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Pågående forskning syftar till att skapa hållbara 
förändringar med AI, främst inom äldreomsorgen
ADVANCED ADAPTIVE INTELLIGENT SYSTEMS 
INBOTS social uptake av robotar
BCONNET@HOME– Äldrelivet i en digitaliserad värld.
HEMTJÄNSTENS ARBETSMILJÖ ‐ ett participativt
förändringsprojekt
UPPHANDLING AV VÄLFÄRDSTEKNIK – bättre förståelse för vad
äldre medborgare med demensdiagnos behöver.
INTEGRATION LAB – nästa generations lab som referens till 
verkligheten



Vad är en robot?

‐ Robot med hjul, högst upp en skärm

‐ Robot som ser ut som en säl



Robotar in the making

T_FM_FollowingYou
T_FM_FollowingYou_0a=“Following you 
until you say or show Stop.” 
T_FM_FollowingYou_0b=“Following you. Say 
or show Stop when you want me to stop.” 
T_FM_FollowingYou_0c=“Following you. 
When you want me to stop, say or show 
Stop.” 
T_FM_FollowingYou_1a=”I will be following 
you until you say or show Stop.” 
T_FM_FollowingYou_1b=”I am following you 
until you say or show Stop.” 
T_FM_FollowingYou_1c=”I will start 
following you. Please, say or show Stop 
when you want me to stop.” 
T_FM_FollowingYou_2a=”I will be following 
you until you say or show Stop.” 
T_FM_FollowingYou_2b=”I am following you 
until you say or show Stop.” 
T_FM_FollowingYou_2c=”I will start 
following you. Say or show Stop when you 
want me to stop.”



Hur landar digitaliseringen idag 
i äldreomsorgen?

• I produkter – välfärdsteknik

• I digitaliseringen av redan 
existerande system –
trygghetslarmen till exempel



Digitaliseringen landar också i form av system

• I monitorering av äldres 
rörelser hemma

• I kontrollen av 
hemtjänstens arbete



Vad utmärker vård och omsorg som en 
arena för digitalisering?

• Ett sammanhang med en teknikhistoria dvs. fyllt med 
teknik, sociala relationer, professionella gränser, 
regleringar och lagstiftning.

• Med lägre automatiseringspotential jämfört med andra 
sektorer.

• Könsstämplat område



Automatiseringspotentialen 
i vård och omsorg

Enligt McKinsey 36%

Långt ner på The 
Technology Readiness
Level skalan (TRL) jämfört 
med andra sektorer.



Industrin leder robotiseringen

Verkstadsindustri, logistik och 
räddningstjänster är ledande, 
rehabilitering och kraftfulla
exoskeletons ligger långt framme.



Utbildning och kirurgi är andra sektorer som 
kommit långt i robotiseringen

Utbildning och kirurgi är lovande 
områden som kommit långt.



Social omsorg har inte kommit långt trots 
stora investeringar

Social omsorg; hemtjänst, 
hemsjukvård, SÄBO med 
potential och höga 
förväntningar.



Varför sackar äldreomsorgen efter?

- Några förslag



Hemtjänstens bristande 
inflytande och dåliga 
arbetsmiljö? 

Lång erfarenhet av tekniska 
förändringar och tekniska 
utveckling, men erfarenheten 
tas inte tillvara

Begränsningar



• 1960s 
Automatisering

• 1970s 
Telekommunikationer

• 1980s 
Hushållselektronik

• 1990s 
Datoriseringen 

• 21th    
Digitaliseringen

Äldreomsorgens teknikhistoria



• Patienttvättnings-maskinen

• Överspill från industrin

• Nämns återigen idag i Japan

• Äldre patienter förväntas vara 
passiva, blir en del av 
maskinen.

1960-talets automatisering



• Trygghetslarmen, sprids 
snabbt över landet

• Telefonförlängning

• Kvarboendereformer

• Äldre omsorgstagare 
förväntas ta initiativ

1970-talets telekommunikationer



• Mikrovågsugnen

• Elektronik och elektromagnetisk 
strålning appliceras i hushållsmaskiner

• Auotmatiserade äldres hem än mer

• Rationaliserade distributionen av mat

• Äldre omsorgstagare förväntas aktivt 
värma maten

1980-talets hushållselektronik



• Handla hemma-terminaler

• Äldre bland de första in i IT-
samhället.

• Äldre förväntas ändra 
informationsbeteende

• Äldre omsorgstagare förväntas 
sköta beställning, betalning och 
mottagande av livsmedel. 

1990-talets datorisering



• Robotarna, systemen och 
monitoreringen av vår hälsa

• Välfärdsteknologin

• Användarna förväntas vara 
proaktiva

2000-talets digitalisering



Fler möjliga begränsningar
Uppdelningen mellan omsorg och sjukvård?

Det uppdelade ansvaret mellan kommunerna och 
sjukhusens MTA? Hur blir det när gränserna mellan 
sjukhuset och hemmet luckras upp? När flöden inte 
tillåts flöda? När kraven på standarder och 
patientsäkerhet skiljer sig åt?



Fler möjliga begränsningar 
Föråldrad syn på omsorgstagarna?

Brister i vilka dom äldre är?

Deras förväntningar?

Deras erfarenheter? Digitala 
vanor?

Forskning visar att 
stereotyper fortfarande styr 

att läar dom använda särskilda prylar.



Fler möjliga begränsningar 
Offer för teknikutvecklingen?

Forskarnas och företagens ansvar

Bristande kontextualisering vid upphandingar

Forskningen rör sig ut

från laboratoriet



Fler möjliga begränsningar

• Det digitala ledarskapet?



Varför har äldreomsorgen inte 
kommit längre? Vägskälsfrågan! 

Ska vi komma längre?

Hur kan vi bäst utnyttja digitaliseringen?

Vad kan automatiseras inom äldreomsorgen? 

Vad bör inte automatiseras?

Hur ser automatiseringspotentialen ut inom vården och 
omsorgen jämfört med andra samhällssektorer? 



Vem har tolkningsföreträde till tekniken?



Hur kan vi bli mer proaktiva?

• I upphandlingar?

• I utvecklingen av arbetet innehåll?

• I de frågor vi ställer?



Vad är teknik? Teknik är artefakter fyllda 
med värderingar, uppfattningar, 
förväntningar

”Technologies are artefacts, they are society made
durable” (Bruno Latour)



Tre användbara frågor

1. Vilken teknik handlar det om – exakt? Hur ser den 
ut? Var ska den användas? Av vem?

1. Vilket problem löser denna nya teknik? Vilka 
förändringar kan vi förvänta oss?

1. När ska vi utvärdera hur tekniken fungerar? Vem ska 
göra utvärderingen?
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