att förstöras efter avslutat och godkänt examensarbete. Den färdiga 

studien kommer att vara tillgänglig via Luleås tekniska universitets hemsida 

(http://epubl.ltu.se) som färdigt examensarbete och kommer att publiceras i slutet av juni 

2018. 

 

Om du är intresserad av mer information om studien eller har ytterligare frågor är du 

välkommen att kontakta oss på nedanstående mailadress. 

Med vänliga hälsningar   

 

Student    Handledare 

Pia Slinning    Margareta Lilja 

piasli-5@student.ltu.se   professor i arbetsterapi 

Luleå tekniska universitet   Luleå tekniska universitet 

    tel. 0920-49 10 00 växel 

 

Student 

Katrin Stäglich 

katstg-5@student.ltu.se 

Luleå tekniska universitet                                                                                                                                                                                          

                                                                   

http://epubl.ltu.se/
mailto:piasli-5@student.ltu.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE 

 

 

1.Kan du berätta lite om dig själv och vad du gör en vanlig dag/vecka/helger 

 

2. Vilken inställning ha du till att använda hjälpmedel? 

 

3. Vad är dina tankar kring robotar som hjälp och stöd i hemmet? 

 

4. Vad vet du om robotar som kan användas som hjälp och stöd i hemmet? 

 

Vi visar efter det en bild i taget av robotar som finns och förklarar vad de kan hjälpa till med, 

så deltagarna har tid att reflektera. 

• Giraff 

• Bestick 

• Paro 

• Duschroboten 

• Brian 2,1 

 

5. Kan du berätta om dina tankar om du själv skulle få hjälp av en robot i hemmet? 

 

6. Vad skulle du vilja ha en robot till om du fick välja?  

 

7. Är det något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 3 Bild Robot Giraff 
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 Bilaga 4 Bild robot Bestick 
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Bilaga 5 Robot Paro 
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Bilaga 6 Bild Duschrobot   
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Bilaga 7 Bild Brian 2,1 
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