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___________________________________________________________________________ 

Syftet för denna studie var att fördjupa kunskaperna i vårdledares syn på användning och 

implementering av humanoida robotar i vården. Studien fann intresse i vilka sammanhang 

vårdledare kan se att en humanoid robot används samt förhållningssätt gentemot 

implementering av en humanoid robot i vården. 

Metoden som användes för studien var gruppintervjuer med sammanlagt nio vårdledare. 

Resultatet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade på att 

vårdledarna anser att en humanoid robot kan användas som hjälpmedel, assistans och 

underhållning. Användning av en humanoid robot kunde också ge organisationen ett positivt 

mervärde. Vidare framkom dock att humanoida roboten kan ses som skrämmande, att den inte 

är vårdande och att den inte kan ersätta människan. De största hindren för användning av en 

humanoid robot i vården var etiska frågeställningar samt bristande patientsäkerhet. För en 

lyckad implementering skulle det behövas tillräcklig tid för introduktion samt att nyttan med 

en robot kunde motiveras. Vårdledarna diskuterade även sitt eget ansvar vid implementering 

och användning av en humanoid robot och kom fram till att vårdledaren är den som har 

helhetsansvaret samt att patientsäkerheten alltid kommer i första hand. 
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___________________________________________________________________________ 

The purpose of this study was to deepen the knowledge of health care leader's view of the use 

and implementation of humanoid robots in health care. The study found interest in which 

contexts the health care leader can see that a humanoid robot is used and the attitude towards 

the implementation of a humanoid robot in health care. 

The method used for the study was group interviews with a total of nine health care leaders. 

The result was analyzed using qualitative content analysis. The result showed that the health 

care leaders believe that a humanoid robot can be used as aids, assistance and entertainment. 

The use of a humanoid robot could also add positivity to the organization. However, it also 

emerged that the humanoid robot can be seen as frightening, that it is not caring and that it 

cannot replace the human in health care. The main obstacles to using a humanoid robot in 

health care were questions about ethics and patient safety. For a successful implementation, 

sufficient time for introduction and a presentation of the benefits of a robot would be needed. 

The health care leaders also discussed their own responsibility in the implementation process 



  Antonia Guss 

 
 

and in use of a humanoid robot, and concluded that the health care leader is the one who has 

overall responsibility, and that patient safety always comes first. 
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1 Inledning 

 

Den humanoida robotens funktion i vården är fortfarande ett relativt outforskat område i vårt 

land. Däremot implementeras andra former av teknologi dagligen till olika arbetsuppgifter för 

att underlätta arbetet för människan. Inom vård och omsorg används olika patientlarmsystem 

och teknologiska hjälpmedel men ordet humanoid robot är fortfarande främmande för många. 

Vårdledaren står ofta i nyckelposition när det gäller utveckling av nya arbetsmetoder samt 

implementering av teknologi (Salmela, 2012). Tidigare forskning vittnar om att personer med 

mera erfarenhet och information om humanoida robotar har en större tendens att förhålla sig 

positivt till användning av dem (Loffredo och Tavakkoli, 2016). Därför finner denna studie 

intresse i vad vårdledare har för syn på användning och implementering av humanoida robotar 

i vården. 

Den humanoida roboten som framtida vårdgivare kan ha betydande konsekvenser för 

omvårdnaden (Newland, 2015). Det är fortfarande svårt att tänka sig att bli bemött av en robot 

vid besök till en hälsostation, eller på äldre dagar vårdas av en robot när det blivit dags att 

flytta in på äldreboende. Vården lider av tids- och resursbrist och det står klart att det behövs 

nya arbetsmetoder och hjälpmedel för att kunna garantera människan en god vård i alla lägen. 

Tidigare forskning visar att humanoida robotar redan används inom vården i andra länder med 

goda resultat. På sjukhus och andra servicebaserade stationer används robotar, som t.ex. den 

humanoida roboten Pepper, som information samt som hjälp för människor att navigera sig i 

huset. Nackdelen är att det i framtiden kanske inte kommer behövas lika mycket personal som 

tidigare för att informera och guida patienter och besökare, vilket leder till färre arbetsplatser 

för människan (Huang och Rust, 2018). Det är ändå fortfarande ett faktum att robotar saknar 

känslor och aldrig helt kan ersätta den mänskliga sjukvårdspersonalen (Newland, 2015). 

Tidigare studier visar att sjukskötare uppskattar robotar som hjälpmedel och som 

övervakningsanordning, men inte för uppgifter som kräver social interaktion. (Turja, Van 

Aerschot, Särkikoski och Oksanen, 2018) Detta betyder inte att man inte kunde hitta 

arbetsuppgifter i vården som passar en humanoid robot. Denna studie har för syfte att fördjupa 

kunskaperna i vårdledares syn på användning och implementering av humanoida robotar i 

vården och därmed bringa idéer till var en humanoid robot kunde vara till nytta. Forskare 

experimenterar idag med robotar som kan läsa mänskliga känslor, gester och kroppsspråk och 

därmed kunde ge nästintill mänsklig omsorg i framtiden. (Newland, 2015) 
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Förförståelse 

 

Det finns många missuppfattningar och förutfattade meningar när det gäller robotik. Frågan är 

vad det är vi vill uppnå med robotik och automatisering, är resultatet av användningen alltid 

negativ eller finns det möjligheter? Vilka yrkesråd ska barn och ungdomar få, kommer 

intelligenta maskiner ersätta människan eller går det att arbeta sida vid sida?  

Henricson (2017) menar att vi alltid har någon slags förförståelse och vi vet saker innan vi 

påbörjar en studie. Det handlar inte bara om saker vi lärt oss genom studier, utan även om den 

förståelse vi har baserat på värderingar och erfarenheter från tidigare. Därför är det viktigt att 

en forskare kan reflektera kring sin bakgrund. I och med denna studie strävar jag efter en 

diskussion kring robotik och framför allt användning och implementering av humanoida 

robotar i vården. Varför jag intresserat mig för just detta ämne är mitt arbete som vårdare 

inom äldreomsorgen. Vården har brist på resurser som tär på både personal och patienter. 

Finns det en lösning i teknologin och robotiken om vi bara gav det en chans? Min önskan är 

att människan och vårdledaren kunde utveckla ett mod att implementera ny teknologi och 

robotik i samhället och vårdarbetet. Tegmark (2017) menar att många människor har en rädsla 

för att maskiner skall bli ondskefulla. Trots att det inte är något som Tegmark (2017) oroar sig 

för, rapporterar han om tidningar och medier som målar upp en bild av ondskefulla robotar. 

Det här kan leda till att människor blir påverkade och får minskat intresse för att ta reda på 

vad robotexperter förutspår om framtidens användning av robotar. 

Jag har alltid intresserat mig för och haft en positiv inställning till teknologi. I och med mina 

studier i hälsoteknologi har intresset ökat och jag har fått en större förståelse för hur teknologi 

i vården fungerar och hur den kan användas. Humanoid robot är ett relativt nytt begrepp både 

för samhället och för mig, så inom just det ämnet är min förförståelse minimerad till det som 

framkommit under mina studier. Jag har valt att fokusera min studie på vårdledarens 

förhållningssätt till användning och implementering av humanoida robotar i vården eftersom 

jag upplever att en vårdare har väldigt svårt att påverka utvecklingen i vårdorganisationen. 

Vårdledaren däremot står i nyckelposition när det gäller implementering av nya lösningar 

(Salmela, 2012). Jag hoppas att denna studie ska öppna tankar kring nya arbetsmetoder och att 

vårdledare ska finna ett intresse och mod att prova på det nya och okända. 
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2 Bakgrund och centrala begrepp 

 

Studiens syfte är att ta reda på hur vårdledare förhåller sig till användning och implementering 

av humanoida robotar i vården. I detta kapitel presenteras studiens centrala begrepp, 

humanoida robotar samt vårdledarskap. Kapitlet redogör för robotikens historia och 

utveckling samt presenterar vårdledarskapet.  

 

2.1 Robotik och artificiell intelligens 

 

Redan år 1700 byggde den franske uppfinnaren Jacques de Vaucanson ”den ätande ankan” 

som skruvades upp för att den sedan självständigt skulle böja sig fram för att ”äta” av det som 

fanns i en skål framför. Dessa var inga avancerade robotar och innehöll exempelvis inga 

sensorer. Innan andra världskriget presenterade Alan Turing beskrivningen av 

turingmaskinen, alla datorer vi har idag härstammar från Turings maskin. Under samma tid 

skrev Isaac Asimov ett flertal noveller som handlade om robotar, han skrev även ut 

”robotlagarna”: 1 En robot får inte låta en människa komma till skada, 2 en robot skall alltid 

lyda order, dock inte så att lag ett överskrids, 3 en robot skall skydda sin egen existens, dock 

inte mot lag ett och två (Asplund, 2011). Postmoderna influenser och cyborgmetaforen syntes 

tidigt även i vårdvetenskapen. Margarete Sandelowski förespråkade redan år 1988 användning 

av cyborgmetaforen som utgångspunkt för att förstå hur vård och teknik varit förknippade och 

inflätade i omvårdnadens historia, nutid men framför allt i framtiden. (Eriksson, Christiansen, 

Engström, Holmgren och Salzmannn-Erikson, 2014) 

Det är inte många som nekar till att robotik och teknologi är framtiden. Människans syn på 

datorer och maskiner i dagens läge gör att det finns grund för att kalla denna utveckling den 

tredje industriella revolutionen. (Asplund, 2011) Genom att integrera teknologin på rätt sätt 

kan förståelse för olika mekanismer utvecklas, förståelse ligger ofta bakom acceptans av ny 

teknologi. De faktorer som identifieras bör utnyttjas till fullo för att skapa en förståelse för 

värdet i att investera i ny teknologi. (Mun, Jackson, Park och Probst, 2006) 

I dagens läge innefattar ordet robot en maskin vars rörelser och beteende till mestadels består 

av navigering. En robot består av tre delar, ett sensorsystem som ger roboten möjlighet att 

samla information om den omgivning den befinner sig i, ett datorsystem som på något sätt 
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representerar kunskapen om robotens omgivning och gör att roboten kan besluta om vad den 

skall göra i en given situation, fysiska aktuatorer som gör att roboten kan verkställa de beslut 

den kommit fram till. (Asplund, 2011) En robot är idag mestadels förinställd på det arbete den 

skall utföra, den är aldrig totalt självständig i den mening att den skulle börja utföra aktiviteter 

som inte programmerats. Det finns skillnader på olika robotar när det gäller artificiell 

intelligens, exempelvis automatiska dörrar ”tänker” inte utan agerar på basen av en sensor. En 

humanoid robot däremot väntas agera utifrån information den samlar in om sin omgivning 

eftersom den har en högre grad av artificiell intelligens. (Winfield, 2014) Idag använder sig 

människor av många olika robotar utan att de kanske tänker på det. Det finns städrobotar, 

robotar för underhållning, robotar för underhåll av trädgården o.s.v. Tillgången till maskiner 

har även gjort det möjligt för människor att mötas utan att geografiskt befinna sig på samma 

plats. En fråga som är viktig men omöjlig att besvara är i vilken grad teknologin har påverkat 

och förbättrat människans levnadsvillkor, för hur många människoliv har inte mobiltelefonen 

räddat? (Eriksson et. al., 2014) 

Det går att uppfatta en rad förutfattade meningar gentemot robotar och teknologi. Många 

kanske uttrycker rädsla och ser det som att robotarna är här för att ta över människans arbete. 

(Winfield, 2014) Forskning fokuserar mycket på hur robotar påverkar oss som konsumenter 

och arbetare. Men om vi kunde fundera ut hur vi ska öka vårt välstånd genom automatisering 

utan att människor går miste om inkomster kunde vi skapa en fantastisk framtid med mera 

fritid och enastående rikedom. Sanningen är också att i och med den teknologiska 

utvecklingen finns mycket att fås gratis för alla medborgare, saker som förut kostade pengar. 

Exempelvis betalade människor för kartböcker, uppslagsböcker, telefonsamtal o.s.v. men nu 

har man möjlighet att få tillgång till dessa genom en internetuppkoppling. (Winfield, 2014) 

Förhållandet mellan maskin och människa förändras. Samtliga forskare är dock överens om 

att förhållningssätt ändras genom att människor blir vana med att ha robotik i sin omgivning. 

Tidigare användes maskiner för att tala till varandra, idag har det övergått till att människan 

”pratar med maskinerna”. Gränsen mellan maskin och människa håller på att suddas ut, denna 

gräns började studeras akademiskt redan i mitten av 1900-talet i och med cybernetiken. 

Cybernetiken är studiet av styrteknik och regelmässig återkoppling, i detta fall gällande 

robotteknik och maskiner. Wiener var den som först presenterade cybernetiken. (Eriksson et. 

al., 2014) Eriksson et. al. (2014) talar om att konstruktivistiska synsätt ständigt skapas och 

omskapas i vår förståelse av verkligheten. Identiteter (som exempelvis patient eller anhörig) 

är föränderliga och inte givna av naturen, de är socialt konstruerade i det samhälle vi lever i. 
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Betydelsen av ord är inte spikat i sten utan förändras vartefter världen förändras, exempelvis 

vår uppfattning av ordet mobiltelefon är något helt annat idag än det var för 30 år sedan. 

Likadant går det att tänka om ordet ”vård”, betydelser ändras i och med att vårt samhälle 

utvecklas. (Eriksson et. al., 2014)  

Winfield (2014) menar att människor har en djupt rotad benägenhet att förmänskliga. Vi har 

lätt för att besjäla djur med mänskliga egenskaper och beskriva nästan allt som rör sig med ett 

språk som är rotat i människans känslor. I och med detta menar Winfield att vi inte behöver 

speciellt avancerade utseenden på robotar för att kunna relatera och söka kontakt med dem. 

Viktigare är robotens intelligens och sensitivitet för känslor och möjlighet till att reagera och 

svara korrekt på tilltal. (Winfield, 2014) Artificiell intelligens har en stor potential när det 

gäller att förbättra sjukvården. Redan det att patientjournaler digitaliserats har gjort att 

snabbare beslut angående vård kan tas av läkare och patienter. Om vi med hjälp av robotar 

och artificiell intelligens kunde upptäcka samband mellan gener, sjukdomar och behandlingar 

kunde det vara en revolution för individanpassad medicinering. Dessutom har robotar 

potentialen att bli noggrannare och pålitligare kirurger än människor, även om vi fortfarande 

inte riktigt nått så långt i utvecklingen. (Tegmark, 2017) 

 

2.1.1 Humanoida robotar 

 

Det finns ett flertal olika robotar i världen idag, men alla är inte humanoida. Den humanoida 

roboten är gjord för att efterlikna något mänskligt, det finns en särskild fascination för robotar 

som liknar oss människor till utseendet. En robot betecknas som humanoid om den har en 

form eller struktur som i någon mån efterliknar en människas gestalt. Robotar som efterliknar 

en människa mera exakt (gestalt, utseende, hår, hud, smink etc.) kallas androider och hör till 

en undergrupp av humanoida robotar. (Winfield, 2014) Människor började reflektera över den 

humanoida roboten och möjligheten till robotens existens efter att den numera 

kulturförklarade Hollywoodfilmen Terminator 2 utkom år 1991. I filmen är robotarna kapabla 

till att känna en del känslor såsom engagemang, kompetens, mod och ansvarstagande, vilket 

fortfarande inte är möjligt i verkligheten. Omvårdnadsteoretikern Simone Roach menar att det 

är dessa egenskaper som inringar det som är vårdande. Även om våra maskiner inte är så långt 

utvecklade använder vi ändå robotar till att bota sjukdomar, förbättra hälsa och levnadsvillkor. 

(Eriksson et. al., 2014) 
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En stor fråga som uppkommer när man talar om humanoida robotar i vården är huruvida de 

kan känna igen känslor och ifall en robot kan lära sig att känna medlidande och empati. 

Olyckligtvis är dagens humanoida och androida robotar långt ifrån den verkliga drömmen. 

Trots att de imponerar utseendemässigt har man ännu inte kunnat bygga en tillräckligt 

avancerad hjärna. (Eriksson et. al., 2014)  

Det finns många studier om att seriefigurer och musik kan fungera som avledande metoder för 

att lindra smärta och ångest hos barn. Med detta som grund gjordes en studie om ifall en 

humanoid robot kan uppfylla samma funktion. En ca 90 cm lång humanoid robot (Aldebaran 

Robotics) inprogrammerades att kunna utföra flera aktiviteter. När barnet kom in i rummet 

kunde roboten presentera sig, prata om filmer, be om en "high five” o.s.v. Samtidigt under 

barnets interaktion med roboten kunde sjukskötaren utföra vårdåtgärder såsom vaccinationer. 

Man gjorde samtidigt en undersökning på en lika stor grupp med barn som fick samma vaccin 

men inte fick träffa roboten. Eftersom alla besöken filmades kunde man bevisa att de barn 

som träffade roboten log mera under sitt vaccinationsbesök. Även föräldrarna till barnen som 

träffade roboten under besöket log mera än de föräldrar vars barn inte träffade roboten. 

(Beran, Ramirez-Serrano, Vanderkooi, och Kuhn, 2015) 

Winfield (2014) lyfter fram att det också finns problem med dessa välutformade robotar, de 

kan inte användas med personer som inte fullt förstår att det är en robot de kommunicerar 

med. Detta eftersom det inte är etiskt rätt ifall patienter misstar roboten för en riktig människa. 

Winfield (2014) menar att detta ger verklig anledning till oro och det är något som kräver 

etiska riktlinjer. Vården omfattar utsatta människor som kan tro att robotarna är verkliga. 

Sekretessfrågor och patientsäkerhet blir viktiga. 

 

2.2 Ledarskap 

 

Att definiera vad ledarskap är, vilka sorters personer som är ledare och vad ledarna gör är 

ingen lätt uppgift. Forskare har länge försökt beskriva ledarskapet i ord samt ta reda på de 

avgörande karaktärsdragen för en god ledare. Resultaten har varit entydiga: ledarskap är ett av 

de mest observerade och minst förstådda fenomen på jorden. (Grossman och Valiga, 2017) 

Zeitgeist är ett ord som betyder ”tidens anda” och är ett samlingsbegrepp för den politiska, 

sociala, kulturella och etiska anda som anses råda vid en given tid. Exempelvis för 90 år sedan 
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ansågs jazzmusik vara farlig för den moraliska värdegrunden, medan det i nutid skulle anses 

märkligt att kalla jazz för en rebellisk musikstil. Värderingar ändrar med tiden och nästan alla 

värderingar kan anses som komiska om vi väntar några decennier. (Jonkman, 2012) Detta 

gäller även tanken kring ledarskap. En av de första ledarskapsstilarna var ”the great man 

theory” med vilket man menade att en person som var född i rätt familj, ofta en adelsfamilj, 

var en person som i framtiden skulle bli ledare. Tankarna gick mycket kring att ledarskap inte 

kan läras utan man måste vara född till att bli ledare. Senare kom man fram till att gott 

ledarskap handlar om personliga egenskaper, de egenskaper som ansågs höra ihop med gott 

ledarskap var bl.a.: personen var längre än genomsnittet, hade mycket energi, var kapabel att 

upprätthålla hög aktivitetsnivå, högre utbildad, hade brett kunnande, beslutsamhet samt god 

verbal förmåga. (Grossman och Valiga, 2017) Man talar om olika ledarskapsstilar, men 

tankarna kring vad en god ledare är har ändrats. Det finns många olika ledarskapsstilar och 

teorier om vilken stil som fungerar bäst enligt forskare. Det transformativa och det 

karismatiska ledarskapet har fått mest uppmärksamhet på senaste tid. Trots att de är två olika 

teorier anses de kunna vara synonymer till varandra. Dessa ledarskapsstilar bygger på att 

motivera personalen och få dem att se organisationen som ”sin egen”. Att personalen känner 

att ledaren är närvarande och inspirerande. Ledaren har ett genuint intresse för sin personal 

och ser dem som individer samt tar tillvara på deras kunskaper och erfarenheter. Forskare 

anser att när ledarskapet fungerar delar ledaren och personalen organisationens vision, 

värderingar och mål och alla arbetar för organisationens bästa. (Giltinane, 2013) Både det 

transformativa och det karismatiska ledarskapet strävar efter att förändra personalens 

värderingar och prioriteringar så alla kan arbeta mot samma mål i organisationen. Ledaren 

strävar efter att motivera personalen till att utföra arbete som de inte trodde att de skulle klara 

av och på så vis kan de nå personlig utveckling. Detta leder till att personalen kan arbeta mera 

självständigt, målinriktad, kan lösa fler problem på egen hand och organisationens effektivitet 

ökar. (Pierro, Raven, Amato och Bélanger, 2013) En tredje ledarskapsstil som också väckt 

mycket intresse är det autentiska ledarskapet. Det autentiska ledarskapet handlar om att ”vara 

sig själv” i sin roll som ledare. Teorin bygger på att ledaren kan vara äkta vilket ger 

personalen en känsla av trygghet och motivation att jobba tillsammans för en effektivare 

organisation. Trots att en autentisk ledare skall ”vara sig själv” måste hon kunna tänka etiskt 

och konstruktivt, ledaren kan inte bete sig hur som helst utan måste finna en balans mellan att 

”vara sig själv” och kunna uttrycka sig på ett välutformat och utvecklande sätt. (Banks, 

McCauley, Gardner och Guler, 2016) 
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Kaos, osäkerhet, oförutsägbarhet och konstant förändring beskriver det samhälle vi lever i. 

Sådana omständigheter kräver nya sorters ledare, ledare som är flexibla och kan hantera 

konstant förändring och utveckling. (Grossman och Valiga, 2017) Det är inte bara ledare som 

genomgår förändring. Idag talar vi även om ”generation Y”. Generation Y är ett 

samlingsnamn för individer födda mellan år 1980 – 2000. Generation Y är den första 

generationen som växt upp i ett samhälle där människan bygger upp sitt eget varumärke, i ett 

samhälle som är i ständig kommunikation, i ett samhälle där individer profilerar och 

marknadsför sig själva. Människor har större möjlighet till personliga identiteter, framgång 

och karriärval än vad man hade förut. För att kunna passa ihop nya generationer med nya 

ledare i ett föränderligt samhälle krävs flexibilitet och en extra tanke kring vad en roll som 

ledare eller arbetstagare kräver. (Grossman och Valiga, 2017, Pihl, 2011)  

 

2.2.1 Vårdledare 

 

Vårdandet är i sitt ursprung ett naturligt mänskligt beteende. Vårdandet framkommer i ett 

flertal olika yrken: läkare, sjuksköterskor, psykologer, präster o.s.v. Det handlar inte bara om 

att sköta det fysiska lidandet, människan skall vårdas som en enhet, kropp, själ och ande. Det 

naturliga vårdandet har utvecklats till ett yrkesmässigt vårdande, det är viktigt att alltid kunna 

behålla vårdandets kärna i vårdyrket: tro, hopp och kärlek samt tillit. (Eriksson, 2015) Vården 

skall utgå från vårdandets substans men skall även vara evidensbaserad. Med detta menas att 

vården skall utgå ifrån teorier och fakta, men vårdaren och vårdledaren kan sedan genom sin 

levda erfarenhet bygga broar över de klyftor som uppstår mellan teori och klinisk praxis. Det 

är viktigt att vårdledaren genom sin kunskap kan bygga upp en kultur på arbetsplatsen som 

uppmuntrar till ett etiskt vårdande samt att medarbetarna ges möjlighet till reflektion över det 

arbete de utför. (Wiklund, 2003) Det är inte alltid lätt att bygga upp en fungerande 

vårdorganisation, kraven på hälso-och sjukvårdspersonalens kompetens och insatser ökar 

samtidigt som resurstilldelningen för vårdsektorn stramas åt. I en verksamhet med begränsade 

resurser är det viktigt att ledaren kan vara kreativ och hitta nya möjligheter till att nå 

uppställda mål. Några möjligheter som tagits fram av forskare är: att minska verksamheten, 

prioritera hårdare eller att prioritera utveckling, utvärdering och forskning för att få en klar 

bild av vad som fungerar och vad man kan förbättra inom organisationen. Det behövs olika 

slags kunskap i vården och den evidensbaserade kunskapen är en av flera kunskapsformer. 

Vården är ett område där resultat inte alltid kan mätas i siffror, därför behövs det kliniskt 
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kunnande samt olika metoder för utvärdering för att kunna se effekten av vårdinsatser. 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström, 2016) Prioriteringar inom hälso- och 

sjukvården är något som diskuteras världen över. Det som ligger främst när man diskuterar 

prioriteringar är kostnadseffektivitet samt behandlingar med dokumenterad nytta. En annan 

central utgångspunkt är likabehandling. En vårdledare kan inte bortse från prioriteringar utan 

måste följa budget samt allmänna krav på hälso-och sjukvård i landet. (Carlsson och Waldau, 

2013) 

Nyckeln till en välfungerande organisation är ett ledarskap som utgår från medarbetarnas 

förutsättningar och kompetens, genom detta uppnås goda möjligheter till att erbjuda optimal 

vård och omsorg nu och i framtiden. Vårdledaren har en betydelsefull uppgift att arbeta med 

sitt eget ledarskap för att kunna påverka hur framtidens vård- och omsorgsverksamhet lyckas 

på ett optimalt sätt utifrån de förutsättningar som råder. (Rosengren, 2014) Att utveckla sitt 

eget ledarskap är något som tas fram av flera olika forskare, bl.a. Ingmar Bergman har skrivit 

en doktorsavhandling om ”creative leadership”, enligt avhandlingen handlar ett 

disciplinerande och kravställande ledarskap om att skapa en vision som delas av alla i 

gruppen, att generera resurser på rätt sätt, att sätta utmanande mål, att skapa ett produktivt 

klimat, att sätta regler för struktur samt att ställa höga men realistiska krav. Bergman ansåg att 

god planering, detaljförberedelse samt disciplin var det enda sättet för honom att arbeta på. 

Bergman talar om att människor älskar att samarbeta, det syntes i hans ledarskapsstil som 

innehöll en hel del kommunikation och konflikthantering. Bergman hade höga krav på sig 

själv som ledare, att kunna planera och verkställa förändringar samt att ha en plan att falla 

tillbaka på om uppställda mål inte kunde nås. (Lindkvist, Bakka och Fivelsdal, 2014) Även 

Grossman och Valiga (2017) talar om att ledaren ständigt måste utveckla sitt ledarskap och 

sträva efter ”förträfflighet”. Förträfflighet handlar om: disciplin, att kunna överföra kunskap 

och erfarenhet till klinisk praxis samt att inte ”nöja sig” utan att alltid sträva efter bästa 

resultat. Koreografi, att framgångsrikt kunna balansera konkurrerande krav i strävan efter att 

nå uppställda mål. Ansvar, att kunna se och medge de saker som inte lyckats och ta ansvar för 

handlingar. Omtänksamhet och empati, att alltid kunna visa uppskattning och medlidande för 

andra människor. 

Forskare indikerar att hälsoteknologi utgör en stor del av framtidens vård och omsorg samt att 

patientens självständighet ökar genom detta. Användning av artificiell intelligens och robotar 

kommer dessutom att vara kostnadseffektivt samt ge vårdpersonalen mer tid åt själva 

vårdandet. (Harrefors et. al., 2010) Risken med hälsoteknologin är att vårdare tappar sin 
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kliniska kunskap. Forskare tror att framtidens vårdare kommer behöva mer kunskap om 

teknik än om själva vårdandet. Forskare indikerar att det i framtiden kommer vara brist på 

kliniskt kunniga vårdare samt att vårdarna kommer att vara eftertraktade och välbetalda. 

(Lähdesmäki och Nyholm, 2007) 
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3 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som anses relevant i förhållande till studiens 

syfte. Artiklar som inkluderats faller mellan år 2013-2018, samt en artikel från år 2003. De är 

både nationella och internationella. Material om det exakta ämnet är begränsat, därför har 

artiklar som berör generella förhållningssätt till robotik, användning av robotik i vården samt 

etik i relation till robotik använts. Kriterierna för urvalet av artiklar till forskningsöversikten 

har främst baserat sig på förhållningssätt till användning av robotik i vården, men även 

vårdledares syn och kommentarer på användning av teknologi, robotik och humanoida robotar 

i vården.  

Till forskningsöversikten valdes 13 vetenskapliga artiklar (se bilaga 1). Artiklarna som 

användes är publicerade år 2013-2018, samt en från 2003 som ansågs relevant för studien. 

Eftersom det finns begränsat med forskning berörande det exakta ämnet, vårdledares syn på 

användning och implementering av humanoida robotar i vården, användes flera artiklar med 

sökord som: ’Artificial Intelligence in Service’, ’Implementing humanoid robots in 

healthcare’, samt ’robotics and management’. Artiklarna som valdes till studien har fokus på 

hur man kan implementera humanoida robotar i vården samt vårdledares förhållningssätt till 

användning av humanoida robotar i vården. Några av artiklarna som valdes var kvalitativa 

studier och hade respondenter som arbetade i en position som ledare eller avdelningschef 

inom vården. Några av artiklarna var skrivna av forskare som lyfte fram förhållningssätt till 

robotik i vården. Andra sökord som användes var: artifical intelligence in healthcare, 

humanoid robots in healthcare, humanoid robots and nursing, technology and nursing, 

technology and leadership, the view of technology in healthcare 

I sökningen inkluderades både nationella och internationella artiklar. Databaser som användes 

var JMIR Publications, Elsevier SD och PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, Nature, 

Taylor och Francis online 

 

3.1 Robotik och humanoida robotar i vården 

 

Robotik används mer än någonsin, kanske utan att vi tänker på det. Det finns automatiserade 

system på restauranger, i vården, i hotell och även i hemmiljö. (Newland, 2015) På sjukhus 

och andra servicebaserade stationer används redan humanoida robotar, som exempelvis den 
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humanoida roboten Pepper, för information samt som hjälp för människor att navigera sig i 

huset. Nackdelen är att man i framtiden kanske inte kommer att behöva lika mycket personal 

som tidigare, vilket leder till färre arbetsplatser för människan. (Huang och Rust, 2018) En 

stor fördel med implementering av ny teknologi och användning av robotik i vården är att vi 

kan hitta nya lösningar på problem vi har i vården idag. Bl.a. nanoteknologin tros ha en stor 

påverkan på vården. Den ger oss möjlighet att behandla sjukdomar genom att injicera små 

maskiner i människokroppen. (Huston, 2013) Även inom sjukskötarutbildningen har det 

framgångsrikt använts robotar för praktisk övning, roboten är programmerad att efterlikna en 

människa som gråter, svettas och pratar för att frambringa en verklighetstrogen vårdsituation. 

(Newland, 2015, Huston, 2013) Det är viktigt att överväga kostnaderna vid inköp av robotik, 

underhåll samt träning av personal. (Riek, 2017) 

Den humanoida roboten som framtida vårdgivare kan ha betydande konsekvenser för 

omvårdnaden. Det är ändå fortfarande ett faktum att robotar saknar känslor och aldrig helt kan 

ersätta den mänskliga sjukvårdspersonalen. Forskare experimenterar idag med robotar som 

kan läsa mänskliga känslor, gester och kroppsspråk och därmed skulle kunna ge nästintill 

mänsklig omsorg i framtiden. (Newland, 2015) Det sker även forskning kring sociotekniska 

metoder för att se samband mellan teknologi och sociala faktorer, de tros med tiden kunna 

forma varandra för att få ett fungerande slutresultat. (Cresswell, Cunningham-Burley och 

Sheikh, 2018) 

 

3.1.1 Förhållningssätt gentemot användning av robotik  

 

Människor runt om i världen har olika förhållningssätt gentemot robotar. Dessa 

förhållningssätt bygger på personliga erfarenheter, vad som presenteras i media, landets 

ekonomiska och teknologiska utveckling, landets nationella prioriteringar inom finansiering 

samt det historiska och religiösa sammanhanget i landets kultur. Kön och ålder spelar också 

stor roll när det kommer till allmänna förhållningssätt till robotik, detta framkom i en 

undersökning gjord i flera länder i Europa. (Loffredo och Tavakkoli, 2016) Det är inte bara 

den allmänna befolkningen som har delade åsikter. Stephen Hawking, fysiker och 

forskningsdirektör, ansåg att full utveckling av artificiell intelligens kan innebära slutet för 

människan. Han menade att den artificiella intelligensens utveckling numera är mycket 

snabbare än människans och slutligen kommer robotar och mekanismer nå en nivå där de 
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överskrider människans intelligens. (Newland, 2015) I och med detta ställningstagande 

slutade många forskare kommunicera med Hawking eftersom man ansåg att hans åsikter och 

uttalanden skapade en ogrundad rädsla för teknologi och robotik. (Russell, Hauert, Altman 

och Veloso, 2015) 

Det som också väcker diskussion är ifall roboten kommer ta över människans arbete i vården. 

Forskare har dragit slutsatsen att det är svårare att ersätta en människa inom vård och service 

än det är att ersätta en människa inom produktion, som ofta är ett monotont arbete. (Huang 

och Rust, 2018) Sjukvårdspersonal tar upp detta i frågan om vad de tycker om användning av 

robotik i vården, de är rädda för att förlora sina jobb i och med den växande användningen av 

teknologi och robotik i samhället. De talar även om en oro över att inte kunna använda den 

teknologi som implementeras på arbetsplatsen. Sjukvårdspersonal uttrycker också en oro över 

att den psykiska vården skulle bli svårare, eller till och med omöjlig, om man arbetade genom 

maskiner. (Lee, Kim och Bianchi, 2017) Tidigare studier visar att sjukskötare uppskattar 

robotar som hjälpmedel och övervakningsanordning, men inte för uppgifter som kräver social 

interaktion. (Turja, Van Aerschot, Särkikoski och Oksanen, 2018) Det är fortfarande svårt att 

se att roboten skulle kunna ersätta människan helt inom vårdbranschen, maskiner har 

fortfarande en nedsatt perceptuell och kognitiv förmåga jämfört med människan. (Russell et. 

al., 2015) Att få fram en robot som fungerar interaktivt med människor i vardagen är en av de 

största utmaningarna idag gällande robotproduktion, robotarna skall även ha en storlek som 

fungerar i hemmiljö. (Halme, Leppänen, Suomela, Ylönen och Kettunen, 2003) 

Trots att en stor del av forskarna menar att rädsla för teknologin inte är nödvändigt uppstår det 

diskussioner kring ifall teknologin kan bli farlig. I dessa diskussioner framkommer rädsla för 

att robotar och teknologi skall produceras för att fungera som vapen. Rädslan är inte helt 

ogrundad, det finns redan exempelvis drönare som kan användas som vapen och utför dåd 

utan människans kontroll, så kallade LAWS (lethal autonomous weapons systems). (Russell 

et. al., 2015) Teknologin förutspås ändå bli en viktig och nödvändig del av vår framtid och 

kan innefatta lösningar på problem. Teknologi används bl.a. redan för forskning inom 

medicin, exempelvis cancerforskning och nanoteknologi. (Huston, 2013) 
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3.1.2 Vårdledares syn på användning av robotik i vården 

 

Det finns begränsat med forskning kring vårdledares syn på användning av robotik och 

humanoida robotar i vården, jämfört med forskning som utgår från personal och patienter. 

Endast några studier har blivit gjorda där vårdledare framfört sina åsikter.   

Forskningen visar att i allmänhet är män, yngre vuxna och de med högre utbildning mer 

benägna att acceptera robotar. Positiva förhållningssätt gentemot robotar är också konsekvent 

korrelerat med mängden erfarenheter av robotteknik (Turja, Van Aerschot, Särkikoski och 

Oksanen, 2018). Vården, och även andra områden, är idag generationsöverskridande, personal 

och ledare måste kunna tala teknologins språk för att locka till sig och behålla personal. 

Människor har upplevt och använt sig av avancerade teknologiska lösningar under hela sitt liv 

och utformar förväntningar utgående från det. Därför är det viktigt att ledaren ständigt 

utvecklar sin kunskap genom utbildning och fortbildning för att kunna anpassa rätt teknologi 

till organisationen samt föra vidare kunskapen åt personalen. (Hirsch, 2014) I en studie gjord 

2018 visade det sig att vårdledare generellt hade mindre erfarenhet av robotik än populationen 

i övrigt. I en studie från år 2015 framkom att ledare för ett äldreboende hade mer positiva 

åsikter om en badkarsrobot jämfört med personal och patienter. Det var mest etiska 

diskussioner angående användning av robotik som skapade problem, bortsett från det 

uppskattade ledarna de fördelar som robotiseringen kunde ge deras organisation. (Turja, Van 

Aerschot, Särkikoski och Oksanen, 2018) 

I Sverige gjordes en intervju med sex personer i ledande positioner. De representerade 

Myndigheten för delaktighet, Västerås Stad, Eskilstuna Kommun och Härryda kommun. Alla 

sex personer var överens om att förhållningssätt till välfärdsteknik utgick från att ju längre 

ifrån behovet människan var, desto mera motstånd kunde man se. Som exempel tog man fram 

nattkameror, som används för övervakning av de som behöver tillsyn hemma om nätterna. 

Klienterna själva valde alla nattkamera framför ett fysiskt besök där risken att bli väckt eller 

till och med skrämd var stor. Utomstående personer var däremot väldigt negativt inställda till 

att någon skulle behöva ha en övervakningskamera i sovrummet. Detta gällde även personal 

och ledare, såg man behovet och nyttan hade man lättare att acceptera teknologin. Det 

verkade också finnas ett samband mellan utbildningsområde och acceptans, exempelvis 

personer med utbildning inom rehabilitering var mera positivt inställda till användning av 

robotar och teknologiska hjälpmedel. (Andersson, Andersson, Folke och Müllersdorf, 2016) I 

ett samtal mellan en kvalitetschef, en IT-samordnare, en socialförvaltningschef och en 
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utvecklingsledare i Sverige kom man fram till att ledare generellt är positivt inställda till 

teknologi, eftersom det skapar nya möjligheter för organisationer. Användning av teknologi 

och robotik begränsas fortfarande till stor del av lagar. Deltagarna önskade se ändringar i 

lagen så den gynnade samspelet mellan vård och teknologi. Det man också funderade på när 

det gällde teknologi var kostnader och implementering, det var svårt att som liten organisation 

ta in stora, dyra teknologianordningar. En deltagare berättade att dagens och framtidens vård 

handlar om att införa ”smarta och effektiva” arbetssätt, ett av dem är att digitalisera vården. 

För att det ska kunna ske behövs ledare som möjliggör utveckling av kunskaper om hur man 

kan arbeta med hjälp av teknologi. Ledaren har en viktig roll i organisationen när arbete och 

arbetsmetoder ska utvecklas. Det handlar om att se till att det sker en kompetensutveckling 

hos hela organisationen och personalen, utmana tankar och handlingar, vem ska göra vad och 

varför. (Andersson, Andersson, Folke och Müllersdorf, 2016) I en studie gjord av Huston tog 

man fram några saker en vårdledare bör tänka på vid implementering av robotik och 

teknologi: balansera det mänskliga elementet med teknologin, balansera kostnader och 

fördelar, utbilda en teknologikanpassad vårdpersonal och säkerställ kontinuerlig 

kompetensutveckling, samt försäkra sig om att användningen av teknologin alltid är etisk. 

(Newland, 2015) Kapaciteten att hantera mänsklig kunskap och använda den på rätta ställen 

blir snabbt en viktig del av ledarskapet. En ledare skall kunna reagera på nya framväxande 

teknologier, lära sig att använda dem samt förstå kommunikation och relationer på ett helt nytt 

sätt. (Huston, 2013) 

I en studie från 2018 framkom att Finlands befolkning generellt har en positivare inställning 

till robotik än vad vårdledare har. Vårdare och sjukvårdspersonal hade den mest negativa 

inställningen till robotik. Vårdledarna ansåg att robotik bäst kunde användas till tunga lyft 

eller till vårdsituationer som krävde icke ergonomisk arbetsställning. Vårdledarna menade att 

robotiken kunde passa för fysiskt tungt arbete, men även som hjälp vid översättning eller vid 

hotande situationer. Vårdledarna hade generellt en positivare inställning till robotik ifall de 

hade personlig erfarenhet av det, därför uppfattas stor skillnad mellan industri- och 

servicebaserade arbeten jämfört med vårdyrken. Inom industrin finns en positivare inställning 

till robotik eftersom man har erfarenhet och det används redan i arbetet. (Turja, Van Aerschot, 

Särkikoski och Oksanen, 2018) 
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3.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

I sammanfattningen av tidigare forskning beskrivs förhållningssätt som splittrade och att de är 

beroende av flera olika faktorer (presenteras nedan). Olika grupper i samhället påverkas av 

olika faktorer och därför bildas olika tankar och förhållningssätt till artificiell intelligens och 

robotik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Faktorer som påverkar förhållningssätt gentemot robotik 
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gentemot robotik. Människor har en positiv inställning till robotik om de tror att den kan vara 

en lösning på problem. Negativa inställningar som framkom hos befolkningen handlade mest 

om oro för att artificiell intelligens och robotik kunde bli farlig samt att den hotade ta 

människans arbete och därmed bidra till arbetslöshet. Tidigare studier visade en delad åsikt 

även hos vårdledare, skillnader i förhållningssätt syntes tydligt beroende på ifall ledarna hade 

erfarenhet av artificiell intelligens eller inte. Vårdledare som hade erfarenhet av artificiell 

intelligens och robotik ansåg att det kunde bli en resurs för organisationen ekonomiskt, 

effektivera arbetssätt samt underlätta arbetsbörda. Det som vårdledarna påpekade som 

negativt var etiska frågor. Hälso- och sjukvårdspersonal var ofta negativt inställda och deras 

förhållningssätt handlade mest om att de var rädda att förlora sina jobb, de ansåg att sociala 

interaktioner med patienter blev svåra om de skulle göras genom artificiell intelligens. 

Det som var gemensamt för de olika grupper i frågan om vad som påverkar förhållningssätt 

gentemot artificiell intelligens och robotik var utbildningsnivå, personlig erfarenhet av robotik 

samt kön och ålder. Generellt hade personer med högre utbildningsnivå ett positivare 

förhållningssätt till robotik, även vissa typer av utbildning verkade bidra till den positiva 

tanken, bl.a. utbildning inom rehabilitering. Den personliga erfarenheten av artificiell 

intelligens och robotik framkom i flera olika studier, det ansågs vara en avgörande faktor i 

frågan om personen ansåg robotik som en resurs eller ett hot. Kön och ålder var också 

betydande faktorer, generellt hade unga män den mest positiva inställningen till robotik. 

I tidigare forskning kunde man se splittrade åsikter bland vårdledare. Några av studierna tog 

fram att vårdledare hade mindre erfarenhet av robotik samt en negativare inställning än övrig 

befolkning. Några av studierna poängterade att om vårdledare kunde se robotik som en resurs 

var de mer positivt inställda än övrig personal inom organisationen. Det ansågs att om robotik 

ska implementeras i en vårdorganisation behövs en ledare som möjliggör 

kompetensutveckling och som är öppen för nya arbetsmetoder. Vårdledaren står också i en 

viktig roll när det gäller att motivera och förklara nyttan med nya arbetsmetoder för 

personalen. Vårdledaren kan i sin position påverka hur vårdpersonalen ser på artificiell 

intelligens och robotik. 
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4 Teoretiskt perspektiv 

 

Utgående från studiens syfte och intresse, att få en djupare förståelse för vårdledarens syn på 

användning och implementering av humanoida robotar i vården, valdes ett teoretiskt 

perspektiv som fokuserar på förändring och förändringsledarskap, framför allt vårdledarens 

ansvar i förändring. Genom detta perspektiv är strävan att förstå vårdledarskapet och 

vårdledarens ansvar i förändring, för att ge insyn i hur humanoida robotar kan implementeras i 

organisationer och hur vårdledaren kan arbeta kring förhållningssätt som föds under 

förändring. Den teoretiska utgångspunkt som används för denna studie är Susanne Salmelas 

(2012) teori om förändringsledarskap, förankrad i vårdvetenskapen och Katie Erikssons 

caritativa teori. (Alligood, 2018) 

Salmela (2012) menar att för att kunna leda en förändring krävs en öppen tankegång och 

kunskapssyn. Vårdledaren står i en nyckelposition för hur förändringen påbörjas, fortlöper 

och avslutas. På vägen skall vårdledaren även kunna motivera sin personal och skapa en 

gemensam bild för hur man vill att framtiden skall se ut. Hur vårdledaren leder en förändring 

handlar mycket om vårdledarens egen kunskap och hur hon framför och presenterar 

förändringen. Samtidigt får patienterna inte glömmas bort under processen och man måste 

som vårdledare komma ihåg att respektera och värdesätta sin personal. (Salmela, 2012) 

 

4.1 Vårdledarens eget förhållningssätt 

 

Salmela (2012) menar att ett av ledares kompetensområden inom hälso- och sjukvård är att 

leda förändring och utveckling. En förändring behöver inte alltid leda till förbättring, därför är 

det viktigt att vårdledaren kan överväga organisationens situation individuellt och inte utföra 

förändring exempelvis grundat på andra organisationers utveckling. Orsaken till en förändring 

kan vara förändrade behov eller krav. För ledare är förändringsarbete ständigt närvarande och 

innebär en utveckling av det dagliga arbetet. Därför är det viktigt att vårdledaren ständigt kan 

utveckla sin egen kunskap för att kunna se vilka faktorer som främjar eller hindrar 

vårdarbetets framtid. Hälso- och sjukvården är inget lätt område att förändra eftersom mycket 

styrs av politik, medicin och ekonomi. Vårdledarens grunduppgift är dock alltid densamma, 

att trygga en god vård för patienten. En viktig fråga blir då hur vårdledaren själv förhåller sig 

till förändring. Inom hälso- och sjukvården kan en förändring också handla om något som 
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vårdledaren själv inte valt. Det blir då viktigt hur vårdledaren kan arbeta till godo för både 

organisation och givna förändringskrav. Samtidigt bör vårdledaren sträva efter att trygga 

vården för patienterna och se till att personalen känner delaktighet och är trygga i 

förändringen. (Salmela, 2012) 

I Salmelas (2012) studie om personalens syn på förändring i en fusionssituation framkom att 

patientens vård alltid skall vara i centrum för vårdledarens handlingar trots förändringsarbete. 

Det som ansågs viktigt var hur vårdledaren organiserar vården, hur vårdledaren skapar 

gemenskap, informerar och stöder. I studien framkom även att vårdledaren är ansvarig för all 

verksamhet och koordinerar handlingar och personalresurser. Vårdledaren har också en 

avgörande roll när det gäller påverkan på atmosfären på arbetsplatsen, ledaren bör skapa en 

god atmosfär och presentera evidensbaserad information. Rättvisa var också viktigt i den 

synen att patienter och personal skall känna sig värdefulla och viktiga. Ord som ”lagspelare”, 

”coach” och ”föräldrafigur” beskrev vårdledarens roll i en förändringsprocess. Vårdledaren 

skall kunna leda relationer, leda processen samt upprätthålla en god kultur på arbetsplatsen 

under förändring. I Salmelas (2012) studie kände vårdledarna en oro för sitt uppdrag som 

vårdledare i en förändringsprocess om de upplevde en bristande kontroll över situationen och 

förändringen. Då såg de sig själva som endast åskådare utan djupare engagemang i 

förändringsprocessen, även om den tidigare rollen som vårdledare blev kvar. 

För att vårdledaren skall acceptera en förändring krävs både ett känslo- och kunskapsmässigt 

bemötande samt att ledaren kan se behovet av förändring. För att uppnå känslan av kontroll 

över situationen är det viktigt att vårdledaren har tillräcklig kunskap och beredskap för 

förändringen. Vårdledaren avläser organisationen och kan därefter utveckla sina egna redskap 

för att kunna genomföra förändringen på ett bra sätt. Tillit till förändringen och till att den 

tillför något positivt till organisationen är viktigt för vårdledarens egna engagemang och 

ledaridentitet. Till vårdledarens uppgifter hör också att kunna bemöta eventuellt motstånd som 

förändringen kan medföra. (Salmela, 2012) 

 

4.1.1 Vårdledarens påverkan på personalens förhållningssätt 

 

Vårdledaren har en möjlighet att påverka sin personal genom hur hon själv förhåller sig till 

förändring. I Salmelas (2012) studie framkom att personalen uppskattade evidensbaserad 
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information och att de fick känna sig delaktiga i processen. Personalen ansåg även att 

patienten och vården alltid skall vara i centrum oavsett vilka förändringar som genomförs. 

Vårdledaren har en avgörande roll när det gäller atmosfären på arbetsplatsen i en förändring. 

Personalen uppskattade rättvisa och öppenhet. Med vårdledaren som lagspelare, coach och 

föräldrafigur menas att vårdledaren förenar resurser och insatser, vårdledaren erbjuder stöd 

och värnar om personalen samt förvaltar det goda vårdandet. Det är en balans mellan att guida 

och sätta upp regler, samt att motivera och underlätta för personalen. Det som personalen 

ansåg som de viktigaste egenskaperna var rättvisa, respekt, gott bemötande av både patienter 

och personal samt ett evidensbaserat arbetssätt. Vårdledarens sätt att leda och bemöta 

patienter och personal sätter grunden för organisationens gemensamma värderingar och 

normer. Vårdledaren visar exempel för den vårdande kulturens ethos genom ett etiskt 

förhållningssätt. (Salmela, 2012) Om personalen inte får känna delaktighet i processen eller 

känner osäkerhet från vårdledarens sida kan det leda till förvirring. Personalen kan också 

känna frustration och oro om de inte får möjligheten att delta i förändringsprocessen. Om 

vårdledaren inte är öppen om sina handlingar eller presenterar evidensbaserad fakta kan det 

leda till osäkerhet inför vårdledarens kapacitet att genomföra förändringen. Vårdledaren kan 

iaktta personalen och viljan till deltagande och delegera uppgifter därefter. Personalen bör ses 

som en resurs och ges möjlighet till att aktivt vara en del av förändringsprocessen. 

Vårdpersonalens delaktighet kan minska oro, stress och känsla av statusförlust. Delaktighet 

kan leda till förhöjd motivation och engagemang. Personalen bör dock alltid känna att de har 

ett stöd i vårdledaren trots aktivt deltagande i förändringsprocessen. (Salmela, 2012) 

 

4.2 Vårdledarens ansvar vid förändring  

 

Vårdledaren har ett övergripande ansvar när det gäller organisationen och förändringar. 

Vårdledarens egna handlingar sätter grund för vårdkulturen på arbetsplatsen. Genom ett etiskt 

och vårdande förhållningssätt visar vårdledaren ansvar och människans värdighet bekräftas. 

Vårdledarens ansvar vid en förändring ligger på många plan. Samtidigt som kraven för 

förändring måste uppfyllas skall vårdledaren se till patienternas och personalens välmående. 

Patienterna måste tryggas en god vård och bli bemötta på ett värdefullt sätt, etiken och ethos i 

det caritativa vårdandet måste bibehållas. Personalen behöver få känna delaktighet, få känna 

vårdledarens stöd och uppmuntran. (Salmela, 2012) 
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Vårdledaren har inte enbart ett ansvar gentemot organisation, personal och patienter, utan 

även mot sig själv. Genom att ta del av information angående förändringen, vara öppen för 

förändring samt att kunna se det positiva i förändringen stärks vårdledarens egen roll i 

processen. Vårdledaren kan välja att vara engagerad och stärka sin ledaridentitet eller enbart 

se sig själv som en åskådare vid förändringsprocessen. För att acceptera en förändring krävs 

att vårdledaren kan arbeta med sig själv och sin egen syn på förändring. Först när vårdledaren 

accepterat förändringen, ser nyttan och har tillförlitlighet till att förändringen medför något 

bra till organisationen kan hon känna kontroll över situationen. Genom kontroll över 

förändringsprocessen växer vårdledaren i sin ledarroll och kan motivera och stöda sin 

personal på ett effektivt sätt. (Salmela, 2012) 

Vårdledaren fungerar som en modell för engagemang och etiskt tankesätt samtidigt som hon 

värnar om patienternas och vårdpersonalens välbefinnande och arbetstillfredsställelse. 

Vårdledaren är alltid beroende av sin personal när det gäller kvalitet på vården samt att lyckas 

i en förändring. I ett stödjande ledarskap är vårdledaren närvarande och är tillgänglig. Salmela 

(2012) menar att ingen speciell ledarskapsstil behövs utan det viktigaste är att vårdledaren 

reflekterar över sitt eget ledarskap och varför hon leder förändringen på det sätt hon gör. När 

man tänker på vårdledarens ansvar tänker man ofta på ansvar gentemot personal, patienter och 

organisation. En framgångsrik ledare bör dock börja med att se ansvaret mot sig själv. En 

tillräcklig kunskap, vilja till förändring och till att utveckla sig själv som människa och som 

ledare är viktigt för att kunna leda en förändring. Genuin motivation och engagemang hos 

ledaren gör att ledaren kan presentera förändringen på ett inspirerande sätt för sin personal. 

Vårdledaren bör känna att hon har kontroll över förändringen och ha tillit till att det medför 

något bra till organisationen, genom detta kan ledaren motivera personalen och bjuda in till 

delaktighet. Att ledaren hittar egna redskap och arbetssätt för förändringsprocessen ökar 

möjligheten att lyckas. (Salmela, 2012) 
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5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att fördjupa kunskapen i hur vårdledare förhåller sig till användning av 

humanoida robotar i vården samt vad vårdledare anser som viktigt vid implementering av 

humanoida robotar i vården. Studien hade för avsikt att väcka intresse för den framtida 

utvecklingen, i det här fallet användning av humanoida robotar i vården. Eftersom 

vårdledaren har en central uppgift i vad gäller implementering av ny teknologi fann studien 

intresse i hur vårdledare förhåller sig till humanoida robotar och om vårdledare kunde tänka 

sig att använda dem i framtiden. Studien önskade också väcka intresse och diskussioner kring 

humanoida robotar och hur man kunde använda dem till fördel för vårdorganisationen. 

 

Studiens frågeställningar: 

Hur förhåller sig vårdledare till användning av humanoida robotar i vården? 

Vad anser vårdledarna vara viktigt vid implementeringen av humanoida robotar i vården? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Antonia Guss 

23 
 

6 Forskningsprocessen 

 

I detta kapitel presenteras forskningsprocessen, design och genomförande. Studien följer den 

hermeneutiska forskningstraditionen. Som datainsamlingsmetod användes 

fokusgruppintervjuer och för den slutliga analysen, kvalitativ induktiv innehållsanalys. 

 

6.1 Design 

 

Designen beskriver studiens tillvägagångssätt för att fördjupa kunskapen i hur vårdledare ser 

på användning och implementering av humanoida robotar i vården. Studiens tillvägagångssätt 

enligt Eriksson et. al. (2000), den hermeneutiska forskningstraditionen med siktet, sökandet 

och slutandet (presenteras nedan), möjliggör kunskap om upplevelser och tankar vårdledare 

har kring användning av humanoida robotar i vården. Med siktet, menas att studien har funnit 

ett intresse i och förklarat förförståelsen för ämnet. Sökandet sker genom att finna tidigare 

forskning och den teoretiska utgångspunkten, som förklarar resultat som framkommit inom 

studiens intresseområden sedan tidigare. Slutandet betyder att studien mynnar ut i ett resultat 

som nåtts genom intervjuer med vårdledare, dessa resultat speglas mot den tidigare 

forskningen samt mot den teoretiska utgångspunkten för att nå en sammanhängande slutsats. 

 

 

 

 

 

                                                 Figur 2: Siktet, sökandet, slutandet 
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  Spegling 
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6.2 Informanter och urval 

 

I enlighet med studiens syfte, att få fram vårdledares förhållningssätt till användning och 

implementering av humanoida robotar i vården, valdes nio vårdledare till 

fokusgruppintervjuer. Informanterna hade alla chefspositioner (förmän, överskötare, 

avdelningschef) inom vårdbranschen och önskades ha minst ett års erfarenhet av ledarskap 

inom vården, eftersom man kunde anse att personen då hade tillräcklig erfarenhet av 

vårdledarskap. En strävan fanns också efter att få så stor variation (ålder, kön, 

arbetserfarenhet) på informanterna som möjligt. Skribenten valde ut tre organisationer i 

Österbotten som ansågs kunna bidra till studien. Förmän, överskötare och avdelningschefer i 

organisationerna kontaktades för en förfrågan om medverkan i studien, slutligen deltog 

vårdledare från äldreomsorgen, bäddavdelning, barnrådgivning samt hälsovårdscentraler. Till 

aktuella institutioner skickades en förfrågan om forskningslov. 

Eftersom humanoida robotar är ett obekant ämne för många genomfördes intervjuerna som 

fokusgruppintervjuer. Detta för att få fram djupare diskussioner och bredare aspekter på 

användning av humanoida robotar i vården. En önskan fanns att minst åtta vårdledare skulle 

delta i intervjuerna. Slutligen deltog nio vårdledare i tre olika fokusgrupper, både män och 

kvinnor i åldern 45-65 år med 2 – 27 års erfarenhet av vårdledarskap. 

 

6.3 Fokusgruppintervju som datainsamlingsmetod 

 

Det finns olika typer av intervjumetoder, till denna studie valdes semistrukturerad intervju 

med öppna frågor. Intervjuguiden (se bilaga 3) innehöll några frågor och under intervjuernas 

gång ställdes följdfrågor. (Henricson, 2017) Den kvalitativa intervjun användes för att få fram 

vårdledares förhållningssätt till användning och implementering av humanoida robotar i 

vården. Fokusgruppintervju är en kvalitativ intervjumetod där en grupp informanter tillfrågas 

kring uppfattningar och åsikter om ett ämne, i detta fall synen på användning av humanoida 

robotar i vården. Som intervjuare var det mitt mål att låta gruppen diskutera och inte vara 

alltför styrande. På grund av detta har konversationerna i vissa fall glidit iväg från själva 

frågan. Tanken med en fokusgruppintervju är att få igång en diskussion där gruppen 

diskuterar givet ämne eller given fråga. (Henricson, 2017) 
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Fokusgruppintervjuer ansågs lämpliga då ämnet var tämligen obekant för många. Några av 

informanterna uttryckte en osäkerhet angående ämnet före intervjuerna. Under 

fokusgruppintervjuerna kunde informanterna finna stöd i varandra och bilda en givande 

diskussion utifrån var och ens egna erfarenheter. Fokusgruppintervjuerna bidrog till att 

informanterna kände sig bekväma med att leva sig in i ämnet och de kunde tillsammans 

komma fram till hur humanoida robotar kunde användas och implementeras inom vården. 

 

6.4 Kvalitativ induktiv innehållsanalys 

 
Den metod som använts vid analyserna av intervjuerna i studien är kvalitativ induktiv 

innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). Metoden valdes för att få fram svaren på 

studiens frågeställningar. Genom den kvalitativa induktiva innehållsanalysen kunde studien få 

fram de viktiga tankarna och talande meningarna som slutligen resulterade i ett omfattande 

material som enkelt kunde beskrivas i resultatdelen. Under analysen av materialet tolkades det 

latenta innehållet, med vilket man menar textens underliggande mening. Under intervjuerna 

tolkades deltagares ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk för att senare kunna tyda 

intervjuerna på ett djupare plan. Genom en latent tolkning kan underliggande eller osagda 

meningar fås fram som kan vara av vikt vid presentation av resultatet. (Graneheim och 

Lundman, 2004) 

Efter att intervjumaterialet samlats in transkriberades orden till text. Genom att lyssna och 

läsa intervjuerna flera gånger kunde slutligen en tabell ritas upp med meningsenhet, 

kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Valet av meningar och uttryck 

till tabellen gjordes med fokus på studiens frågeställningar. De meningar som valdes ut skulle 

vara relevanta för studiens syfte och bevarades ofta som hela eftersom en förkortning av de 

ursprungliga kommentarerna kunde vilseleda resultatet. Efter att meningsenheterna valts ut 

omformades de till kondenserade meningsenheter och slutligen till koder, som består av ett 

eller flera beskrivande ord per meningsenhet. Underkategorierna är till för att kort förklara 

meningsenheterna samt koderna. Tyngdpunkten låg på att behålla innebörden i texten trots att 

den förkortades. (Henricson, 2017, Graneheim och Lundman, 2004) 

Tolkning av den kvalitativa innehållsanalysen resulterade slutligen i två kategorier med fem 

underkategorier som svarade på studiens första frågeställning, samt tre kategorier med åtta 

underkategorier som svarade på studiens andra frågeställning. 
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6.5 Studiens genomförande 

 
Skribenten började med att välja ut tre olika organisationer inom vård- och omsorgsbranschen 

i Österbotten som ansågs kunna bidra till studien. För detta ansöktes även om forskningslov 

till aktuella institutioner. Förmän, överskötare samt avdelningschefer kontaktades via e-mail 

och tillsammans fick vi ihop tre grupper med informanter. Deltagarna jobbade inom 

äldreomsorgen, bäddavdelning, barnrådgivning samt på hälsovårdscentral. Flera datum för 

intervjutillfälle gavs och informanterna fick själva välja vilket datum och tid som passade dem 

bäst. Intervjuerna utfördes under tidsperioden 31.1.2019 – 22.2.2019. Alla deltagare fick på 

förhand bekanta sig med information om studiens syfte (se bilaga 2) samt intervjufrågorna (se 

bilaga 3). Detta eftersom studiens ämne av många upplevdes som svårt. Informanterna skrev 

på en samtyckesblankett och informerades om att de när som helst kan avbryta intervjun utan 

att behöva berätta orsak. Informanterna gavs lov att besvara intervjufrågorna på sitt eget 

modersmål eftersom flera av deltagarna hade finska som modersmål, detta gav dem möjlighet 

att uttrycka sig mera precist. I transkriberingarna har språket inte översatts till svenska, detta 

för att bevara de ursprungliga uttrycken och få en så riktig bild av diskussionerna som möjligt. 

Många av informanterna hade aldrig kommit i kontakt med en robot och uttryckte osäkerhet 

för att inte kunna besvara frågorna, därför presenterades inför varje intervju en kort video som 

handlade om roboten Pepper: ”Meet Pepper, the Friendly Humanoid 

Robot”(https://www.youtube.com/watch?v=lqlyxg1-gE0). Videon talade om Peppers 

grundfunktioner och var inte kopplad till vårdbranschen. 

I studien deltog slutligen nio informanter som bildade tre fokusgrupper. Informanterna hade 2 

– 27 års erfarenhet av vårdledarskap och var i åldern 45 – 65 år. Intervjuerna tog ca 30 

minuter per intervju. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Intervjufrågorna 

presenterades på ett neutralt sätt och informanterna fick själva forma diskussionerna. Detta 

fungerade bra och diskussionerna flöt på av sig självt. Trots att några av informanterna talat 

om sin osäkerhet inför intervjuerna ansåg de efteråt att diskussionerna varit både roliga och 

informativa. Transkriberingarna av de tre intervjuerna blev 12, 15 och 15 sidor långa. 

Informanterna informerades om att de efter att magisteravhandlingen är färdig skulle få ta del 

av resultatet. 
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7 Etiska frågeställningar 

 

Studien hade för syfte att fördjupa kunskaperna i vad vårdledare har för syn på användning 

och implementering av humanoida robotar i vården.  

Under processen beaktades god forskningspraxis enligt forskningsetiska delegationen 

(Forskningsetiska delegationen, 2012). Innan studiens början ansöktes om forskningslov till 

berörda instanser. Intervjudeltagarna informerades om studiens syfte och accepterade ett 

frivilligt deltagande till medverkan i studien, de fick också ta del av information angående 

studien i förväg (se bilaga 2). Frågeformulär (se bilaga 3) godkändes av handledande lärare 

och av informanterna, informanterna skrev även under en samtyckesblankett (se bilaga 4) som 

visar på frivilligt deltagande i studien och att informanten fått ta del av information angående 

studien innan intervjuerna ägde rum.  

I enlighet med Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (Nurses’Federation, 2003) 

som bygger på principen om autonomi, rättvisa, att göra gott och att inte skada, har 

intervjupersonernas identiteter hållits anonyma. Sådana uttalanden som kunde skada 

anonymiteten har uteslutits från studien. Alla intervjuer byggde på öppenhet och 

informanterna informerades både om studiens syfte samt om vad materialet kommer att 

användas till. Informanterna hade även möjlighet att avbryta intervjun när som helst utan att 

behöva ange orsak. De röstinspelningar som gjordes under intervjuerna har bevarats så inga 

utomstående har kunnat ta del av dem och de raderades efter att resultatet var klart. 

Intervjuerna ägde rum på platser där de inte kunde höras eller bli avlyssnade av obehöriga. 

Eftersom intervjun var en öppen intervju med vägledande frågor kunde informanterna själva 

bestämma på vilket djup de ville diskutera, därmed undveks diskussioner som kunde skada 

eller kännas beklämmande för deltagarna. Vid varje intervjutillfälle gavs även tid för fri 

diskussion och möjlighet att ställa frågor kring ämnet. 

Information från intervjuerna har hanterats på ett sätt som understryker sanningsenlighet och 

det sagda har inte tolkats vid överföring till text. Intervjuerna har sedan analyserats enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) anvisningar om kvalitativ innehållsanalys i samråd med 

handledande lärare. 
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8 Resultat 

 

Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om vårdledares syn på användning och 

implementering av humanoida robotar i vården. I detta kapitel presenteras resultatet av 

fokusgruppintervjuerna. Den kvalitativa innehållsanalysen (se bilaga 5) resulterade i två 

kategorier och fem underkategorier som svarade på studiens första frågeställning, samt tre 

kategorier och åtta underkategorier som svarade på studiens andra frågeställning. 

 

Forskningsfråga ett: Hur förhåller sig vårdledare till användning av humanoida robotar i 

vården? 

Kategori:         Underkategori: 

Vårdledarna förhåller sig 

positivt och ser potentiella 

användningsområden 

 Humanoida roboten fungerar som ett hjälpmedel och ger 

assistans 

 Humanoida roboten fungerar som sällskap och 

underhållning 

 Användning av humanoida roboten ger verksamheten ett 

positivt mervärde 

 

Vårdledarna förhåller sig 

negativt och ser eventuella 

risker 

 Humanoida roboten är inte vårdande och ersätter inte 

vårdpersonal 

 Humanoida roboten hotar patientsäkerheten 

 

Forskningsfråga två: Vad anser vårdledarna vara viktigt vid implementeringen av humanoida 

robotar i vården? 

Kategori:              Underkategori: 

Att avsätta tid  Reservera tillräckligt mycket tid för 

introduktionen 

 Introducera stegvis 

Att informera och följa upp eventuella  Informera på rätt sätt och betona 
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reaktioner nyttan  

 Lyfta fram det positiva och bemöta 

negativa attityder 

 Följa upp eventuella reaktioner 

Att beakta den etiska aspekten  Behandla etiska frågor 

  Beakta samhällets perspektiv 

 Vårdledaren har ett övergripande 

ansvar 

 

 

Tabell 1: Resultat 

 

8.1 Vårdledarna förhåller sig positivt och ser potentiella användningsområden 

 

Som svar på frågan hur vårdledare förhåller sig till användning av humanoida robotar i vården 

medgav vårdledarna att de inte har mycket erfarenhet av humanoida robotar, däremot är flera 

informerade om teknologins framfart genom olika kurser och föreläsningar som de deltar i. 

Några av vårdledarna hade sett humanoida robotar i verkligheten medan andra inte hade 

någon kunskap alls om robotar. De flesta av vårdledarna ser ändå den humanoida roboten som 

en positiv sak och att den kan tillföra glädje i vardagen. I resultatet framkom att de som har 

mera erfarenhet och information om humanoida robotar är mera positivt inställda till roboten 

och ser nyttan den kan medföra till organisationen. Vårdledarna menar att vare sig om man 

ser roboten som positiv eller negativ, vare sig man vill eller inte så kommer de att komma. 

Robotarna är dagens utveckling och vår framtid. 

 

8.1.1 Den humanoida roboten fungerar som ett hjälpmedel och ger assistans 

 

Vårdledarna diskuterade flitigt hur humanoida roboten kan användas inom vården. Alla 

vårdledare är överens om att humanoida roboten kunde fungera som ett hjälpmedel och 

assistera vid olika uppgifter. De anser ändå att det bara borde handla om mindre vårdåtgärder, 
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åtminstone till en början, eftersom roboten inte har känslor som en människa. Uppgifter som 

alla vårdledare är överens om att kunde utföras av en robot är bl.a. hjälp med praktiska saker 

som disk och städning, lyft och förflyttningar, gångträning, hålla gymnastik, assistera vid 

måltider samt utföra enkla vårdåtgärder som att mäta blodtryck. Även saker som tolkning och 

habilitering nämns. Vårdledarna anser också att roboten kunde minska smittorisk om den 

kunde användas på ställen med smittofara. Det uppkom även diskussioner i en av 

intervjugrupperna om ifall roboten kunde förhindra farosituationer som exempelvis varna och 

förhindra fall.  

 

”Och så just att de skulle kunna programmeras så de skulle kunna hjälpa och ge information 

och, även nog tror jag att de skulle kunna bli så kloka att de skulle mäta sådana där enkla 

vårdhandlingar, att de skulle kunna mäta blodtryck, saturation, temp och något sådant där” 

”Joo kyllä, niinpä. Ja sitten nojoo just niin kuin päiväsaliin esimerkiksi jotain jumppaa sitten 

tulkkaukseen, jos olisi sellainen että osaisi monia kieliä, sehän on tulevaisuutta varmaan 

ongelma suuri. Tulee olemaan jo kielitaitoisia ihmisiä just näitä, tosiaan näitä kaikkia arabia 

ja näitä tällaisia kieliä” 

Vårdledarna anser att roboten också kunde användas i andra än vårdrelaterade uppgifter. Det 

som framkom mest tydligt var att roboten kan användas för transport, exempelvis av post och 

laboratorieprover, men även att roboten kunde hämta saker på begäran.  

 

”Mutta kyllä minun mielestä niin kun robotti että vie tämä labraan tämä näyte. Niin se lähtisi 

tuolta, surraisi, hissiä painaisi” 

”Och sedan kanske också att hämta saker om någon vårdare är i något patientrum att man 

kan, till exempel blöjorna är slut så kan man säga att far och hämta, storlek nummer M” 

 

Ett annat område som diskuterades var information och anmälning samt att roboten kunde 

fungera som en guide. ”Visa vägen” var en fras som användes ofta och flera av de vårdledare 

som har kommit i kontakt med en humanoid robot sade att robotarna vid den tidpunkten hade 

fungerat som en informatör och en vägvisare. En grupp av vårdledare diskuterade om ifall en 
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humanoid robot kunde ersätta en informant i aulan och ta emot anmälningar, arbeten som idag 

utförs av en människa. Alla vårdledare var överens om att robotens första placering skulle 

vara i aulan, där besökare och patienter kan bekanta sig med den. 

 

”så varför har vi inte en Pepper som tar emot anmälningar” 

”Men där tänker jag också att de bra skulle kunna transportera, och vara följeslagare till 

något, om det skulle finnas flera i aulan som skulle säga att jag hittar inte till avdelning det 

och det, följ med så skulle den köra sakta” 

 

8.1.2 Den humanoida roboten fungerar som sällskap och underhållning 

 

Den humanoida roboten ses som ett sällskap och lämplig för uppgifter som innefattar 

interaktion med besökare och boende. En uppmuntran och ett positivt tillägg i vardagen. Det 

som framkom mest under diskussionerna var bl.a. att roboten kan läsa tidningen för boenden 

samt svara på frågor. Den kunde även bli programmerad att diskutera gamla minnen med de 

äldre. Vårdledarna anser att roboten har kapacitet att bemöta människor på ett bra sätt och att 

roboten kunde hålla olika aktiviteter för patienter, så som sångstunder och sittgymnastik. 

Roboten anses även fungera som hjälp för personalen. 

 

”Men ännu om jag får säga så, jag tror att den här skulle nog kunna vara till en sorts 

sällskap också, för jag har sett att de kan ju bemöta också människor, alltså det betyder ju att 

kommer någon emot så går de, kanske klarar av att ge rum och säga god dag eller god 

morgon, och fråga att hur mår du idag. Och jag tror att det skulle kunna vara också som en 

sådan där rolig” 

”Och jag tror inte att de skulle som vara rädda att det skulle ta deras jobb eller något sådant 

heller utan att de skulle se det som en hjälp” 
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Vårdledarna anser att roboten passar bra som sällskap och att den har kapacitet till interaktion 

med människor. Trots det anser ledarna att roboten alltid måste vara lyhörd för sin omgivning 

och kunna lämna patienten ifred om de så önskar. Alla ledarna var överens om att man kunde 

finna en plats i organisationen åt en humanoid robot, främst som sällskap. 

 

”Ja, och jag menar just att den skulle ju också kunna vara inprogrammerad, att den ställer 

den där frågan att, vill ni vara ifred och prata för er själva eller vill ni att jag skall vara här. 

Och säger de att nu Pepper vill vi vara ifred så skulle den som tystna och förstå det, att de 

pratar nu. Och kanske flytta sig till nästa ställe. Att den är inprogrammerad då, att den skall 

fara till ett annat ställe” 

”Men själva produkten och så här så tror jag att vi skulle kunna hitta en plats åt här också.” 

 

8.1.3 Användning av den humanoida roboten ger verksamheten ett positivt mervärde 

 

I diskussionerna framkom en osäkerhet om ifall roboten kunde frambringa rädsla hos 

patienter och personal. Men ledarna var överens om att ifall roboten presenterades på ett bra 

sätt och introduktionen fick ske långsamt så kunde den istället för rädsla väcka nyfikenhet. 

Speciellt för sjuka barn kunde roboten fungera som underhållning exempelvis i väntrummet. 

Även personalen tros uppskatta roboten om den kan erbjuda hjälp och underhållning, den 

kunde bli en uppiggande sak att se på och tala med. Roboten kunde ge verksamheten ett 

positivt mervärde både för personal, för patienter och för besökare. Vårdhandlingar kunde 

göras roliga och intressanta för barnen med hjälp av en robot och vuxna kunde finna trygghet 

och sällskap i att ha någon att tala med. 

”Joillekin on kiva katsoa kun se robotti siinä pyörii” 

”ja men om någon gör det då så tror jag folk skulle vara ganska nyfikna, att ja vad är det 

riktigt” 

”Jo, absolut. Ja kyllä minä ajattelin että, niin minä sain kuulla että on tosiaan ollut 

lastenneuvolassakin, että lapset paljon paremmin niin kuin lähtee siihen mittanauhan alle kun 

robotti käskee että nu skall vi gå tillsammans under och mäta hur lång du är och nu kan du 

stiga på vågen” 
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Om roboten kunde utföra enkla vårdhandlingar som att mäta värden så som temperatur och 

blodtryck skulle det lämna mera tid åt läkare och sjukskötare för personlig diskussion med 

patienten. Om alla värden mättes av roboten innan läkarbesöket kunde läkare och vårdare 

fokusera mera på människans psykiska hälsa. Vårdledarna anser att i dagens läge behöver 

människor mera av den biten, personliga relationer och diskussion. 

 

”Det skulle lämna mera tid för den där personliga relationen” 

”Sitten voisi jatkaa keskustelulla ja kysyä miltä tuntuu” 

”Ja sehän voi olla että, niin kun nykypäivän ihmiset ja meidän nuoret, ne tarvitsevatkin 

enemmän sitä toisen ihmisen sitä keskustelua, vuorovaikutusta. Että jos nämä arvot vain tulee 

siinä sivussa jollakin toisella tavalla niin voi olla ihan hyvä asia 

 

Ledarna funderar även över patienters reaktioner och tror att även om roboten kanske kan 

vara skrämmande i början kunde den bli ett intressant tillägg, ses som fascinerande och 

fungera som underhållning. Flera av vårdledarna kommenterade att det vore intressant att få, 

eller åtminstone få prova en robot i den egna organisationen. Roboten kunde bli ett roligt 

tillägg och pigga upp vardagen. 

 

”Se riippuu tietenkin mitä se robotti tekee siinä osastolla, että jos se on sellainen seuraneiti 

tavallaan niin sehän voi olla että se tuo vain positiivista, sellaista iloa ihmisille” 

 

I diskussioner om patienters reaktioner tror vårdledare att äldre och barn kanske behöver ett 

stöd från vårdpersonal i början, och att introduktionen av roboten måste ske i lugn takt. Men 

slutligen var ledarna överens om att roboten kunde tillföra något trevligt och fungera som 

underhållning för patienter. De anser även att yngre generationer har lättare för att ta till sig 

ny teknologi, barn och unga skulle troligen acceptera roboten relativt snabbt. 
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”Mutta sitten kun minä ajattelen niin kuin meidän fammua esimerkiksi niin vaikka se on 

dementoitunut ja vanhainkodissa niin minä voisin ajatella että hän voisi ihan innostuakin 

siitä, jotenkin minä voisin kuvitella että jos se tulisi huoneeseen niin se olisi tavallaan kuin 

sellainen ohjelmanumero” 

”Ja kyllähän ajattelisi että vanhukset olisi kiinnostuneita, että hei vitsi katso mitä se osaa 

tehdä” 

 

8.2 Vårdledarna förhåller sig negativt och ser eventuella risker 

 

Även om vårdledarna var överens om att robotarna är framtiden var det några som ansåg att 

robotens utseende är skrämmande samt kände sig obekväma vid tanken om att ha en robot på 

arbetsplatsen. Alla vårdledare kände sig osäkra när det kom till frågor om etik och 

patientsäkerhet, de ansåg sig inte ha tillräcklig information om humanoida robotar för att 

kunna garantera patientsäkerhet vid användning av humanoida robotar i vården. 

 

8.2.1 Den humanoida roboten är inte vårdande och ersätter inte vårdpersonal 

 

Ett större diskussionsämne var också vad roboten borde och inte borde göra. Här var alla 

vårdledare överens om att roboten inte ersätter vårdpersonal eftersom roboten inte har känslor 

som en människa. Ledarna ansåg att roboten endast lämpar sig för närkontakt och intimvård 

vid lyft och förflyttningar, frasen ”roboten är inte vårdande” var en återkommande 

kommentar. 

 

”Ilman muuta joo, ja kyllä minä itse vielä ajattelen että kyllä ihminen tarvitsee ihmistä että ei 

voi eikä saa korvata kokonaan niin kuin ihmisen läheisyyttä” 

”Men att deltar inte som i vården, de har ju inte känslor tänker jag så här rått. Känns ganska 

långt borta tycker jag men” 
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Orsakerna till varför ledarna inte såg roboten utföra intimvård var att roboten inte har känslor 

och robotens beröring inte är detsamma som beröring av en människa. Vårdledarna anser att i 

dagens värld behöver människan fortfarande andra människor. Den psykiska kontakten och 

fysiska beröringen kan inte ersättas av en robot. 

 

”eihän se tietenkään ole sama kuin kun ihminen koskettaa” 

 

En övergripande kommentar var att patienter och anhöriga kan vara skeptiska till en början. 

Anhöriga kanske skulle se roboten som en inbesparing på personalkostnader och därmed 

skulle den uppfattas som något negativt. Vårdledarna tror att patienterna behöver en lång 

introduktionstid för att inte bli rädda för roboten, speciellt om de möter den ensamma. 

Vårdledarna tycker att både patienters och anhörigas åsikter är viktiga och därför uttrycktes en 

oro för att anhöriga kanske till och med protesterar och inte vill att deras närstående skall 

komma i kontakt med roboten. 

 

”Jo klart det, men nog kan jag ju tänka mig att det finns anhöriga som skulle kunna vara lite 

skeptiska, och kan till och med som lite protestera” 

”Men nog skulle de vara lite skeptiska först, åtminstone patienterna” 

 

Vid frågan om ifall personalen skulle vara beredda att jobba vid sidan av en robot tror 

vårdledarna att de nog skulle ta emot roboten och se den som ett roligt tillägg, så länge den 

presenteras på ett bra sätt. Dock skall roboten vara till nytta och inte bli ett tilläggsarbete för 

personalen. En del av vårdledarna tror att personalen kanske skulle fundera över ifall roboten 

kommer att ta deras arbete, medan andra tror att personalen nog skulle se roboten mest som en 

hjälp. 
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”Joo niin, mutta varmaan voisihan se olla että omaiset vähän, että on se nyt aikoihin eletty 

että nykyään robotit hoitaa meidän omaisia, ja sitten ehkä työntekijät, että vähennetäänkö 

meitä työntekijöitä ja näin” 

 

8.2.2 Den humanoida roboten hotar patientsäkerheten 

 

Vårdledarna talade mycket om patientsäkerheten och poängterar att patienternas säkerhet 

alltid kommer först. Därför uttryckte man oro för olika saker som kunde hota 

patientsäkerheten vid användning av en robot som hjälpmedel. Många av dessa funderingar 

följdes av kommentarer som ”att man inte vet vad roboten kan göra”. Många av vårdledarna 

var inte bekanta med humanoida robotar från förut och man är inte säker på vad de kan och 

inte kan göra, samt vilka möjliga hot de medför. Vårdledarna uttrycker en oro för att roboten 

inte har några känslor och ifall den plötsligt kunde bli farlig och börja slå. Flera av ledarna 

uttryckte också en oro för att roboten kan gå sönder, eller att någon kapar roboten och 

programmerar om eller får tag på patientinformation via den. 

 

”mutta siihen tulee sitten se että kuka vastaa siitä sitten jos se robotti menee rikki” 

”Eller om någon slipper att programmera om den, så den kan bli farlig” 

”Jo, eller så är det roboten som slår tillbaka” 

 

Några av vårdledarna anser att robotens utseende är skrämmande, därmed tror man även att 

patienterna kunde uppleva roboten som skrämmande. De flesta av vårdledarna anser även att 

roboten inte bör efterlikna en människa allt för mycket, man skall alltid kunna se att det är en 

robot. 

 

”De ser ju ganska hemska ut, om man säger ärligt, tycker jag” 

”Jag tror att patienterna nog skulle vara rädda i början, alltså faktiskt rädda, bara det där 

utseendet. Det är så ovanligt, vi har ju sett robotar vi på ett annat vis så, tror jag” 
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Vårdledarna är inte bara oroliga för vad roboten kan göra utan också ifall inte patienterna 

förstår vad roboten är för något och kanske har sönder den. Ledarna funderade mycket på vem 

som bär ansvaret för om patienterna har sönder roboten eller om roboten gör ett vårdfel. 

 

”men jag tänker igen då du fråga tidigare om de här, eller de kom på prat om de här 

demenspatienterna så tänker jag precis att vi har ju den där, det finns ju vissa patienter som 

kan bli ganska så där aggressiva i sin demens, så jag undrar, det kan ju nog vara möjligt att 

den där patienten tar roboten och slänger ut den genom fönstret” 

 

8.3 Att avsätta tid 

 

Vid frågan om vad vårdledarna anser vara viktigt vid implementeringen av humanoida robotar 

i vården var det övergripande svaret att implementering och introduktion kräver mycket tid. 

Man måste informera och presentera roboten långsamt och implementeringen skall ske steg 

för steg. 

 

8.3.1 Reservera tillräckligt mycket tid för introduktion 

 

Under intervjuerna funderades mycket kring implementering av en humanoid robot, första 

placering, hur roboten skulle bli bemött samt vad robotens första arbetsuppgifter skulle vara. 

Vårdledarna är överens om att roboten bör introduceras en längre tid, kanske ha en temavecka 

där besökare får information om roboten och får se hur den fungerar i praktiken. Roboten 

skulle inte klampa in på människans område utan placeras i aulan så besökare och boende kan 

bli vana vid den. De flesta av vårdledarna blev inspirerade av diskussionerna och kom fram 

till att de gärna hade tagit emot och provat en robot på sin egen arbetsplats. De flesta av 

vårdledarna var positiva till idén om anskaffning av en robot, och tror att i takt med att 

boende, besökare och personal blir vana med roboten skulle den bli ett roligt tillägg. 
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”Jag tänker väll att vi skulle måste lite som informera om det i förväg och ha fast någon 

sådan här temavecka eller något liknande, att nu har vi en sådan här att kom och hälsa på 

vår Pepper här och” 

”Jag är inte alls emot, när jag har sett vad de kan göra, och jag kan tänka mig att vad en 

sådan här robot också skulle kunna bli här bland oss också. För jag tror att om man riktigt 

funderar så tror jag att det skulle kunna bli en rolig grej. Jag tror att sedan om folk skulle bli 

vana så kan det hända att om den skulle stå i aulan så kan det hända att efter en tid så skulle 

det sitta väldigt mycket av våra boende där och tycka att det är roligt att säga någonting och 

fråga någonting” 

 

Alla vårdledare är överens om att det behövs en lång introduktionstid för en humanoid robot. 

De flesta människor är i dagens läge vana med teknologi, men robotar är något som många 

inte ännu kommit i kontakt med. För att undvika att patienter och besökare blir rädda skulle 

man placera roboten på ett neutralt ställe där de besökare och patienter som vill får bekanta 

sig med den. Vårdledarna är överens om att patienters och besökares välmående är det 

viktigaste och man vill undvika att någon känner sig skrämd eller obekväm. Ledarna anser att 

en lång och lyckad introduktionstid kan vara avgörande för hur patienter, besökare och 

personal ser på roboten i framtiden.  

 

”Ja, nu ska, ja och det här etiska då att, jag vill, se till att den där inte kommer in till min 

mamma då, det kan ju, vet du det finns ju nog. Före de kanske skulle få träffa roboten, och på 

ett sådant där neutralt ställe, så att där den bara skulle vara vänlig och man tycker att det är 

roligt eller så där. Så jag tror att det skulle vara värst det, och nog som du sade också 

tidigare om att vissa klienter kanske skulle känna sig skrämda om de skulle möta den ensam, 

skulle jag säga. Så det kräver en, det kräver kanske nog en introduktionstid” 

”Sen skulle vi måste ha faktiskt någon kanske bredvid Pepper den första tiden” 

 

Även personalen behöver en egen introduktionstid och ledarna föreslog att man exempelvis 

kan börja med att visa en film om roboten på ett personalmöte. En av vårdledarna menade 

dock att personalen har en viss skyldighet till att acceptera roboten om den räknas som ett nytt 
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hjälpmedel. Alla vårdledare är överens om att personalen måste tas med i projektet och 

anskaffningen. Om personalen känner sig delaktiga är det större chans att implementeringen 

blir lyckad och alla känner sig bekväma med att jobba vid sidan av roboten. 

 

”Och förstås man skulle kunna visa den här snuttfilmen på något möte och så där, att nu 

kommer vi att eventuellt skaffa en sådan här, att lite som” 

”Jo, jag tänker ju närmast att precis som alla andra sådana här hjälpmedel som finns på 

avdelningen att den här roboten också är som ett hjälpmedel åt personalen. Så då är det ju 

personalens ansvar ungefär likadant som mot alla andra hjälpmedel” 

 

8.3.2 Introducera stegvis 

 

Alla vårdledarna var överens om att aulan är den bästa placeringen för roboten till en början. 

Om roboten placerades i aulan kunde alla besökare och patienter se den men fick själva välja 

om de går fram till den eller inte. Roboten skulle även då kunna svara på frågor och på så sätt 

kunde den verka mindre skrämmande. Ett ord som uppkom under intervjuerna angående 

implementeringen var ”mjukstart”. Vårdledarna anser att roboten kan göra vad som helst men 

det måste ske steg för steg. Det skall börjas med något litet för att sedan därifrån kunna bygga 

på med fler uppgifter i takt med att människorna blir vana vid robotens närvaro. 

 

”Jag tror nog samma, att man skulle måsta ta det lite så där steg för steg att, sakta skall man 

börja med någon uppgift och sedan skulle man bygga på” 

”Det skulle säkert vara en bra mjukstart, som att vi skulle ha i vardagsrummet på 

avdelningen som just skulle synas för anhöriga och, man blir van med den” 

 

 

 



  Antonia Guss 

40 
 

8.4 Att informera och följa upp eventuella reaktioner 

 

Alla vårdledare var överens om att det krävs god planering inför implementering av en 

humanoid robot i vården. Det är viktigt att informera både personal, patienter och anhöriga i 

förväg. För att få veta om implementeringen och användningen av en humanoid robot i vården 

är lyckad behöver man följa upp reaktioner samt eventuellt göra en utvärdering av hur 

människor reagerar på den humanoida roboten. 

 

8.4.1 Informera på rätt sätt och betona nyttan 

 

För att få en lyckad implementering är det viktigt att lyfta fram nyttan samt se det positiva i 

vad en humanoid robot kan medföra till organisationen. Speciellt när det handlar om något 

som är relativt okänt för många. Det är viktigt att presentera roboten på rätt sätt och betona att 

det är ett hjälpmedel och att den kan tillföra något positivt till arbetsplatsen. En av 

vårdledarna betonar att nyttan kanske inte syns direkt, utan vid investering och 

implementering av något nytt kan det ta sin tid innan det börjar fungera och människor blir 

vana vid det. Som exempel framkom att en robot kunde ta emot anmälningar, men innan alla 

människor känner sig bekväma med att anmäla sig till en robot kan det ta några år. 

 

”Men om man lyfter fram det som en positiv och ett hjälpmedel så nog tror jag att det skulle 

gå ganska” 

 

Vårdledarna funderade mycket över hur man kunde motivera en anskaffning av en robot 

exempelvis till ledningen. Man är överens om att även om roboten blir ett roligt tillägg kan 

det inte stanna där, den måste vara till nytta. Ledarna kom fram till att ifall roboten kunde 

göra ett arbete som idag utförs av en människa skulle det ske en inbesparing i lönerna, i och 

med detta skulle inte vara några problem att motivera anskaffningen av en robot. Samtidigt 

diskuterade man kring hur man kunde motivera personalen till att använda det nya 

hjälpmedlet. Ledarna menar att några i personalen, speciellt äldre, nog kunde vara oroliga 

över att roboten skulle ta deras arbete, men en av vårdledarna menar att det är viktigt att 
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poängtera att detta inte kommer att hända utan att roboten endast är ett tillägg och ett 

hjälpmedel. 

 

”Aivan, että jos se vähentää sieltä edes yhden niin kuin henkilökunnan niin kyllähän se on 

palkoissa säästämistä” 

”Sehän on siinä yks vain siinä rinnalla, minä uskon. Ja minä uskon että nuoret ei ehkä 

niinkään ajattelisi että ne vie minun työpaikkaa” 

”Minä luulen että se on niin kun enemmän ehkä vanhemmat hoitajat voisi ajatella tällä 

tavalla” 

 

Vårdledarna är överens om att nytta- och kostnadsfrågan är en av de saker som kunde bli ett 

hinder för anskaffningen. Därför önskar ledarna att de hade mer information om roboten och 

vad den kan göra för att kunna motivera nyttan. För att motivera personalen till anskaffningen 

behöver man också få fram att roboten inte tillför extra arbete utan är ett hjälpmedel. 

Vårdledarna menar att personalen kanske tänker att de måste programmera och reparera 

roboten själva. 

 

”Just sellainen lisätyö tosiaan pelottaa ja” 

 

Det är viktigt att motivera nyttan och se det positiva i varje ny anskaffning. I detta fall menar 

vårdledarna att de skulle behöva mera information själva för att kunna ge en god introduktion 

åt sina medarbetare. 
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8.4.2 Lyfta fram det positiva och bemöta negativa attityder 

 

Vårdledarna poängterade att patienternas och besökares välmående är det viktigaste. Därmed 

blev det mycket fundering kring reaktioner och åsikter angående implementering av en 

humanoid robot. Flera av vårdledarna menar att anhöriga kan vara skeptiska till en början, 

några av ledarna anser också att patienter och boenden kan bli förskräckta. Även personalen 

kan uttrycka rädsla eller oro för merarbete, eller vara rädda för att mista sitt jobb. Då är det 

vårdledarens ansvar att se till att alla mår bra och besvara frågor och ta emot eventuella 

klagomål. Men alla vårdledare är överens om att många kan vara skeptiska till en början, men 

bara de får se och umgås med roboten blir det bättre. 

 

”Jo, nog har vi ju behov av att det skulle kunna underlätta men man måste ju då se att gör 

det, underlättar det eller för det med sig mera problem eller bekymmer åt personalen och 

speciellt åt patienterna också, vågar de ens komma in hit mera eller minskar” 

”Jag tror nog att, jag tänker först på anhöriga, jag tänker på dem, och så är det där med 

etiken att, då skulle de kanske säga att ”aha” ska vi inte ha några vårdare här då utan nu 

skall vi som köra med någon sorts robotar, vill vi ha det nu då. Utan nog tror jag att det kan 

vara det värsta, att det där värsta kanske är före man har den ens, för att de har en 

uppfattning att nu kommer de och så sparkar de några vårdare istället” 

 

Det blev även mycket diskussion kring kostnadsfrågor. Två av tre intervjugrupper tyckte att 

kostnaderna inte är några problem ifall roboten verkligen är till nytta för organisationen. Den 

tredje gruppen anser att kostander kan bli ett problem och att man måste kunna bevisa nyttan 

för att få finansiering. Alla vårdledare är överens om att roboten måste vara till nytta relaterat 

till kostnader. Här poängterade ledarna att de inte har tillräckligt med information om 

robotens funktioner för att kunna bedöma om det skulle vara en lönsam investering. Flera av 

vårdledarna önskar att man kunde få en humanoid robot som pilotprojekt för att kunna se 

nyttan. 
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”Och nu när vi har det här med den här åldringsvården, så om det här skulle kunna vara ett 

hjälpmedel, så tror jag att det är en väldigt liten investering” 

”Och sedan är det ju nog att det är ju, nog förstår jag ju att det vill prova först. För nog är 

det ju, nog skulle jag också tänka först att man vill ha en provtid innan man bestämmer sig 

för att det är ändå såpass nytt så att bara som göra en investering och sedan inte veta om det 

lyckas eller inte, att det är, det skulle nog vara lite riskabelt att nog skulle man ju vilja testa 

först” 

 

Alla vårdledarna är överens om att de gärna skulle ta emot och prova en humanoid robot på 

sin arbetsplats. Roboten ses som en möjlighet och ett intressant tillägg i vardagen, som 

dessutom kan fungera som ett hjälpmedel. De hinder man ser för anskaffning är otillräcklig 

information om humanoida robotar, kostnader, samt praktiska frågor exempelvis vem som 

reparerar roboten om den går sönder. Vårdledarna är också osäkra över hur en humanoid 

robot skulle ses av regionförvaltningsverket och andra aktuella instanser inom vården. 

 

”Och sen i vården så är det, att hur den räknas av regionförvaltningsverket, för vi kan ju nog 

fantisera att vi kan ha den att göra vissa saker, men sedan är just det här med etiken och 

samhället, att ha samhället hunnit med och behandla det. Samhället måste också vara beredd, 

det är inte bara vi som kan göra det” 

 

8.4.3 Följa upp eventuella reaktioner 

 

Vårdledarna var noga med att poängtera att det är de som bär ansvaret för roboten och 

reaktionerna gentemot den. Precis som om det handlade om en anställd. En av ledarna 

menade att man även måste göra en uppföljning under implementeringsprocessen, för att få 

veta människors åsikter om roboten. Angående personalen var det viktigaste att de får vara 

med under implementeringen och känna sig delaktiga i projektet för att ge dem en positiv bild 

redan från början. 
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”Men vi skulle ju måsta göra hela den där analysen och se hur människor reagerar och ha en 

uppföljning på det viset förstås, man skulle nog säkert först måsta ha någon som skulle” 

 

En av vårdledarna betonade också att det är viktigt att ledaren syns tillsammans med roboten 

under implementeringstiden, för att visa tillgänglighet och stöd, samt för att kunna besvara 

frågor. 

 

8.5 Att beakta den etiska aspekten 

 

Vårdledarna anser den etiska aspekten som viktig. De menar att patienterna måste förstå att 

det är en robot de talar med. Vårdledarna funderade också mycket över ifall en robot kan gå 

sönder och vem som har ansvaret om roboten gör vårdfel. 

 

8.5.1 Behandla etiska frågor 

 

Etiken och patientsäkerheten anses som en väldigt viktig del och vårdledarna betonade att 

patientens behov alltid måste komma först. Dessa är saker som anses som ett hinder när det 

kommer till implementering och användning av humanoida robotar. Det blir många 

ansvarsfrågor, exempelvis vem som ansvarar för ifall roboten går sönder och därmed gör ett 

vårdfel. Patienterna skall heller inte utsättas för obekväma situationer där de känner sig 

skrämda. Vårdledarna anser att de heller inte här har tillräckligt med kunskap om humanoida 

roboten, de vet inte vad som händer om den går sönder eller om den blir farlig i något skede. 

  

”Men nog är det ju som så där som vårdvetare sen så måste man ju fundera det där etiska i 

det här och sedan att vårdandet måste bibehållas, att det är ju nog saker som vi hamnar att 

tänka på” 

”Joo ja tietenkin varmaan sitä on tutkittu ja muut on niin kuin todennut sen turvallisuuden 

mutta kyllähän se pitää aina siinä omassakin yksikössä katsoa että se toimii turvallisesti” 
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8.5.2 Beakta samhällets perspektiv 

 

När det kommer till vård- och omsorgsbranschen är det inte endast organisationerna som 

bestämmer och ansvarar för sina egna handlingar. Instanser som regionförvaltningsverket, 

facken samt Valvira har regler och rekommendationer för hur vården skall utformas. 

Vårdledarna betonade att även om de själva var beredda att skaffa en robot måste beslutet 

också tas på andra håll, det måste bli en samhällelig acceptans. 

 

”Och sen i vården så är det, att hur den räknas av regionförvaltningsverket, för vi kan ju nog 

fantisera att vi kan ha den att göra vissa saker, men sedan är just det här med etiken och 

samhället, att ha samhället hunnit med och behandla det. Samhället måste också vara beredd, 

det är inte bara vi som kan göra det” 

”Så kan det ju förstås vara att regionförvaltningsverket säger att ja ni kan ha den där utöver 

och ha lite skoj men att vi tycker inte att det är, utan det måste nog vara en samhällelig sak” 

 

8.5.3 Vårdledaren har ett övergripande ansvar 

 

Alla vårdledarna var överens om att implementeringen och användningen av den humanoida 

roboten skulle vara på ledarens ansvar. Lika mycket som vårdledaren har ansvar över sin 

personal har de också ansvar för roboten. Därför är det ledaren som skall ta emot eventuella 

klagomål från patienter och anhöriga samt se till att roboten fungerar som den ska och inte 

blir ett tilläggsarbete för personalen. Det är också viktigt att ledaren visar sig och själv står 

bredvid roboten för att visa sitt stöd och engagemang. 

 

”Ilman muuta meillä on vastuu siitä” 

”Ja och ansvarsmässigt så bär vi ju nog ansvar över vården så att vi kan inte heller, vi kan 

inte kanske sätta in en robot och så säger vi att nu gör du din uppgift och så bryr vi inte oss, 

utan nog att det vi som bär ansvaret hur reaktionen hos. Och det är vi som måste ta emot 

stötarna från anhöriga och, alltså vi är ju ansvariga hela tiden så det är nog, om en robot 



  Antonia Guss 

46 
 

kommer hit så är det vi ledarna som får stå bredvid och ta emot och förklara att det här blir 

och är så, och om någon är emot det. Så vi bär fullt ansvar precis som du och du(syftar på de 

andra deltagarna) gör för vårdarna, bär ansvar att hur de arbetar och bemöter människor så 

nog är vi ju ansvariga över att en robot kommer hit också lika mycket” 

 

Vårdledarna diskuterade mycket kring vem som ansvarar för ifall roboten gör ett vårdfel men 

till slut kom man fram till att det ligger i vårdledarens händer. Även om de ansåg att 

personalen har ett eget ansvar vid anskaffning av en robot så poängterades att personalens 

välmående också måste ses till av ledaren. 

 

”Mutta minä näen niin kun suoraan se vastuu on kyllä niin kun just potilasta, siis taas 

henkilökunnan on minun mielestä pakko niin kun tavallaan tulla mukaan tähän koska me 

tarvitaan niin kun lisää tekniikkaa tulevaisuudessa, ja tulee olemaan lisää tekniikkaa niin en 

minä niin kun sitä mutta justiin potilaiden ja omaiset ehkä kanssa on siinä” 

”Nå nog har vi ju det där helhetsansvaret, vi måste ju se att personalen mår bra att de inte 

börjar må dåligt av det och faktiskt att, måste säkert på något vis undersöka det att hur 

patienterna reagerar på det” 

 

För att få implementering och användning av ny teknologi att fungera är det viktigt att ledaren 

är lyhörd och kan lyssna till både, patienter, besökare och personal.  

 

”Ja sitten, heitä ja omaisia ja tietenkin myös henkilökunnan havaintoja pitää kuunnella ja” 

 

För att få en anskaffning att ta fart och bli verklighet är det viktigt att vårdledaren blir 

inspirerad och är villig att implementera ny teknologi i organisationen. 
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”Mutta voihan se olla niinkin päin että jos me innostutaan oikein paljon, paljon kehittämistä 

kuitenkin tapahtuu niin päin että me nähdään se tarve ja että esimies voisi niin kun lähteä 

ajamaan sitä asiaa” 

 

8.6 Sammanfattning av resultat 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i två kategorier och fem underkategorier som 

svarade på studiens första frågeställning (hur förhåller sig vårdledare till användning av 

humanoida robotar i vården?), samt tre kategorier och åtta underkategorier som svarade på 

studiens andra frågeställning (vad anser vårdledarna vara viktigt vid implementeringen av 

humanoida robotar i vården?). 

De flesta av vårdledarna ser att en humanoid robot kunde bli ett roligt tillägg på arbetsplatsen 

och kunde erbjuda både underhållning och fungera som ett hjälpmedel. Ledarna ser att 

roboten kunde passa i uppgifter där den underhåller äldre med dans och musik eller läsning. 

Den kunde underhålla barn i väntrummet på en hälsostation för att göra väntetiden roligare. 

Men också personal kunde ha nytta av roboten, den kunde ta emot anmälningar, fungera som 

transport eller förhindra farosituationer. Dock är alla vårdledare överens om att en humanoid 

robot inte är vårdande och att den inte kan ersätta en människa, därför lämpar sig inte roboten 

till vårdande uppgifter utan skall endast ses som ett hjälpmedel.  Vårdledarna ser användning 

och implementering av en humanoid robot som mestadels positivt. Men några av ledarna 

anser också att roboten har ett skrämmande utseende och det finns en oro för vad roboten kan 

göra, om den kan bli farlig. Några av ledarna oroar sig för patientsäkerheten och för vem som 

tar ansvaret om roboten går sönder och gör något fel. 

De flesta av vårdledarna hade lite, eller ingen kunskap alls om humanoida robotar. Några av 

vårdledarna nämner att de varit på skolning eller seminariedagar där de fått ta del av 

information om humanoida robotar. Flera av de vårdledare som anser att roboten är 

skrämmande eller farlig hade inte fått någon information alls om humanoida robotar. Nästan 

alla ledarna poängterar att de inte riktigt vet hur en humanoid robot fungerar då de inte 

kommit i kontakt med dem eller fått tillräcklig information. 

Etiken och patientsäkerheten anses vara det viktigaste och det svåraste när det kommer till 

användning av humanoida robotar. Vårdledarna är heller inte säkra på att alla patienter, 
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besökare och anhöriga skulle vara positivt inställda till en robot. Ledarna är överens om att 

användning av humanoida robotar måste bli en samhällelig sak och få ett övergripande 

accepterande av befolkningen och instanser inom vård- och omsorgsbranschen. Alla 

vårdledare är överens om att ifall en implementering av en humanoid robot skall ske, ska det 

ske långsamt och roboten skall endast stå på uppvisning till en början, exempelvis i aulan. 

Ledarna vill att människor skall få bli vana med roboten innan den börjar utföra uppgifter, för 

att förhindra att någon känner sig obekväm. Även personalen behöver tas med i anskaffningen 

så de känner sig delaktiga i projektet. Vårdledarna var överens om att för att få en lyckad 

implementering måste man lägga fram saker på rätt sätt, man måste lyfta fram det positiva 

och betona nyttan med roboten. Roboten kunde bli ett hjälpmedel för personalen och kanske 

spara in på lönekostnader. 

Vårdledarna betonar att de har det fulla ansvaret när det kommer till implementering av ny 

teknologi. Därför är det på vårdledarens ansvar att bemöta negativa åsikter och klagomål. Alla 

ledarna var dock överens om att man kan undvika mycket av det negativa genom en noggrann 

och mjuk introduktion av roboten. Vårdledarna menar att de har ett likadant ansvar över 

roboten som de har över sin personal, man måste se att roboten kan bemöta människor på rätt 

sätt och att den inte gör några vårdfel. Vid en implementering är det viktigt att ledaren kan 

lyssna till patienter, besökare och personal och agera därefter. För att få en implementering att 

ta fart och för att kunna presentera den för sin personal måste vårdledaren vara inspirerad. 
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Nedan presenteras en figur över resultatet för den första forskningsfrågan. Den största cirkeln 

presenterar åsikter som delas endast av några (1-3st) vårdledare. Den mellersta cirkeln 

innehåller åsikter som delas av flera (4-8st) vårdledare och den minsta cirkeln representerar 

åsikter som delas av alla (9st) vårdledare. 

 

 

        Figur 3: Vårdledarnas förhållningssätt till användning av humanoida robotar i vården 

 

 

Några(1-3st) vårdledare anser 

 Att roboten känns skrämmande 

Rädsla för att roboten blir farlig 

Personalen rädda att förlora sina 
arbeten 

 

 

 

Flera(4-8st) vårdledare anser 

Personalen ser roboten som ett roligt 
tillägg 

Patienter är nyfikna på roboten 

Yngre är mera positiva 

Anhöriga och patienter skeptiska i 
början 

Roboten har kapacitet att bemöta 
människor 

Alla (9st) vårdledare anser 

Humanoida robotar är: 

- framtiden 

- underhållning 

- sällskap 

- assistans 

- inte vårdande 

- ersätter inte vårdpersonal 

Patientsäkerheten är viktigast 

Det finns en plats för roboten i organisationen 
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Nedan presenteras en figur över resultatet för den andra forskningsfrågan. Den största cirkeln 

presenterar åsikter som delas endast av några (1-3st) vårdledare. Den mellersta cirkeln 

innehåller åsikter som delas av flera (4-8st) vårdledare och den minsta cirkeln representerar 

åsikter som delas av alla (9st) vårdledare. 

 

    

Figur 4: Vad anser vårdledarna vara viktigt vid implementeringen av humanoida robotar i vården? 

 

 

 

 

 

Några(1-3st) 
vårdledare anser 

Måste bli inspirerad  

Måste synas 
tillsammans med 

roboten 

Personalen har en 
skyldighet att 

acceptera roboten 
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9 Diskussion 

 

I detta kapitel presenteras resultatet speglat mot tidigare forskning och studiens teoretiska 

perspektiv. Målet med studien var att fördjupa kunskapen kring vårdledares syn på 

användning och implementering av humanoida robotar i vården. 

 

9.1 Diskussion mot den tidigare forskningen 

 

Loffredo och Tavakkoli (2016) menar att människor runt om i världen har olika 

förhållningssätt gentemot robotar. Förhållningssätt bygger på personliga erfarenheter, vad 

som presenteras i media, landets ekonomiska och tekniska utveckling, landets nationella 

prioriteringar inom finansiering samt det historiska och religiösa sammanhanget i landets 

kultur. Kön och ålder spelar också stor roll när det kommer till allmänna förhållningssätt 

gentemot robotik. I intervjuerna med vårdledarna framkom att de vårdledare som hade fått 

information om robotar och hade kommit i kontakt med dem hade ett positivare 

förhållningssätt till användning av humanoida robotar i vården. Bland vårdledarna kunde man 

inte se något samband i förhållningssätt relaterat till kön och ålder. Turja, Van Aerschot, 

Särkikoski och Oksanen (2018) menar att män, yngre vuxna och de med högre utbildning är 

mera benägna att acceptera robotar. Ett positivt förhållningssätt är också konsekvent 

korrelerat med mängden erfarenhet av robotik. I intervjuerna med vårdledarna kunde man 

endast se sambandet om att en större erfarenhet av robotik bidrog till positivare 

förhållningssätt.  

I en studie gjord kring vårdledares förhållningssätt gentemot robotik på ett äldreboende kom 

man fram till att ledaren hade positivare åsikter om en badkarsrobot jämfört med personal och 

patienter på äldreboendet. Det var mest etiska diskussioner som skapade problem. Bortsett 

från det uppskattade ledarna de fördelar som robotiseringen kunde ge deras organisation. 

(Turja, Van Aerschot, Särkikoski och Oksanen, 2018) I intervjuerna med vårdledarna 

framkom att etiken och patientsäkerheten var de största hindren för användning av humanoida 

robotar i vården. Vårdledarna hade en oro för att robotarna inte har känslor som en människa 

och robotar sågs inte som vårdande. Ledarna var även oroliga för att robotarna kunde göra 

vårdfel, vilket ledde till diskussioner om ansvarsfrågor. Bortsett från detta kunde man se 
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humanoida roboten passa in i vårdkontext i uppgifter som handlade om underhållning och 

assistans samt i uppgifter som inte var direkt vårdrelaterade. 

När det kommer till förhållningssätt gentemot robotik i Finland visade studier på att Finlands 

befolkning generellt har en positivare inställning till robotik än vårdledare har. Vårdare och 

sjukvårdspersonal var de som hade den mest negativa inställningen till robotik. Vårdledare 

menade att robotar bäst kunde användas i vårdsituationer som krävde icke ergonomisk 

arbetsställning eller tunga lyft. Robotar kunde även vara till hjälp vid fysiskt tungt arbete, 

översättning eller vid hotande situationer. Det framkom även att vårdledare hade en generellt 

positivare inställning till robotik om de hade personlig erfarenhet av den. (Turja, Van 

Aerschot, Särkikoski och Oksanen, 2018) I intervjuerna med vårdledarna framkom liknande 

åsikter, vårdledarna ansåg att roboten kunde användas vi tunga lyft, översättning och vid 

farosituationer. Utöver det såg ledarna också att roboten kunde fungera som underhållning. 

Newland (2015) skriver om fysikern och forskningsdirektören Stephen Hawking som hade en 

negativ inställning till utvecklingen av artificiell intelligens. Han ansåg att robotar i framtiden 

kommer att överskrida människans intelligens och att de därmed kan bli farliga. Fastän en stor 

del av forskarna menar att rädsla för teknologin inte är nödvändig finns det diskussioner kring 

ifall teknologin kan bli farlig. (Russell et. al., 2015) I intervjuerna med vårdledarna framkom 

en rädsla för robotens utseende, några av ledarna funderade även över ifall roboten kan bli 

farlig och exempelvis börjar slå patienterna. 

Andersson, Andersson, Folke och Müllersdorf (2016) skriver om ett samtal mellan en 

kvalitetschef, en IT-samordnare, en socialförvaltningschef och en utvecklingsledare i Sverige 

som kom fram till att ledare generellt är positivt inställda till teknologi, eftersom teknologi 

skapar nya möjligheter för organisationer. Men mycket som har att göra med användning av 

teknologi begränsas fortfarande av lagar. I intervjuerna med vårdledarna fanns tanken om att 

humanoida robotar kan tillföra något till organisationen och det fanns en positiv inställning till 

robotik. Samtidigt var ledarna av den åsikten att robotik inom vården behöver ett 

accepterande av samhället och betydande instanser inom vård- och omsorgsbranschen. I 

fokusgruppintervjuerna funderade vårdledarna mycket över kostnader, två av tre 

intervjugrupper var av den åsikten att kostnader inte är något problem om roboten kan göra 

nytta i organisationen. Den tredje gruppen ansåg att kostnaderna kan bli ett stort hinder. 

Andersson, Andersson, Folke och Müllersdorf (2016) skriver i sin studie om att ledare i 

Sverige menar att det är svårt för en liten organisation att ta in dyra teknologianordningar. En 
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deltagare berättade att dagens och framtidens vård handlar om att införa ”smarta och 

effektiva” arbetssätt. Ett av dem är att digitalisera vården. För att det ska ske behövs ledare 

som möjliggör för att utveckla kunskaper om hur man kan arbeta med hjälp av teknologi. 

Ledaren har en viktig roll i organisationen när arbete och arbetsmetoder ska utvecklas. Riek 

(2017) menar att det alltid är viktigt att överväga kostnaderna, köp av robotik, underhåll samt 

träning av personal. 

I fokusgruppintervjuerna var ett stort samtalsämne patienters, besökares och anhörigas åsikter. 

Ledarna menade att man nog kan möta på motstånd vid implementering av en så stor sak som 

en humanoid robot. Studier har gjorts kring detta även på andra håll. I Sverige gjordes en 

intervju med sex personer i ledande positioner. De representerade Myndigheten för 

delaktighet, Västerås Stad, Eskilstuna Kommun och Härryda kommun. Alla de sex personer 

var överens om att förhållningssätt till välfärdsteknik utgick från att ju längre från behovet 

människan var, desto mera motstånd kunde man se. (Andersson, Andersson, Folke och 

Müllersdorf, 2016) I intervjuerna med vårdledare kunde man se att den största oron låg i vad 

anhöriga hade för åsikter. Ledarna menade att anhöriga kunde få en negativ bild av robotiken 

och se det endast som att organisationen gör inbesparingar på personal. Ledarna trodde också 

att roboten kunde ses som skrämmande av både patienter, personal och anhöriga. En 

gemensam åsikt var att dessa reaktioner kunde förebyggas genom en noggrann och långsam 

introduktion vid implementering av en humanoid robot. 

I fokusgruppintervjuerna framkom att ledarna trodde att personalgruppen skulle vara öppen 

och positivt användning av humanoida roboten i vården. Även om några av ledarna ansåg att 

personalen kanske oroar sig över att förlora sitt arbete så skulle den övergripande reaktionen 

vara positiv. Tidigare studier visar att sjukskötare uppskattar robotar som hjälpmedel och som 

övervakningsanordningar, men inte för uppgifter som kräver social interaktion. (Turja, Van 

Aerschot, Särkikoski och Oksanen, 2018) I en annan studie visade det sig att sjukvårdpersonal 

var rädda för att förlora sina jobb i och med den växande användningen av teknologi och 

robotik i samhället. De betonade även en oro för att inte kunna använda den teknologi som 

implementeras på arbetsplatsen. (Lee, Kim och Bianchi, 2017) I intervjuerna med vårdledarna 

framkom att ledarna tror att personalen skulle vara rädda för tilläggsarbete och för att de 

måste göra något åt roboten, exempelvis programmera den själva. Det som var gemensamt för 

flera tidigare studier var att det är svårare att ersätta en människa inom vård och omsorg, 

maskiner har fortfarande en nedsatt perceptuell och kognitiv förmåga, jämfört med 

människan. (Huang och Rust, 2018, Russell et. al., 2015) Att få fram en robot som fungerar 
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interaktivt med människor i vardagen är en av de största utmaningarna idag gällande 

robotproduktion. (Halme, Leppänen, Suomela, Ylönen och Kettunen, 2003) Även om ledarna 

i fokusgruppintervjuerna ansåg att roboten inte kan ersätta människan helt så såg man flera 

potentiella arbeten för roboten som idag utförs av en människa, det handlade om exempelvis 

städning, anmälningsuppgifter, transport, information samt underhållning. Tidigare studier 

visar att man på sjukhus och andra servicebaserade stationer redan har börjat använda 

humanoida robotar för att exempelvis information och för att hjälpa människor att navigera 

sig i huset. Nackdelen är att det i framtiden inte kommer att behövas lika mycket personal 

som tidigare, vilket resulterar i färre arbetsplatser för människan. (Huang och Rust, 2018) Den 

humanoida roboten som framtida vårdgivare kan ha betydande konsekvenser för 

omvårdnaden. Det är fortfarande ett faktum att robotar saknar känslor och aldrig helt kan 

ersätta den mänskliga sjukvårdspersonalen. Men forskare experimenterar idag med robotar 

som kan läsa mänskliga känslor, gester och kroppsspråk och därmed skulle kunna ge nästintill 

mänsklig omsorg i framtiden. (Newland, 2015) I intervjuerna med vårdledarna framkom att 

flera av ledarna är av åsikten att roboten redan idag kan bemöta människor på ett bra sätt, man 

oroade sig mest för att roboten inte har några känslor och att fysisk beröring av en robot inte 

kan ersätta människans. 

 

Vården, och även andra områden är idag generationsöverskridande, personal och ledare måste 

kunna tala teknologins språk för att locka till sig och behålla personal, eftersom en stor del av 

populationen idag har upplevt och använt sig av avancerade teknologiska lösningar under hela 

sitt liv. Det är därför viktigt att ledaren ständigt utvecklar sin kunskap genom utbildning och 

fortbildning för att kunna anpassa rätt teknologi till organisationen samt föra kunskap vidare 

till personalen. (Hirsch, 2014) I fokusgruppintervjuerna medgav vårdledarna att de inte hade 

tillräcklig information och erfarenhet av humanoida robotar för att kunna veta på vilka alla 

sätt de kan användas. Några av deltagarna hade ingen erfarenhet alls. Trots att vårdledarna i 

intervjuerna inte hade speciellt mycket erfarenhet av just humanoida robotar fanns ändå en 

tanke om hur man kunde implementera en så ny och stor sak i organisationen. Man övervägde 

kostnader och fördelar samt planerade en fungerande introduktion. Det blev även en hel del 

diskussioner om hur besökare, patienter samt personal kan motiveras till delaktighet i 

projektet. I en studie gjord av Huston tog man fram några saker en vårdledare bör tänka på vid 

implementering av robotik och teknologi: balansera det mänskliga elementet med teknologin, 

balansera kostnader och fördelar, utbilda en teknologianpassad vårdpersonal och säkerställa 
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kontinuerlig kompetensutveckling, samt försäkra att användningen av teknologin alltid är 

etisk. (Newland, 2015) Kapaciteten att hantera mänsklig kunskap och använda den på rätta 

ställen är en viktig del av ledarskap i vår tid. En ledare skall kunna reagera på nya 

framväxande teknologier, lära sig att använda dem samt förstå kommunikation och relationer 

på ett helt nytt sätt. (Huston, 2013)  

 

9.2 Diskussion mot det teoretiska perspektivet 

 

Det teoretiska perspektivet fokuserar på förändringsledarskap och framför allt vårdledarens 

ansvar i förändring. Salmelas (2012) teori grundar sig i vårdvetenskapen och Katie Erikssons 

teori om caritativt vårdande. Det är viktigt att vårdledaren ständigt granskar sin organisation 

för att kunna bemöta krav och behov. Krav och behov kan göra att organisationen behöver 

överväga förändring. Det är viktigt att vårdledaren kan granska sin organisation från en 

individuell nivå, inte göra förändringar enbart utefter andra organisationers handlingar. Ibland 

kan förändringskrav vara utom vårdledarens kontroll, det kan handla om politiska, medicinska 

eller ekonomiska krav. I intervjuerna med vårdledarna kunde man se att vårdledarna 

övervägde implementering av en humanoid robot utifrån sin egen organisation. Ledarna 

funderade över var en robot kunde passa in, om den skulle accepteras av patienter och 

personal samt om den kunde vara till nytta för organisationen. Salmela (2012) menar att 

förändring ständigt är närvarande för en person i ledarskapsroll. Därför är det viktigt att 

vårdledaren ständigt utvecklar sin kunskap och är öppen för ny information och förändring. I 

intervjuerna med vårdledarna kunde man se att flera av dem hade tagit del av kurser och 

seminariedagar där nyheter inom vård- och omsorgsbranschen presenterats. De vårdledare 

som utvecklat sin kunskap och tagit del av information om humanoida robotar var positivare 

inställda till tanken om användning av robotar i vården. Salmela (2012) menar att även om 

beslutet om förändring inte kommer från vårdledaren själv är det viktigt för vårdledarens 

identitet som ledare att acceptera utveckling och förändring samt att ha tillit till att förändring 

kan medföra något bra till organisationen. 

I intervjuerna med vårdledarna framkom att ledarna oroar sig för etiken och patientsäkerheten. 

Salmela (2012) menar att oavsett förändring skall patienterna och vården alltid stå i centrum.  

Under fokusgruppintervjuerna funderade man mycket på om nyttan överskrider kostnader och 
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eventuella risker med anskaffning av en humanoid robot. Vårdledarna i intervjuerna oroade 

sig för om patienter och besökare kunde bli skrämda av roboten eller om roboten kunde bli 

farlig. Salmela (2012) talar om vårdledarens kontroll över förändringssituationen. Genom 

tillräcklig information om förändringen kan vårdledaren få en bild av de redskap och de 

arbetssätt som behövs för att kunna genomföra förändringen på ett bra sätt. Vårdledarna i 

intervjuerna menade att de inte hade tillräcklig information om humanoida robotar för att klart 

kunna se om roboten kunde vara till skada för patienterna, eller om nyttan var tillräcklig för 

att motivera anskaffningen. Två av tre intervjugrupper ansåg att kostnaderna inte var något 

hinder. Etik- och ansvarsfrågor samt nyttan av att ha en humanoid robot i organisationen var 

något som vårdledarna ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap om. 

Vårdledarna i intervjuerna ansåg att de hade ansvar över att patienter och personal mår bra. 

De flesta av vårdledarna trodde dock att personalen skulle ta anskaffningen av en humanoid 

robot på ett bra sätt och se roboten som ett roligt tillägg på arbetsplatsen. Detta om 

introduktionen av roboten skedde långsamt och man kunde motivera nyttan. En av 

vårdledarna menade att personalen också har ett eget ansvar i frågan om anskaffningen av en 

humanoid robot eftersom den skulle klassas som ett hjälpmedel, och personalen har ett ansvar 

för öppenhet gentemot nya hjälpmedel. Alla vårdledare var överens om att personalen måste 

göras delaktig i processen. Salmela (2012) uttrycker att det är viktigt att personalen får känna 

sig delaktig, det minskar stress och oro samt känslan av statusförlust. Det är viktigt för 

personalen att vårdledaren visar gott exempel genom engagemang, tillgänglighet och 

bevarande av en god kultur på arbetsplatsen trots förändring. 

Alla vårdledare i fokusgruppintervjuerna var överens om att de har ett övergripande ansvar, 

både för personal, patienter och för roboten. Salmela (2012) menar att vårdledaren har ett 

ansvar att ta emot eventuellt motstånd som kan uppstå vid förändring. I intervjuerna med 

vårdledarna var det flera som menade att ledaren skall vara synlig och ta emot eventuella 

negativa stötar från patienter och besökare. I intervjuerna med vårdledarna talades mycket om 

vårdledares ansvar gentemot organisationen, personal, patienter och besökare. Få av ledarna 

nämnde ansvaret mot sig själva. En av vårdledarna menade att vårdledaren själv måste bli 

inspirerad för att genomföra implementering av ny teknologi. Salmela (2012) menar att en 

viktig del av en lyckad förändring ligger i att vårdledaren kan arbeta med sig själv, skaffa 

kunskap, ha tilltro till att förändringen medför något gott samt att stå stadigt i sin tanke om 

etik och värdighet gentemot patienterna. Om vårdledaren brister i sin kunskap eller inte är 

engagerad i förändringen blir hon endast en åskådare och kan inte motivera sin personal på ett 
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bra sätt. Vårdledaren motiverar sin personal genom engagemang, öppenhet och en stadig 

tanke om ett evidensbaserat arbetssätt. I intervjuerna med vårdledarna nämndes dock, som 

enligt Salmela (2012) också är viktigt, att personalen får känna sig delaktiga i 

förändringsprocessen och att de känner sig viktiga och värdefulla. Trots detta skall de alltid 

finna ett stadigt stöd i vårdledaren. 

 

9.3 Sammanfattning 

 

Vården är idag generationsöverskridande och människor använder allt mer teknologi. 

Forskare och vårdledare är överens om att oavsett om vi vill det eller inte så kommer 

framtiden att innefatta användning av allt fler teknologiska lösningar. En humanoid robot ses 

fortfarande som obekant och till och med skrämmande. Trots det ser vårdledare att roboten 

kunde vara till nytta för vårdorganisationer. De största hindren för användning av en 

humanoid robot är etik- och ansvarsfrågor. Robotar i vården har inte accepterats av samhället 

och tanken om att se dem i vårdrelaterade uppgifter känns fortfarande långt borta. I tidigare 

studier samt i intervjuerna med vårdledarna framkom att erfarenhet och information om 

humanoida robotar ökar acceptansen och bidrar till att människor är mera öppna för tanken 

om användning av robotar i vården. Tidigare studier visar också att ålder och kön spelar roll, 

detta samband kunde inte ses i intervjuerna med vårdledarna. De uppgifter vårdledarna ser att 

en humanoid robot idag kunde utföra är bl.a. underhållning, städning, information, 

översättning samt ta emot anmälningar. 

Vårdledare oroar sig för hur en humanoid robot skulle bli bemött på arbetsplatsen. Patienter 

och besökare tror man att kunde bli skrämda av roboten, åtminstone till en början. 

Vårdledarna tror att personalen skulle ta anskaffningen av en humanoid robot på ett bra sätt, 

även om personalen kanske till en början funderar över om roboten kommer att ta över deras 

arbete. Ledarna i fokusgruppintervjuerna menar att det skulle krävas en lång introduktion där 

roboten till en början bara skulle visas upp i aulan. Vårdledarna betonar att personalen inte 

behöver oroa sig för att bli ersatta av roboten. Samtidigt diskuterades att en så stor investering 

som en humanoid robot måste bidra med nytta för organisationen, här nämnde flera av 

vårdledarna att inbesparing av löner och personalkostnader skulle kunna motivera 

anskaffningen. 
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Vårdledarna i intervjuerna betonade att patientsäkerheten är viktig och man måste veta att 

roboten inte kan bli farlig för patienter, besökare eller personal. Detta är en omdiskuterad 

fråga och bl.a. Stephen Hawking, fysiker och forskningsdirektör, var av den åsikten att 

roboten kan bli farlig i framtiden eftersom artificiell intelligens i dagens läge utvecklas 

snabbare än människans intelligens. (Newland, 2015) Vårdledarens ansvar är heltäckande och 

en ledare måste kunna garantera patientsäkerheten. Man som ledare ändå inte vara rädd för 

utveckling och förändring. Salmela (2012) menar att dagens ledarskap innefattar utveckling 

och implementering av ny teknologi. En ledare har ett ansvar både mot sig själv och mot sin 

organisation att ständigt ta del av ny kunskap och utveckla nya effektiva arbetssätt. En 

förändring är sällan enkel och som vårdledare måste man kunna visa sig som god förebild. Att 

se till att vårdandet bevaras, patienten står i centrum och att den goda kulturen på 

arbetsplatsen inte rubbas, även om förändring sker. Personalen är en viktig del i förändringen 

och att personalen mår bra garanterar en god vård. I situationer där förändringar sker är det 

viktigt för personalens motivation och självbild att de får känna sig delaktiga i 

förändringsprocessen.(Salmela, 2012) Vårdledarna i intervjuerna var överens om att 

personalen bör vara delaktiga i implementeringsprocessen och ledaren bör kunna presentera 

nyttan med användning av en humanoid robot i vården. Salmela (2012) talar också om att 

presentation av evidensbaserad information gör att personalen har en tillförlitlighet till 

ledaren. 

Vårdledaren har ett stort ansvar vid förändring, men för en känsla av kontroll över 

förändringsprocessen är det viktigt att ledaren tar del av ny kunskap och därmed utvecklar 

egna redskap och nya arbetssätt. Annars finns det en risk för att vårdledaren inte känner sig 

engagerad och kan därmed inte motivera sin personal till att se förändringen som något 

positivt. 
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10 Kritisk granskning 

 

Studien fann intresse i att fördjupa kunskapen i hur vårdledare ser på användning och 

implementering av humanoida robotar i vården. Tidigare forskning är begränsad inom detta 

ämne, vilket var en orsak till denna studie eftersom vårdledare är i nyckelposition när det 

gäller implementering av ny teknologi (Salmela, 2012). På grund begränsad forskning inom 

detta område har även andra sökord inkluderats vid sökning efter tidigare forskning. Exempel 

på dessa är ’användning av humanoida robotar i vården’ samt artiklar berörande 

förhållningssätt och tankar gentemot robotik när det gäller allmänhet, vårdpersonal, forskare 

och ledare inom myndigheter inom vårdområdet. Larsson (2005) menar att sanningen är 

föränderlig och det sker alltid en tolkning vid beskrivning av verkligheten. Larsson (2005) 

presenterar också kvalitetskriterier, som denna studie följer i den kritiska granskningen. Inför 

denna studie hade skribenten funderat över den egna förförståelsen för att under intervjuerna 

och i presentation av resultat kunna lägga eventuella förutfattade meningar åt sidan. Cope 

(2014) menar att en människa aldrig fullt kan förstå en annans upplevelser och tankar. I denna 

studie fanns en strävan att så sanningsenligt som möjligt översätta intervjuerna till text så 

erfarenheter och förhållningssätt bevaras.  

Syftet med denna studie var att fördjupa kunskaperna i hur vårdledare ser på användning och 

implementering av humanoida robotar i vården. Tre organisationer i Österbotten som ansågs 

kunna bidra till studien valdes ut. Förmän, överskötare och avdelningschefer, med variation i 

ålder, kön, arbetsområde samt arbetserfarenhet, kontaktades i de aktuella organisationerna för 

en förfrågan om medverkan i studien. Slutligen deltog nio vårdledare inom äldreomsorgen, 

bäddavdelning, barnrådgivning samt hälsovårdscentral i studien. Till dessa institutioner 

skickades i förväg en förfrågan om forskningslov. Intervjuerna ägde rum i februari år 2019. 

Sammanlagt deltog nio vårdledare i åldern 45-65 år med arbetserfarenhet mellan 2-27 år. I 

studien deltog både män och kvinnor. Intervjuerna utfördes i utrymmen där inga yttre 

störningar förekom. Intervjuerna utfördes på ett så lika sätt som möjligt för att få ett 

sanningsenligt slutresultat. Under intervjuerna ställdes endast frågor och följdfrågor, 

vårdledarna tilläts diskutera fritt kring dessa. Intervjuaren försökte i mån av möjlighet förhålla 

sig neutral under intervjutillfällena. Eftersom ämnet var obekant för många av 

intervjudeltagarna, och flera av dem uttryckte en oro för att inte kunna svara på frågorna, fick 

alla intervjugrupper se en kort introduktionsvideo om den humanoida roboten Pepper. Genom 

detta blev diskussionerna under intervjuerna livliga och hade djupare substans. Under 
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intervjutillfällena tolkades även deltagarnas tonfall, ansiktsuttryck samt kroppsspråk för att få 

fram underliggande meningar i resultatet. (Cope, 2014) Genom den hermeneutiska 

forskningstraditionen samt den kvalitativa innehållsanalysen har vårdledarnas upplevelser och 

förhållningssätt tagits fram på ett så sanningsenligt sätt som möjligt. Vid framställning av 

resultatet har strävan varit att så långt som möjligt behålla intervjumaterialet ursprungligt och 

riktigt. (Cope, 2014) Intresset för denna studie låg i att få fram vårdledares tankar eftersom de 

är i nyckelposition gällande implementering av ny teknologi (Salmela, 2012). Det fanns också 

en önskan om att väcka idéer hos vårdledarna om nya arbetsmetoder och att de skulle se 

humanoida roboten som en möjlig investering i framtiden. Egen erfarenhet av teknologi och 

robotik är korrelerat till positiva tankemönster. Genom att i varje intervju ge vårdledarna 

möjlighet till att i slutet ställa frågor, fanns en förhoppning om att vårdledarna skulle få mera 

information om humanoida robotar och se dem som en möjlighet till nya arbetsmetoder. 

(Newland, 2015, Henricson, 2017) 

Studien följer Forskningsetiska delegationens (Forskningsetiska delegationen, 2012) 

anvisningar för en god vetenskaplig praxis, både intervjudeltagare samt forskare och deras 

tidigare studier har respekterats. Frågeställningarna i denna studie var relevanta för studiens 

syfte och studien kom att finna svar på frågeställningarna i resultatet. För att finna svar på 

studiens frågeställningar gjordes en sökning över tidigare forskning i ämnet. Både nationella 

och internationella artiklar användes, slutligen valdes 13 vetenskapliga artiklar ut. Det fanns 

en strävan att finna så aktuell information som möjligt, artiklarna var publicerade år 2013-

2018, samt en från år 2003. De främsta kriterierna för urvalet av artiklar till 

forskningsöversikten har främst baserat sig på förhållningssätt till användning av robotik i 

vården, samt vårdledares syn och kommentarer på användning av teknologi, robotik och 

humanoida robotar i vården. Eftersom materialet var begränsat inkluderades även artiklar som 

berör användning av robotik i vården, för- och nackdelar samt etik vid användning av 

teknologi i vården. Artiklarna som valdes ut hade fokus på hur man kan implementera 

humanoida robotar i vården, samt vårdledares förhållningssätt till användning av humanoida 

robotar i vården. Några av artiklarna som inkluderades var kvalitativa studier och hade 

respondenter som arbetade i en position som ledare eller avdelningschef inom vården. Några 

av artiklarna var skriva av forskare som lyfte fram förhållningssätt till robotik i vården. 

Tanken om den egna förförståelsen var ständigt närvarande och sattes åt sidan vid behov för 

att inte skapa förutfattade meningar eller påverka resultatet. (Larsson, 2005, Henricson, 2017) 



  Antonia Guss 

61 
 

I enlighet med studiens syfte, att få fram vårdledares syn på användning och implementering 

av humanoida robotar i vården, valdes nio vårdledare ut till fokusgruppintervjuer. Intervjuerna 

transkriberades och till analysdelen användes Graneheim och Lundmans (2004) metod om 

kvalitativ induktiv innehållsanalys. Vid transkriberingen översattes ord till text noggrant. 

Texten och meningsenheterna behölls riktiga så långt som möjligt, vilket resulterade i att en 

del av resultatet presenteras på finska.  

Eftersom en människa aldrig kan förstå en annans levnadshistoria, tankar och upplevelser fullt 

ut var det viktigt att behålla texten och meningsenheterna sanningsenliga. (Larsson, 2004) 

Transkriberingen bestod sammanlagt av över 30 sidor text. Tolkning av den kvalitativa 

innehållsanalysen resulterade slutligen i två kategorier med fem underkategorier som svarade 

på studiens första frågeställning, samt tre kategorier med åtta underkategorier som svarade på 

studiens andra frågeställning. Analysen och resultatet har diskuterats och utformats med hjälp 

av handledande lärare för att understryka trovärdighet. (Cope, 2014) 

Resultatet av transkriberingen, kvalitativa innehållsanalysen och resultatet speglades slutligen 

mot det teoretiska perspektivet samt mot tidigare forskning. Resultatet presenterar de tankar 

som vårdledare hade gemensamt. Det går också att se samband mellan studiens resultat, 

tidigare forskning samt det teoretiska perspektivet. (Cope, 2014) Förhoppningsvis kan denna 

studie bidra till att vårdledare i framtiden kan ge rum för nya hjälpmedel och nya 

arbetsmetoder i vården. 
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11 Slutsats 

 

I och med att tidigare forskning kring just detta ämne är begränsad var syftet med studien att 

fördjupa kunskapen om vad vårdledare anser om användning och implementering av 

humanoida robotar i vården. Detta är av vikt eftersom vårdledarna ofta sitter i en 

nyckelposition gällande implementering av ny teknologi och nya arbetsmetoder. Förändring 

är ständigt närvarande för en person i ledarskapsroll. Det är viktigt att vårdledaren ständigt 

utvecklar sin kunskap och är öppen för ny information och förändring. (Salmela, 2012) 

Studiens frågeställningar var hur vårdledare förhåller sig till användning av humanoida 

robotar i vården samt vad vårdledare anser som viktigt vid implementering av humanoida 

robotar i vården. De flesta av vårdledarna som deltog i studien var överens om att teknologin 

är framtiden och oavsett om vi gillar det eller inte så kommer vi att behöva det för att lösa de 

problem vi har i vården idag. Alla vårdledare såg humanoida robotar som ett hjälpmedel som 

passade för underhållning och assistans. Några av vårdledarna menade att humanoida robotar 

är skrämmande till utseendet och man var inte säker på hur patienter, besökare och personal 

skulle reagera. Det största hindret för användning av humanoida robotar i vården var etiska 

problem samt patientsäkerhet. Vid de flesta kommentarer om hinder för användning av 

humanoida robotar i vården betonade intervjupersonerna att de inte har tillräcklig information 

om robotar för att kunna bedöma nytta och risker. Tidigare forskning visar att i allmänhet är 

män, yngre vuxna och de med högre utbildning mer benägna att acceptera robotar. Positiva 

förhållningssätt till robotik är också konsekvent korrelerat med mängden erfarenheter av 

robotteknik. (Turja, Van Aerschot, Särkikoski och Oksanen, 2018) Tidigare forskning visar 

också att om en person kan se behovet av nya lösningar och arbetsmetoder är personen mera 

positivt inställd till teknologi och robotteknik. (Andersson, Andersson, Folke och Müllersdorf, 

2016) I intervjuerna med vårdledarna kunde man se att de vårdledare som hade mera 

information och erfarenhet av humanoida robotar hade en positivare inställning till 

användning av dem i vården. Vårdledarna hade samlat information och erfarenhet genom 

seminariedagar och besök till platser som hade haft humanoida robotar på uppvisning för 

allmänheten att bekanta sig med. Alla vårdledarna var överens om att en humanoid robot 

kunde användas som sällskap och assistans. Exempel på detta var att roboten kunde 

underhålla patienter genom högläsning och gymnastik, robotarna kunde fungera som transport 

samt ta emot anmälningar samt fungera som guide. Vårdledarna menade att roboten inte är 

vårdande och inte kan användas i personlig vård eftersom roboten inte har känslor som en 
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människa. I den tidigare forskningen kan man se liknande resultat, vårdare och vårdledare kan 

se roboten som ett hjälpmedel vid tunga lyft eller för underhållning, men inte för intimvård 

eller personliga relationer eftersom roboten inte är vårdande. (Huang och Rust, 2018) 

De flesta av vårdledarna i fokusgruppintervjuerna tror inte att personalen är rädd för att 

roboten skall ta över deras arbete, så länge som man kan introducera roboten på rätt sätt. 

Några av vårdledarna menade att personalen säkert tänker tanken att roboten kanske tar över 

deras arbete. De menade att det troligen är den äldre generationen som tänker så, eftersom den 

yngre generationen har lättare för att ta till sig ny teknologi. I den tidigare forskningen kan 

man läsa om oro för ifall roboten kommer att ta över människans arbete i vården. Forskarnas 

slutsats är ändå att det är svårare att ersätta en människa inom vård och service än det är att 

ersätta en människa inom produktion. (Huang och Rust, 2018) Trots att vårdledarna i 

fokusgruppintervjuerna menade att personalen måste försäkras om att roboten inte tar över 

vårdarens arbete utan bara är ett hjälpmedel, uttryckte ledarna samtidigt att en så stor 

investering som en humanoid robot måste vara till nytta. När vårdledarna talade om nyttan 

roboten kunde medföra till organisationen talade de om att roboten kunde ta över vissa 

arbetsuppgifter som idag utförs av en människa, och därmed kunde inbesparingar i löner 

göras. Det som ansågs som det viktigaste gällande implementering var att det skulle ske 

långsamt. Roboten skulle stå för presentation i aulan för att patienter och besökare skulle få 

bekanta sig med den, efter det skulle roboten börja med att utföra små uppgifter i 

organisationen. Vårdledarna menade att patienter och anhöriga kunde vara skeptiska till en 

början, därför är det viktigt att reservera tillräckligt med tid för introduktion samt information. 

Två av tre intervjugrupper ansåg att kostnaderna för roboten inte är något problem ifall 

roboten kan tillföra något till organisationen. Vårdledarna trodde att om introduktionen var 

lyckad kunde roboten medföra positivitet och glädje i vardagen, för både patienter, besökare 

och personal. För att personalen skulle ta emot en humanoid robot som en positiv sak ansåg 

vårdledarna att personalen måste göras delaktig i implementeringen, och det måste betonas att 

roboten är ett hjälpmedel och inte medför tilläggsarbete. Även Salmela (2012) betonar att 

personalen måste göras delaktig i implementeringsprocesser. 

Vårdledarnas ansvar var en stor fokuspunkt i denna studie. Alla vårdledarna i 

fokusgruppintervjuerna var överens om att en humanoid robot skulle falla på deras ansvar, 

lika mycket som de ansvarar för personalen. Några av vårdledarna betonade att samhället 

också har ett ansvar, det måste ske ett accepterande för användning av humanoida robotar i 

hela samhället, det räcker inte med att en individuell organisation accepterar dem. 
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Vårdledarna menade att det finns flera instanser som styr över vården idag och dessa instanser 

måste acceptera användning av humanoida robotar i vården innan robotar kan implementeras i 

en organisation. Utöver det var vårdledarna beredda att använda humanoida robotar i vården, 

men de hade gärna sett att det genomfördes som pilotprojekt så robotarna kunde provas först 

och se var de passar in, och samtidigt kunde nyttan utvärderas. Vårdledarnas ansvar låg också 

i att kunna lyssna på personalen, patienter och besökare under implementeringen. Vårdledarna 

betonade att patientsäkerheten är viktigast och ledaren måste vara lyhörd för att ingen mår 

dåligt eller känner sig obekväm med att ha en robot i organisationen. En av vårdledarna 

uttryckte att personalen också har ett ansvar i att ta emot roboten med öppet sinne, eftersom 

en humanoid robot skulle ses som ett hjälpmedel för personalen. Salmela (2012) menar att en 

ledare har ett ansvar mot sig själv, att ständigt utvecklas och ta del av ny information inom det 

egna området. Ledarskap handlar mycket om utveckling och förändring, därför hör det till 

vårdledarens uppgift att ta ansvar för det egna kunnandet för att ge den egna organisationen de 

bästa möjligheterna, och vid behov förändra och utveckla arbetsmetoder. Vårdledarna i 

intervjuerna nämnde bristerna i sitt kunnande och menade att de inte har tillräcklig 

information om humanoida robotar. Personlig utveckling eller önskan om att ta del av ny 

information om humanoida robotar nämndes inte. En av vårdledarna menade att ledaren måste 

bli inspirerad för att kunna genomföra en lyckad implementering. Vårdledarna betonade att 

det måste ske ett accepterande av robotar i samhället innan organisationer kan genomföra 

implementering av humanoida robotar. 

I studien och i intervjuerna med vårdledarna betonades starkt att ledaren måste kunna se 

nyttan med implementeringen och ha tillräcklig information om roboten för att trovärdigt 

kunna presentera den för ledning, personal, patienter och anhöriga. Flera av vårdledarna i 

denna studie önskade få en humanoid robot som pilotprojekt. Baserat på detta kunde fortsatt 

forskning vara gynnsam angående organisationer som fått använda och utvärdera humanoida 

robotar i praktiken, gärna under en längre tid eftersom några av vårdledarna i denna studie 

ansåg att introduktion av en humanoid robot tar länge samt att det kan ta lång tid före nyttan 

bevisats. 
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Forskningsöversikt sammanfattning   Bilaga 1 

 

Artikel Syfte Metod Resultat 

Cresswell, K., Cunningham-

Burley, S., & Sheikh, A. 

(2018). Health Care Robotics: 

Qualitative Exploration of Key 

Challenges and Future 

Directions. Journal of medical 

Internet research, 20(7), 

e10410. 

Målet med 

forskningen var att 

förstå 

robotteknologins 

framväxande roll i 

vården och identifiera 

befintliga och 

sannolika framtida 

utmaningar 

Semistrukturerad 

intervju, 21 

respondenter 

Det finns stora 

möjligheter att 

förbättra 

säkerhet, kvalitet 

och effektivitet 

inom hälso- och 

sjukvården genom 

robotteknik, men 

analysen 

identifierade 4 

eventuella hinder 

som måste tas i 

beaktande 

 

Turja, T., Van Aerschot, L., 

Särkikoski, T., & Oksanen, A. 

(2018). Finnish healthcare 

professionals' attitudes towards 

robots: Reflections on a 

population sample. Nursing 

Open. 

Studien har för syfte 

att svara på frågan: 

"Hur beredda 

vårdpersonal ska ta 

robotar som sina 

assistenter när det 

gäller erfarenhet och 

acceptans?" 

Enkätstudie Hälso- och 

sjukvårdspersonal 

som hade mindre 

erfarenhet av 

robotar hade mer 

negativa attityder 

gentemot dem än 

den allmänna 

befolkningen. I 

sjukvården 

välkomnades dock 

robothjälp för vissa 

uppgifter. Dessa var 

exempelvis tunga 

lyft och logistik. 

Tidigare 

erfarenheter med 

robotar var 

konsekvent 

korrelerade med 

robotacceptans. 

 

Joseph, A., Christian, B., 

Abiodun, A. A., & Oyawale, F. 

(2018). A review on humanoid 

robotics in healthcare. 

In MATEC Web of 

Conferences (Vol. 153, p. 

02004). EDP Sciences. 

Studien ger en kort 

översikt över 

nuvarande och 

potentiella 

tillämpningsområden 

för humanoida  

robotar på 

vårdinrättningar. I 

studien presenteras 

humanoida robotar 

i vården som kan 

Litteraturstudie Robotik har fått 

mera intresse på 

senare tid, ändå har 

vi inte lyckats 

implementera den 

humanoida roboten 

på ett bra sätt. 

Sjukvården behöver 

nya lösningar och 

p.g.a. 

robotteknikens 
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fungera aktivt med 

vårdare och patienter 

för att fylla 

identifierade luckor i 

vården orsakade av 

den nuvarande 

vårdbristen. 

 

snabba utveckling 

kommer den 

troligen att hitta sin 

plats i sjukvården 

inom kort. 

Newland, J. (2015). Humans 

versus artificial intelligence. 

The Nurse Practitioner, 40(9), 

13 

Hur påverkar 

artificiella 

intelligensen 

människan och 

vården idag? 

Litteraturstudie Alla är inte negativa 

gentemot robotik 

men många anser 

att robotiken är 

största hotet mot 

människans jobb 

inom vården. 

Huang, M. H., & Rust, R. T. 

(2018). Artificial intelligence in 

service. Journal of Service 

Research, 21(2), 155-172. 

Artificiell intelligens 

(AI) omformar 

dagens service genom 

att utföra olika 

uppgifter som tidigare 

skötts av människan. 

AI utgör en viktig 

källa för innovation 

samtidigt som den 

hotar ta människans 

jobb. 

Studien specificerar 

fyra intelligenser som 

krävs för en robot att 

utföra 

serviceuppgifter - 

mekanisk, analytisk, 

intuitiv och empatisk 

 

Klinisk granskning Denna teori ger 

vägledning om hur 

artificiella 

intelligensen kan 

användas för att ta 

över uppgifter som 

kräver olika 

intelligenser. 

Studien förklarar 

även hur AI kan och 

ska användas för att 

utföra 

serviceuppgifter, 

och slutligen hur 

människan kan 

anpassa sig och dra 

nytta av att roboten 

tar över vissa 

arbetsuppgifter. 

 

Hirsch, A.(2014). Technology 

management strategies for 

nurse leaders. Nursing 

Management, 45(2), 41-43 

Ledare inom vården 

borde ha mera 

information om 

användning av 

teknologi inom 

vården, annars 

riskerar de hamna i 

underläge eftersom 

nya vårdare 

nuförtiden är kunniga 

på flera områden, 

teknologi och vård. 

Vilket betyder att de 

väntar sig få använda 

ny teknologi i sitt 

arbete. 

Litteraturstudie Vården blir mer och 

mer komplex och 

det är viktigt att 

ledare inom vården 

kan presentera nya 

teknologiska 

lösningar åt sin 

personal. 

Riek, L. D. (2017). Healthcare 

robotics. Communications of 

the ACM, 60(11), 68-78. 

Användning av 

robotar i vården utgör 

en spännande 

möjlighet att hjälpa 

Litteraturstudie Ingen vet exakt hur 

framtiden kommer 

att se ut när det 

gäller robotik i 
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ett stort antal 

människor. Robotar 

kan exempelvis 

användas till hjälp för 

personer med 

kognitiv, sensorisk, 

och motorisk 

försämring, samt 

hjälpa människor som 

är sjuka eller skadade. 

Roboten kan vara ett 

stöd för vårdaren 

samt stödja den 

kliniska arbetskraften. 

Denna artikel lyfter 

fram nyligen gjorda 

framsteg på dessa 

fronter och diskuterar 

deras påverkan på 

intressenterna. 

vården. Men det är 

viktigt att forskare 

och kliniskt kunniga 

kan arbeta 

tillsammans för att 

tillämpa nya 

lösningar. 

Huston, C.(2013). The Impact 

of Emerging Technology on 

Nursing Care: Warp Speed 

Ahead. The online journal of 

issues in nursing, 18(2), 1 

 

I artikeln identifieras 

sju framväxande 

teknologier som 

kommer att förändra 

praktiken i 

omvårdnad. Tre 

färdigheter som 

sjuksköterskor 

kommer att behöva 

utveckla för att 

använda och integrera 

dessa nya tekniker. 

Samt fyra utmaningar 

vårdledare kommer 

att möta vid 

integrering av dessa 

nya teknologier. 

Litteraturstudie Vårdledare borde 

redan nu börja tänka 

på hur tekniken 

kommer att 

förändra vården. 

Vårdledare och 

organisation gynnas 

även av att ge 

personalen 

fortbildning om de 

teknologiska 

lösningar som är på 

kommande. 

Halme, A., Leppänen, I., 

Suomela, J., Ylönen, S., & 

Kettunen, I. (2003). 

WorkPartner: interactive 

human-like service robot for 

outdoor applications. The 

international journal of 

robotics Research, 22(7-8), 

627-640. 

Artikeln diskuterar 

robotprototypen 

WorkPartner, 

funktion, uppbyggnad 

samt även eventuella 

utmaningar vid 

användning. 

Praktisk studie Studien är ett 

långtidsprojekt för 

att studera 

utveckling och 

användning av 

servicerobot som 

lämpar sig för 

utomhusbruk. Ännu 

kan man inte säga 

när roboten kommer 

att behövas men 

forskare tror att den 

tiden infaller förr 

eller senare. 
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Andersson, E. C., Andersson, 

K., Folke, M., & Müllersdorf, 

M. (2016). Ny teknik-nya 

yrkesroller inom vård och 

omsorg?. 

Studiens fokus ligger 

på tänkbara framtida 

tekniska lösningar 

inom området och på 

frågor som denna 

utveckling reser, till 

exempel vilka 

användar- och 

kompetensbehov som 

vårdpersonal och 

chefer måste hantera 

och vilka 

organisatoriska och 

strukturella 

utmaningar som 

tekniken ger upphov 

till. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 6 

respondenter 

Lyckad 

implementering av 

ny teknologi inom 

hälsovården handlar 

om nytänkande och 

öppenhet samt ett 

informationsflöda 

om de nya tekniker 

som finns att få. 

Redan befintlig 

teknik skulle räcka 

långt bara den 

kunde 

implementeras på 

ett bra sätt. Studien 

lyfter fram attityder 

som osäkerhet och 

till och med 

motstånd gentemot 

hälsoteknologi. 

Lee, H., Kim, Y., & Bianchi, A. 

(2017). A Survey on Medical 

Robotic Telepresence Design 

from the Perspective of 

Medical Staff. Archives of 

Design Research, 30(1), 61-71. 

Artikeln fokuserar på 

att förstå 

designfaktorerna för 

robotpresens med 

medicinskt syfte som 

bättre tillgodoser 

behoven och 

synpunkterna hos 

anställda som skall 

använda dessa 

system. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, 17 

respondenter 

Resultatet visade att 

sjukvårdspersonal 

har oro över hur 

man använder 

system för 

medicinska tjänster. 

De var även oroade 

över hur man skulle 

behålla livskraften i 

interaktionen 

mellan medicinsk 

personal och 

patienten vid 

användning av 

robotsystem. 
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Russell, S., Hauert, S., Altman, 

R., & Veloso, M. (2015). Ethics 

of artificial 

intelligence. Nature, 521(7553), 

415-416. 

4 professorer 

diskuterar etiken i 

användning av 

artificiell intelligens. 

Vi ställs för etiska 

beslut även när vi ska 

bestämma om ifall ny 

artificiell intelligens 

och robotar skall 

tillverkas eller inte. 

Kan de vara farliga?  

Semistrukturerade 

intervjuer, 4 

respondenter 

Trots att det finns 

negativitet på flera 

håll i världen 

gentemot robotik så 

ansåg dessa 

professorer att 

artificiella 

intelligensen kan ge 

oss mycket samt 

utveckla flera olika 

områden, bl.a. 

vården. 

Loffredo, D., & Tavakkoli, A. 

(2016). What are European 

Union Public Attitudes towards 

Robots. Systemics, Cybernetics 

and Informatics, 14(1), 11-19. 

Artikeln studerar 

attityder gentemot 

robotik i olika delar 

av världen. Det är den 

största studien gjord 

gällande attityder 

gentemot robotik. 

Enkät, statistik Resultatet visade att 

kön och ålder spelar 

stor roll när det 

gäller attityder. 
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Förfrågan om medverkan i studie 

 

Mitt namn är Antonia Guss och jag studerar till magister i hälsovetenskaper vid Åbo 

Akademi. Min förfrågan gäller tillstånd att genomföra en studie gällande vårdledares 

uppfattningar om användningen av humanoida robotar i vården. Datainsamlingen sker genom 

frivilliga fokusgruppintervjuer med ledare inom social-och hälsovårdsbranschen.  

Forskning visar att antalet äldre i vårt samhälle ökar, och tanken är att de ska få bo hemma så 

länge som möjligt. Samtidigt minskar vårdpersonalen i antal. För att möta dessa utmaningar 

och för att trygga de äldres vardag i framtiden behöver vi hitta nya kreativa lösningar som 

tryggar en god vård och säker vardag åt alla.  

Användning av ny teknologi har ökat mycket de senaste åren och idag använder en stor del av 

befolkningen någon form av teknologi i sin vardag. Också den kommande social- och 

hälsovårdsreformen bygger på ett ökat utnyttjande av teknologi. Inom en nära framtid 

kommer vårdpersonalen att arbeta tillsammans med robotar på olika boenden eller i 

patienternas eget hem. Redan idag används humanoida robotar (robotar med mänskliga drag) 

exempelvis i Japan och i Holland för att guida runt patienter och anhöriga i 

sjukvårdsorganisationer och för att assistera vid enkla situationer. Robotarna kommer 

troligtvis att förändra vårdarnas sätt att arbeta radikalt. Eftersom vårdledarna är i 

nyckelposition vid införandet av ny teknologi, är det viktigt att studera vilken uppfattning 

vårdledarna har gällande humanoida robotar. 

Denna förfrågan gäller en intervju på xxx, med 3 - 4 vårdledare (sammanlagt kommer tre 

grupper att intervjuas). Intervjun beräknas ta ca 60 min. Intervjun spelas in, transkriberas till 

text och kodas för att bevara deltagarnas anonymitet. Ljudfiler och de inspelade texterna 

hanteras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Deltagandet i studien är frivilligt och 

intervjun kan när som helst avbrytas utan att orsak behöver anges. 

Om ni ställer er positivt till denna förfrågan samt anser er vilja medverka i studien ber jag er 

vänligen kontakta mig per e-post. Därefter kommer jag att sända brev om förfrågan om 

medverkan i intervjuerna till de personer som kan vara aktuella för studien. 

 

 

Vasa, 27.11.2018 

Antonia Guss                                                         Handledare: Linda Nyholm 

aguss@abo.fi     linda.nyholm@abo.fi  
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Fokusgruppintervju 

Intervjufrågor 

 

1. Vad tänker du när du hör ordet humanoid robot, har du någonsin kommit i kontakt 

med en humanoid robot? 

2. Vilka användningsområden kan du se för en humanoid robot i vården? 

3. Vilka reaktioner tror du att användning av en humanoid robot i vården skulle få 

(patienter, personal, anhöriga)? 

4. Hur skulle du gå tillväga för att implementera en humanoid robot i organisationen idag 

(motivering av personal, första placering, arbetsuppgifter)? 

5. Vad tror du skulle vara det svåraste med implementeringen, varför? 

6. Hur ser du på ditt ansvar som vårdledare vid implementering och användning av en 

humanoid robot (mot organisationen, personal, patienter)? 

7. Ser du dig själv kunna använda humanoida robotar i organisationen i framtiden, 

motivera? 

 

 

 

 

 

 

 

Vasa, 27.11.2018 

Antonia Guss                                                         Linda Nyholm 

aguss@abo.fi     linda.nyholm@abo.fi  
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Informerat samtycke 

Samtyckte till deltagande i studie 

 

Jag har tagit del av informationen som presenterats angående studiens syfte och härmed ger 

jag mitt skriftliga samtycke till deltagande i Antonia Guss intervjustudie om vårdledares syn 

på användning av humanoida robotar i vården. 
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Hur förhåller sig vårdledare till användning av humanoida robotar i vården?  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkatego

ri 

Kategori 

det skulle vara bra med sådana 

här allmänna saker som att 

diska, städa, alltså sådana där 

praktiska saker. Och till 

exempel gåträning för 

boenden, gymnastik tror jag 

att de skulle kunna ha. 

Hjälpa till med 

praktiska saker som 

att diska och städa, 

eller gåträning och 

gymnastik 

Hjälp med 

praktiska saker 

 

Gåträning och 

gymnastik 

Humanoida 

roboten 

fungerar som 

ett hjälpmedel 

och ger 

assistans 

 

Vårdledarna 

förhåller sig 

positivt och 

ser 

potentiella 

användningso

mråden 

gymnastik, som man såg 

där(syftar på filmen) att 

musiken kommer färdigt och 

så 

Hålla gymnastik Hålla gymnastik   

Men de där stöd, alltså om vi 

pratar om stödfunktioner till 

vården. Så jag tror att det 

skulle kanske vara just de 

Bra som 

stödfunktioner 

Stödfunktioner   

Så tänkte jag också kanske, 

hur skulle det vara till 

exempel att den där roboten 

skulle vara med till exempel i 

trädgården, skulle de kunna ha 

lite koll, jag har ingen aning 

men 

Hålla koll, 

exempelvis i 

trädgården 

Hålla koll   

Men ännu om jag får säga så, 

jag tror att den här skulle nog 

kunna vara till en sorts 

sällskap också, för jag har sett 

att de kan ju bemöta också 

människor, alltså det betyder 

ju att kommer någon emot så 

går de, kanske klarar av att ge 

rum och säga god dag eller 

god morgon, och fråga att hur 

mår du idag. Och jag tror att 

det skulle kunna vara också 

som en sådan där rolig 

 

Kunde vara till 

sällskap då de kan 

bemöta människor. 

Klara av att ge rum 

och hälsa. Rolig sak 

Sällskap 

 

Kan bemöta 

människor 

Rolig sak 

Humanoida 

roboten 

fungerar som 

sällskap och 

underhållning 

 

 

Och så kanske de skulle kunna 

läsa tidningen, läsa någon bok 

Läsa tidningen eller 

en bok 

Läsa tidningen 

eller en bok 
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Forskningsfråga ett: Hur förhåller sig vårdledare till användning av humanoida robotar i 

vården? 

Kategori:         Underkategori: 

Vårdledarna förhåller sig 

positivt och ser potentiella 

användningsområden 

 Humanoida roboten fungerar som ett hjälpmedel och ger 

assistans 

 Humanoida roboten fungerar som sällskap och 

underhållning 

 Användning av humanoida roboten ger verksamheten ett 

positivt mervärde 

 

Vårdledarna förhåller sig 

negativt och ser eventuella 

risker 

 Humanoida roboten är inte vårdande och ersätter inte 

vårdpersonal 

 Humanoida roboten hotar patientsäkerheten 

 

Forskningsfråga två: Vad anser vårdledarna vara viktigt vid implementeringen av humanoida 

robotar i vården? 

Kategori:              Underkategori: 

Att avsätta tid  Reservera tillräckligt mycket tid för 

introduktionen 

 Introducera stegvis 

Att informera och följa upp eventuella 

reaktioner 

 Informera på rätt sätt och betona 

nyttan  

 Lyfta fram det positiva och bemöta 

negativa attityder 

 Följa upp eventuella reaktioner 

Att beakta den etiska aspekten  Behandla etiska frågor 

  Beakta samhällets perspektiv 

 Vårdledaren har ett övergripande 

ansvar 

 


