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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en social robot kan användas inom svensk 
demensvård och vilka effekter den har på patienterna. Roboten som används är Paro, en japansk 
sälrobot som har tagits fram för att kunna ge samma effekter som levande djur i djurterapi. 
Kontakt med djur medför ofta aktivitet och vardagsglädje vilket även är viktiga begrepp i vård av 
människor med demens. 
 
Studien genomfördes som en fem veckors fallstudie på ett vårdhem. Det empiriska materialet 
utgjordes av direkta observationer av de boendes interaktion med Paro samt halvstrukturerade 
intervjuer med personalen. Observationerna nedtecknades som fältanteckningar. 
 
Resultatet pekar på att sälen, i likhet med riktiga djur, kan tillföra aktivitet och välmående för 
vissa individer samt stimulera en grupp till samtal och ökad social kontakt. Dock har personalen 
jämfört sälen med en betydligt enklare leksak och funnit att de hade liknande effekter vilket tyder 
på att dess proaktiva beteende och funktioner för taligenkänning inte är sofistikerade nog, 
alternativt hade kunnat uteslutas helt. Slutsatsen blir därför att Paro i viss utsträckning motsvarar 
förväntningarna men att nyttan av en avancerad robot ändå kan ifrågasättas. 
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1 INLEDNING 
Inom demensvård nämns ofta aktivitet som en lämplig behandlingsform, syftande till att ”hålla 
igång” patienten. Ett grundläggande skäl till detta är att höja livskvaliteten. Man antar att det är en 
naturlig drift att vilja vara aktiv och att aktiviteter är ett sätt att hitta mening i vardagen. Ett annat 
skäl är uppfattningen att de kognitiva och motoriska funktioner patienten har måste tränas för att 
inte försvinna. 
 
Forskning har visat att kontakt med djur ofta medför en mer aktiv livsstil och har positiv 
inverkan på såväl friska som dementa äldre. Man har påvisat effekter som minskad ångest, bättre 
fysisk rörelseförmåga, ökade sociala kontakter, färre läkarbesök och minskad konsumtion av olika 
läkemedel. Tyvärr är det inte alltid oproblematiskt att införa djur i vårdmiljöer. För att komma 
runt problem med allergier, skötsel och så vidare har man i Japan utvecklat en robotsäl, Paro, 
med vars hjälp man hoppas kunna uppnå samma effekter som med riktiga djur.  
 
Tidigare utvärderingar av sälen har varit av sådant slag att de inte fungerar som underlag för en 
analys av Paros relevans för demensvård i Sverige. Studierna har varit relativt enkla, inte särskilt 
omfattande och har i första hand utförts bland friska användare som inte lidit av demens eller 
något liknande kognitivt handikapp. 
 
Syftet med denna studie är att studera hur en social robot kan användas inom svensk demensvård 
och vilka effekter den har på patienterna. Paro är den robot som används.  
 
Parallellt med min studie utfördes en i väsentligheter likadan på ett annat gruppboende (Krohn 
2006). Respondentgruppen utgjordes av sex äldre kvinnor med demens. I diskussionen kommer 
jag kort att redogöra för resultaten av den andra studien och jämföra dessa med mina egna 
resultat. 
 
Uppsatsen börjar med ett teoriavsnitt om demens, demensvård, djur i vården och sociala robotar. 
I metoddelen skildrar jag boende och personal vid gruppboendet där studien ägde rum samt 
redogör för vilka metoder som används och etiska överväganden. Därefter följer ett kapitel med 
resultat från fältstudien och slutligen en diskussion där jag jämför mina resultat med Krohns och 
med förväntningarna på Paro. 
 

1.1 DEMENS  
Demens är ett syndrom, det vill säga en kombination av olika symptom som tillsammans pekar 
på en viss diagnos. Syndromet innebär en störning av såväl kognitiva funktioner, till exempel 
minne, språkförmåga och tankeförmåga, som emotionella funktioner och personlighet. 
Medvetandet påverkas dock inte. I begreppet ingår att störningen ska vara förvärvad, alltså utgöra 
en nedgång i kognitiv kapacitet jämfört med tidigare i livet. Sjukdomen medför svårigheter att 
klara av vardagen. (Marcusson et al. 1995) 
 
Mer än 20 % av befolkningen över 80 år är handikappad som följd av någon demenssjukdom. 
Demens är den främsta anledningen till att äldre blir beroende av institutionsvård (Westlund et al. 
1994). 
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1.1.1 Definition av demens 
ICD-10 (WHOs klassifikationssystem, International Classification of Diseases, tionde versionen) 
definierar demens enligt följande (Marcusson et al. 1995): 

a) Demens är ett syndrom som beror på hjärnsjukdom, vanligen kronisk eller progressiv till 
sin natur. 

b) Demens innebär störning av flera högre kortikala funktioner som minne, tänkande, 
orientering, förståelse, räkneförmåga, inlärningskapacitet, språk och omdöme 

c) Medvetandet är inte grumlat. 
d) Försämringen av kognitiva funktioner åtföljs ofta och är ibland föregången av försämring 

av emotionell kontroll, socialt beteende eller motivation. 
e) Demens medför avsevärd försämring av intellektuella funktioner och påverkar vanligen 

dagliga aktiviteter som tvättning, påklädning, ätande och toalettbesök. 
f) Symptomen ska ha funnits i minst sex månader innan en säker klinisk demensdiagnos kan 

ställas. 
g) Hur dessa svårigheter manifesterar sig beror i stor utsträckning på de sociala och 

kulturella omständigheterna under vilka patienten lever. 
 

1.1.2 Olika demenssjukdomar  
Demenssymptom kan förekomma vid ett sjuttiotal olika sjukdomar, men de vanligaste 
diagnoserna är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens (kärldemens), vilka står för 50-70 % 
respektive 20-40 % av alla fall. Alzheimers sjukdom är starkt åldersrelaterad och den tredje 
vanligaste dödsorsaken i västvärlden. De tidigaste symptomen är vanligen minnes- och 
koncentrationssvårigheter, senare följer språksvårigheter och svårare minnesstörning som 
förvärras tills patienten slutligen inte klarar sig själv. Vaskulär demens orsakas av sjukdomar i 
hjärt-kärl-systemet, såsom diabetes och hjärninfarkt (Marcusson et al. 1995). 
 

1.1.3 Nivåer av demens 
Vid en metod att gradera demens, DSM-III-R, bedöms patientens förmåga att klara av dagliga 
aktiviteter. Den lägsta nivån på skalan är förväxlingsbar med normalt åldrande och den högsta 
kräver institutionalisering. Samtliga patienter i den här studien är institutionaliserade, och har 
alltså svår demens enligt DSM-III-R.  
 
Åstrand (2001) definierar mild demens som att personen klarar ett självständigt vardagsliv och 
medelsvår demens som att personen behöver hjälp med vardagliga saker som att laga mat. Enligt 
den definitionen skulle samtliga i studien räknas som medelsvårt eller svårt dementa. 
 
Westlund et al. (1994) beskriver Bergers tre faser i Alzheimers sjukdom: att inte minnas, att inte 
förstå och att inte kunna. Att inte minnas anses som lätt demens, att inte förstå och inte vilja är 
moderat demens och att inte kunna (oavsett stimulans) är svår demens. Till Bergers andra fas, 
moderat demens, hör inte bara nedsatt minne, språkförmåga och slutledningsförmåga, utan även 
personlighetsförändringar som psykiska symtom och aggressivt eller störande beteende. Av den 
anledningen är personer med moderat demens ofta mer krävande som patienter än personer med 
grav demens (Westlund et al. 1994). Tre av patienterna i denna studie har framför allt svårt att 
minnas och förefaller därmed höra till den första kategorin. Bara en har svår demens och övriga 
befinner sig i mellangruppen. 
 
De flesta patienter i studien har inte genomgått någon demensutredning, så det finns ingen 
möjlighet att jämföra dem sinsemellan enligt något vedertaget system. Hädanefter kommer ord 
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som ”svår” och ”lätt” att syfta till en intern jämförelse som i huvudsak grundar sig i personalens 
bedömningar. Den skalan stämmer också bra överens med Bergers tre faser ovan. 
 

1.1.4 Vård av människor med demens 
Westlund et al. (1994) menar att en utgångspunkt vid vård av människor med demens bör vara 
att demens inte går att bota. Vården bör därför bedrivas så att patientens liv blir så innehållsrikt 
och meningsfullt som möjligt. Det är viktigt att ta vara på det friska och att ta hänsyn till 
patientens livshistoria, inte bara diagnos och funktionsbedömning. Demensvården bör utmärkas 
av kontinuitet, identitet, orientering, kommunikation, aktivitet, medicinsk tillsyn samt säkerhet.  
 
I Att möta personer med demens (Edberg red. 2002) skriver Edberg att det finns skäl att anta att 
patientens förmåga att uppleva känslor bibehålls även i demensens sista stadier. Därför är det 
nödvändigt att vårdaren ser människan och inte bara diagnosen. Som följd av sjukdomen är 
interaktionen mellan patient och vårdare besvärlig för bägge parter. Personalen har dock ansvaret 
för att det ska bli ett bra möte och det är viktigt att vårdarna kan hjälpa och stötta varandra. 
Edberg tar upp en rad svårigheter i mötet mellan personal och personer med demenssjukdom.  
 
En svårighet för personer med demens är den minskade förmågan att tolka, förstå, förflytta sig 
och kommunicera. Det leder till att patienten är beroende av andra, vilket ger personalen en 
enorm makt. Det leder också till en ökad känslighet för stress vilket i sin tur kan leda till 
”katastrofreaktioner”, vilket är de reaktioner som inträffar när personer ”blir invaderade av fler 
intryck än de klarar av att hantera” (sid. 15).  
 
En svårighet med att vårda personer med demens ligger i att tolka och förstå patienten. I en 
studie fick personalen på en sjukhemsavdelning bedöma och skatta dels den patient som de var 
kontaktperson för, dels den patient som de ansåg att de kände bäst. Varje patient blev alltså 
bedömd av två olika personer som båda ansåg sig känna patienten väl. När det gällde 
bedömningen av minnesförmåga stämde personalens bedömningar ganska väl överens, men när 
det gällde patienternas känslor var överensstämmelsen sämre och ibland till och med negativ på 
så vis att ju mer deprimerad den ena personalen ansåg att patienten var, desto mindre deprimerad 
bedömdes han eller hon av den andra personalen. Detta förklarade personalen med att deras egen 
dagsform påverkade hur de tolkade patienterna. I förlängningen innebär detta att patienterna 
riskerar att få helt olika bemötande beroende på hur personalen mår. Ett annat skäl till att det kan 
vara svårt att bedöma en patients känsloliv är att känslomässiga aspekter inte dokumenteras i 
journaler på samma sätt som fysiska. Från studien framgick även att en nära relation mellan 
patient och vårdare medför att vårdaren lättare kan bedöma patientens sinnesstämningar.  
 
Astrid Norberg och Karin Zingmark menar att det är viktigt att förstå vad demens är för att 
kunna erbjuda god omvårdnad (Edberg red. 2002). Eftersom patienten sällan själv kan förmedla 
sina behov med ord handlar mycket om att kunna tolka kroppsspråk och liknande. Författarna 
talar om demens som ett problem och ett mysterium. För forskaren är sjukdomen ett problem 
som ska lösas, men för vårdaren är den ett mysterium som man måste förhålla sig till och försöka 
förstå. Vårdarens uppgift blir att bekräfta den demenssjuka och försöka erbjuda tröst och 
lindring. 
 
Att individanpassa vården kan även vara ett stöd för personalen. Ingalill Rahm Hallberg ger 
exempel på ett boende där kontaktpersonerna samlade in kunskap om olika aspekter av sina 
patienters liv, för att få en tydligare bild av dem (Edberg red. 2002). Det handlade både om 
vårdtagarens livshistoria, personlighet etcetera och om den aktuella livssituationen. Därefter 
analyserade vårdarna i vilken grad den pågående vården motsvarade patientens behov och lät 
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analysen utgöra grunden för omvårdnadsplaneringen. På detta sätt kunde vårdarna ge individuellt 
utformad vård och därigenom känna sig mer nöjda med vårdens kvalitet och den egna insatsen, 
vilket också var till fördel för patienten. Organisationsförändringen var inte ett direktiv ovanifrån 
utan växte fram från vårdarnas sätt att tänka kring vården. Hallberg poängterar att det är troligt 
att även andra typer av insatser kan ge samma effekter men att det är viktigt att förändringar 
införs just för att vårdarna tror att de är meningsfulla. I ovanstående fall ändrade personalen 
spontant sitt sätt att arbeta som följd av att de börjat betrakta vården ur patientens perspektiv. 
Slutsatsen är att det är viktigt att personalen får stöd för sitt vårdande och att detta stöd kan 
utformas på olika sätt. Det viktiga är att det beaktar känslomässiga och praktiska aspekter av 
vårdandet, fokuserar på vårdandet och vänder sig till patienten som en unik person. Vårdtagaren 
är unik och behöver individuell omvårdnad. Dålig omvårdnad är oetiskt inte bara ur patientens 
utan även ur vårdarens synvinkel.  
 
I Om demens (Armanius Björlin red. 2004) definierar Louise Nygård (2004) aktivitet som ”både ett 
förhållningssätt och en behandlingsform, byggda på en speciell grundsyn som antar att människan har 
en naturlig drivkraft att uttrycka sig och fylla sin tillvaro med meningsfullt handlande” (sid. 230). 
Enligt denna grundsyn är det nödvändigt att aktiviteter väljs utifrån personliga förutsättningar 
och upplevelser. 
 
Inom demensvård nämns ofta aktivitet som en lämplig behandlingsform, syftande till att ”hålla 
igång” patienten. Ett grundläggande skäl till detta är att höja livskvaliteten. Man antar att det är en 
naturlig drift att vilja vara aktiv och att det är ett sätt att hitta mening i vardagen. Här är det viktigt 
att se till individen; det som är meningsfullt för en människa är inte det för alla. Ambitionen får i 
regel bli att hitta en aktivitet som många kan intressera sig för. En sångstund kan till exempel roa 
både de som tycker om att sjunga och de som tycker om gemenskap och att träffa andra.  
 
Det kan vara svårt att veta på förhand om en person med demenssjukdom kommer att tycka om 
en viss aktivitet eller inte. Även om personen varit intresserad tidigare i livet så kanske han eller 
hon av ett eller annat skäl inte är det längre – kanske har han eller hon tappat intresset eller tycker 
inte det är roligt längre när sjukdomen tagit sitt. Det enda vårdaren kan göra är att försöka med 
olika aktiviteter och se vad som lyckas – ibland kan samma sak behöva provas flera gånger, om 
det är svårt att tolka personens känslor (Nygård 2004). 
 
Nygård lyfter fram att det är viktigt att låta patienten välja och inte tvinga på henne eller honom 
det som man själv tycker är en meningsfull aktivitet eller har planerat noga. Det är även viktigt att 
komma ihåg att demenssjuka är vuxna och inte barn. Att vissa förmågor är borta betyder inte att 
personen inte har den vuxnes erfarenheter och värdighet.  
 
En annan anledning till att aktivitet rekommenderas för personer med demens är uppfattningen 
att förmågor och funktioner måste användas för att inte försvinna. Ytterligare en anledning är att 
vissa vanor hänger ihop med en persons identitet, och att bibehålla dem är ett sätt att fortsätta 
vara en unik individ. En tredje är möjligheten att använda vardagsaktiviteter som plattform för 
samvaro med anhörig eller vårdare när möjligheterna till kognitivt utbyte försämrats. En fjärde är 
att patienterna kan använda rutinarbete som ett sätt att stressa av och slippa uppleva att de inte 
klarar av saker längre. Nygård sammanfattar med att det handlar om att ”ge mening och innehåll i 
vardagen och glädje för stunden” (sid. 240) vilket ger patienterna en känsla av välmående och hör 
samman med livskvalitet. 
 
Sammanfattningsvis framhåller både Westlund et al. (1994), Edberg (2002) och Nygård (2004) 
vikten av att se patienten som en människa, försöka förstå henne och tillgodose hennes 
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personliga behov för att hennes liv ska bli så meningsfullt, värdigt och lugnt som möjligt. I denna 
strävan är betydelsefulla aktiviteter en viktig del. 
 

1.2 DJUR I VÅRDEN 
Metarapporten Djur i vården (Norling, 2002) sammanfattar forskning om djur i vården, med fokus 
på vård av äldre med och utan demens. Livsstilsfaktorer är avgörande för hälsoläget. En sådan 
faktor är huruvida individen är i kontakt med djur eller inte. 
 
Norling anser det rimligt att djur ”kan ha vissa hälsofrämjande effekter men under vissa 
förutsättningar och för vissa personer” (sid. 12). Det framgår också att personens inställning till 
djuret är avgörande – den som tycker om sin hund kommer att må bättre i dess närhet. 
 
Kontakt med djur kan ha både fysiska, psykiska och sociala effekter. En hund, som måste rastas 
dagligen, bidrar exempelvis till att ägaren får mer motion och frisk luft än andra, något som även 
reducerar stress. Men en studie antyder att även djur som akvariefiskar leder till ökad fysisk 
aktivitet. 
 
Flera studier, till exempel Bergler & Loewy (1992) och Blackshaw et al. (1995), visar enligt 
Norling på djurs goda psykiska effekter på människan. Djurägare är signifikant nöjdare med sin 
hälsa och vardag, de är mindre stressade och upplever sig ha högre livskvalitet än andra. De 
uppvisar även färre psykosomatiska symptom i stil med huvudvärk, magont och sömnsvårigheter. 
Kontakten med ett djur kan leda till minskad ångest, förvirring, depression och liknande. 
Ansvaret för något levande kan dessutom medföra en mer aktiv och hälsofrämjande livsstil, enligt 
en studie med burfåglar på ett äldreboende.  
 
Bland de sociala effekterna märks chansen till social kontakt med andra vid exempelvis en 
hundpromenad, behållningen av den sociala interaktionen med själva djuret samt hur djuret kan 
fungera som socialt smörjmedel i en grupp människor och stimulera till samtal. Det sistnämnda 
är viktigt, då den som är lite mer utåtriktad och socialt kompetent har lättare än andra att få 
socialt stöd och adekvat vård. Även relativt enkla djur som akvariefiskar kan leda till effekter av 
det slaget. 
 
Norling understryker att det kan vara svårt att hålla isär effekterna från varandra. En hund kan 
medföra minskad stress och depression hos ägaren, men det kan lika gärna bero på att ägaren 
tvingas gå ut, få motion och träffa andra som på egenskaperna hos hunden själv.  
 
Alla dessa positiva egenskaper leder naturligtvis till minskade vårdkostnader utöver ökat 
välbefinnande för patienter och ibland även för personal. 
 
Trots att Norlings rapport fokuserar på äldre nämns några studier om andra åldersgrupper, bland 
annat ett par som pekar på att barn verkar ha en naturlig benägenhet att uppskatta djur, som i 
många fall försvinner med åren. Barn tycker alltså om djur i högre grad än äldre. 
 

1.3 SOCIALA ROBOTAR 
Djur får människor att må bra, men är inte alltid önskvärda i en vårdmiljö, bland annat av 
hygieniska skäl. Därför har man börjat titta på möjligheterna att använda sig av konstgjorda djur 
(Wada et al. 2004). Det finns både enkla substitut, som en konstgjord katt med inbyggd 
varmvattenflaska (Aremyr 2005), och avancerade robotar. 
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Autonoma, eller självstyrande, robotar används inom en rad olika områden. Industrirobotar kan 
snabbt och precist utföra monotont, tungt eller farligt arbete inom till exempel fordonsindustri, 
minröjning eller utforskande av andra planeter. Servicerobotar skiljer sig från industrirobotar 
genom att de verkar i människans miljöer och i samspel med människor. De kan användas både 
på arbetsplatser till städning, tunga lyft och transport och i hemmen, där det kan röra sig om 
exempelvis dammsugarrobotar eller nöjesrobotar (Breazeal 2003a) (Shibata 2004a). 
 
Cynthia Breazeal, professor och grundare av The Personal Robots Group vid Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), delar upp människa-robot-interaktion i fyra grupper beroende på hur 
användaren ser på roboten (Breazeal 2003a). Grupperna är Roboten som redskap, Roboten som cyborg, 
Roboten som avatar och Roboten som partner. I det första fallet används och uppfattas roboten som ett 
redskap. Graden av autonomi kan variera och kognitionen sker i huvudsak hos användaren. I det 
andra fallet är roboten en cyborg, det vill säga en förlängning av människan som till exempel ett 
konstgjort ben. I det tredje fallet fungerar roboten som en avatar, vilket innebär att den 
representerar en användare som befinner sig på en annan plats. Användaren kan kommunicera 
med andra genom att fjärrstyra roboten och därmed skapa en känsla av fysiskt deltagande. I det 
fjärde och sista fallet är roboten en socialt fungerande varelse som vi kan interagera med på 
någorlunda lika villkor. 
 
Breazeal (2003b) definierar sociala robotar som ”de [autonoma robotar] som människor 
tillskriver en social modell för att kunna interagera med och förstå” (sid. 168, min översättning). 
Människan väljer alltså att uppfatta roboten som en varelse med socialt beteende, för att kunna 
tolka dess agerande, förhålla sig till den och interagera med den. Tidigare syftade uttrycket på 
robotar i ett multirobotsystem som imiterade samarbetet och dynamiken i till exempel ett 
fiskstim, en bikupa eller en fågelflock, men den definitionen har övergivits.  
 
Breazeal (2003b) delar in sociala robotar i fyra undergrupper efter komplexitet. Till den enklaste 
gruppen hör leksaker i stil med Tamagotchi. De är designade på ett sätt som får brukaren att 
tolka dem som sociala varelser och därmed bibehålla intresset för dem, men egentligen har de 
inte ett socialt beteende. Nästa grupp sociala robotar är avatarrobotarna som är avsedda att 
mediera kommunikation mellan människor. Det kan till exempel röra sig om en museiguide eller 
en fjärrstyrd robot som kan representera en frånvarande person både fysiskt och socialt. Dessa 
robotar måste kunna förmedla rätt budskap, inte bara med ord utan ibland även med rätt gester 
och ansiktsuttryck, men det räcker med att beteendet är rätt på ytan. Någon mer komplex intern 
social modell behövs inte. Till den tredje gruppen hör robotar som utvecklas av interaktionen 
med människor, genom att exempelvis träna sin språkförståelse eller motorik. Användaren kan 
genom att sända ut rätt signaler påverka robotens beteende, då de vanligen håller sig passiva och 
uppmärksammar brukaren. Den sista gruppen utgörs av socialt delaktiga robotar med egna, 
interna mål. De inleder aktivt kommunikation med människor, inte bara för att hjälpa användaren 
utan också för att själv lära sig. De reagerar inte bara på människors sociala signaler utan har en 
intern kognitiv och social modell av användaren (Breazeal 2003b).  
 
En Mental Commit Robot är inte avsedd att utföra fysiskt arbete eller praktiska tjänster (Shibata 
2004a). Deras funktion är att framkalla värdefulla psykiska effekter, som glädje eller avslappning. 
Dessa robotar agerar oberoende mot ett mål samtidigt som de uppfattar stimuli från omvärlden, 
precis som om de vore levande varelser. Deras handlingar kan tolkas som om de hade hjärta och 
känslor. 
 
Arbete med att utveckla sociala robotar pågår på många håll. Några exempel som beskrivs nedan 
är Furby, AIBO, Yumel, PaPeRo, Huggable, en digital museiguide och Paro.  
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1.3.1 Furby 

Furby är en interaktiv plyschleksak som snabbt blev populär över 
hela världen när den började säljas 1998. Den tillverkades med olika 
ögonfärg, päls, röst och förnamn och fanns därför i över 1000 unika 
varianter. Furbyn kan röra på ögonen, öronen och munnen och på 
det viset forma över 300 olika ansiktsuttryck (Furby. Your emoto-
tronic friend).  
 
Furbyn har sensorer på mage och rygg så att den kan känna när den 
blir klappad eller kittlad. Den har även ljud- och ljussensorer samt en 
balanssensor som talar om när användaren lyfter den eller håller den 
upp och ned. Sensorerna i ögonen används för att låta furbyn 
”somna” när det blir mörkt eller när dess ögon täcks för, men den 
kan även ”somna” när den blir understimulerad eller när den ”får 
lust”. Användaren kan ta hand om furbyn genom att ”mata” den och leka med den genom att 
klappa den och prata med den. Mer avancerade lekar är kurragömma, där två barn kan turas om 
att gömma furbyn, och följa John, där det gäller att göra vad furbyn säger i rätt ordning. Det går 
också att få furbyn att dansa genom att klappa i händerna eller spela musik för den, och lära den 
trick genom att ge den ”positiv feedback” (klappa den över ryggen) efter önskat beteende. När 
furbyn har lärt sig ett trick kan det utföras närhelst användaren önskar, men den kan bara komma 
ihåg ett trick i taget (Hasbro 1999). 
 
I början talar furbyn enbart fantasispråket Furbish, men den ”lär sig” engelska efter hand. 
Egentligen är den förprogrammerad med ett antal engelska ord och fraser som den börjar 
använda sig av efter en viss tid. En utbredd missuppfattning var att furbyn faktiskt kunde lära sig 
att upprepa nya meningar, varför den förbjöds på National Security Agency i Maryland (Furby. 
Your emoto-tronic friend). 
 
Flera furbyr kan interagera med varandra. De har exempelvis ett smittande skratt; om en furby 
börjar fnittra så gör alla furbyr i närheten samma sak (Hasbro 1999). 
 

1.3.2 AIBO 
AIBO är en hundliknande robot, utvecklad av Sony, som är avsedd att roa användaren. Den kan 
utföra komplexa rörelser och kommunicera ”känslor”. Sensorer och autonoma program får den 
att bete sig som ett riktigt djur såtillvida att den både reagerar på stimuli och agerar självständigt 
(Sony AIBO Europe – Official Website).  
 
Den första versionen av AIBO var utrustad med sensorer, mikrofoner och högtalare som skulle 
motsvara levande varelsers sinnen. Roboten kunde avgöra om den blev milt eller omilt 
behandlad, bestämma form och färg på objekt i omgivningen samt avståndet till dem, lokalisera 
ljudkällor, hålla balansen, skilja mellan uppåt och nedåt och åstadkomma läten. Med hjälp av 
arton frihetsgrader i ben, huvud, mun och svans kunde den gå smidigt och uttrycka sig med 
kroppsspråk. Två lampor, en röd och en grön, förmedlade vilket humör AIBO var på. Humöret, 
som kunde vara exempelvis ”glad”, ”arg” eller ”sällskapssjuk”, var ett resultat av tidigare stimuli. 
Hundens adaptiva förmåga tillät en egen ”personlighet” med beteenden som formades av 
kommunikationen med ägaren. Användaren kunde även använda sin hemdator för att skapa nya 
program för AIBO, eller instruera den med hjälp av en fjärrkontroll.  
 

Bild 1: Furby 
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Längre fram kom nya program för AIBO, till exempel AIBO Dancer. Med det programmet 
kunde roboten uppfatta musik i omgivningen och dansa i takt med 30 olika steg. Därtill kom 
fraser som “Check this out” och “We’re dancing now”, eller om musiken tystnade, “Who killed the 
tune?”. Allt var avsett att tilltala och roa brukaren. 
 
2003 fick AIBO nya möjligheter till kommunikation och nya 
funktioner. Modellen var sötare än de tidigare och hade fler 
ansiktsuttryck. Den kunde anslutas till ett lokalt nätverk så att 
användaren lättare skulle kunna interagera med den genom 
datorn eller mobilen. Funktionerna var ämnade att underlätta 
interaktionen mellan människa och robot.  
 
Med kraftfullare datorteknik följde mer avancerad mjukvara. De 
sista versionerna av AIBO kunde identifiera sin ägare på ansiktet 
eller rösten och lokalisera sin kraftstation för att själv ladda sina 
batterier. Användaren kunde även styra AIBO genom ett 
trådlöst nätverk och exempelvis använda e-post för att instruera 
hunden att fotografera barnen och skicka tillbaka bilden med 
MMS. 
 
Tillverkningen av AIBO lades ner i mars 2006. 
 

1.3.3 Yumel 
Yumel är en docka, designad för att hålla pensionärer sällskap 
under kvällar och nätter. Den håller reda på ägarens sovvanor och 
säger godnatt och god morgon vid rätt tid. Om ägaren lägger sig 
senare än vanligt frågar dockan om allt står rätt till. Yumel har ett 
ordförråd på 1200 fraser. Enligt mannen bakom Yumel, Osamu 
Kiriseko, är dockan är tänkt att ersätta ett husdjur för dem som 
tycker att ett levande djur medför för mycket ansvar (Engqvist 
2005). 
 

1.3.4 Huggable 
Nallen Huggable är utvecklad vid MIT och är tänkt att vara mer än bara en skojig, interaktiv 
sällskapsrobot. Istället för att ersätta någon ska den fungera som ett tillskott och vara en viktig del 
av ett team.  
 
Huggable har sofistikerad känsel över hela kroppen med över 
1500 sensorer, tysta motorer, videokameror i ögonen, 
mikrofoner i öronen, en högtalare och en dator med trådlöst 
nätverk. Det är viktigt för utvecklarna att teknologin är osynlig 
för användaren. Huggable ska inte kännas som en robot utan 
som en interaktiv nalle. När den rör sig ska maskineriet inte 
höras eller kännas. Gester, rörelser och uttryck ska inte uppfattas 
som robotlika utan som levande. Roboten har silikonhud och en 
viss tyngd, det ska kännas som att hålla en hundvalp snarare än 
en docka. 
 
Det är meningen att Huggable ska kunna interagera fysiskt med 

Bild 2: AIBO 

Bild 3: Yumel 

Bild 4: Huggable 
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en människa på ett aktivt och känslosamt sätt. Det taktila är viktigt när det gäller sällskapsdjur 
och hur de ökar människors välbefinnande, man kommunicerar genom olika typer av beröring 
som kli, klappar och kramar. Roboten kan skilja mellan olika typer av beröring, exempelvis 
avgöra om den sitter på ett bord eller i någons knä, och reagera adekvat genom att visa ett 
lämpligt känslouttryck.  
 
Ett tänkt användningsområde är att använda Huggable som avatar, främst en länk mellan ett barn 
och en icke hemmavarande familjemedlem, till exempel en förälder som är iväg med jobbet. Då 
kan föräldern interagera multimodalt med barnet via Huggable och dess möjligheter till kramar, 
syn och tal. Föräldern kan kontrollera roboten via en webbsajt och se och höra barnet genom 
dess ögon och öron. Huggable kan även agera autonomt och fungera som interaktivt sällskap till 
ett barn på ett sjukhus (Personal Robots Group). 
 

1.3.5 PaPeRo 
PaPeRo är en hushållsrobot från japanska NEC, som strävar efter att skapa en robotkultur där 
robotar är ett naturligt inslag i hemmiljön (NEC). Roboten är alltså designad för att kunna 
samspela och bo tillsammans med människor. Utseendet är inte modellerat efter något djur, utan 
är robotaktigt men sött. Den kan urskilja ett ansikte, känna igen upp till tio olika människor och 
följa användarens ansikte med blicken. När den inte ser ansiktet ordentligt, eller när ansiktet 
försvinner utom synhåll, flyttar den sig för att minska avståndet eller meddelar användaren; ”It’s 
too dark”. När PaPeRo inte kommunicerar ägnar den sig åt någon autonom aktivitet som att fritt 
röra sig genom rummet, ansluta sig till Internet och ladda ner aktuell information eller dansa för 
sig själv. Vilken aktivitet det blir beror på vilken personlighetstyp den har utvecklat.  
 
I grund tycker PaPeRo om att prata med människor, men den kan ändra sig beroende på hur den 
knyter an till användaren. Förändringar i personlighet uttrycks med hur den talar, röstens karaktär 
och melodi samt hur den rör sig. Följande personligheter finns: 

• Originalmodellen. Gör saker den tycker om, som att prata 
med folk, dansa och imitera saker. Är lättsam, har en gullig 
röst och ett gulligt sätt att prata. 

• Kunnig. Delger användaren diverse information från 
Internet. Talar inte om vad den gillar eller inte gillar, men 
visar det genom små gester. Är artig, men börjar snyfta 
eller blir näsvis om användaren säger vad han eller hon vill. 

• Dansande. Lite egensinnig, men tycker om att dansa och 
blir glad för beröm. Har ett välvilligt röstläge och en 
speciell dans till sin speciella låt. 

• Lat. Slöar till om användaren inte interagerar med den. 
Svarar användaren ordentligt på dess frågor blir den 
allvarlig igen. 

• Dator. Gör som användaren säger men pratar inte. Om 
användaren behandlar den ömsint, genom att exempelvis 
klappa eller berömma den, börjar den röra sig i rummet 
och prata med klassisk, monoton robotröst. 

 
PaPeRo kan underlätta vardagen och har spel som användaren kan spela. Man kan exempelvis 
fråga den frågor som ”Är detta en bra dag för en date?” eller ”Är det en bra dag att köra bil?” och 
roboten ansluter då till Internet, hämtar personens horoskop, väderleksrapporten eller något 
annat, och talar om ifall det är en ”bra dag”.  

Bild 5: PaPeRo 
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Utöver väderleksrapporten och horoskop kan PaPeRo hålla koll på nyheterna och fungera som 
fjärrkontroll till TV:n, tidur, klocka eller almanacka. Den innehåller spel, den kan dansa, imitera, 
ställa gåtor och leda frågelekar. 
 

1.3.6 Museiguide 
Sundholm (2002, se också Sundholm och Dahlbäck, 2002) beskriver ett par museiguider som 
tagits fram av Interaktiva Institutet i samarbete med Nationalmuseum i Stockholm. Avsikten har 
varit att finna nya former att möta och aktivera barn som besöker ett museum. Guiderna, som är 
mjukdjur i form av uggla och fladdermus, är inte tänkta att ersätta museipedagogerna utan 
fungera som komplement vid tidpunkter när det inte är några guidade visningar. Ett barn ska då 
kunna låna guiden och bära med sig runt museet. När barnet stannar vid en tavla berättar djuret 
en historia om konstverket. Det är inte de vanliga museipedagogernas faktaberättande om tavlan 
och konstnären, utan subjektiva berättelser som lyfter fram olika detaljer i målningen. Man vill 
skapa ett möte mellan barnet, djuret och tavlan och hoppas kunna ge barnet förståelse för 
bildspråk och händelserna som ligger bakom tavlan. 
 
Ugglan och fladdermusen har olika personlighet och olika historier att berätta. På sikt är tanken 
att barnen ska kunna välja mellan tio olika djur. På det viset behöver ett nytt besök på museet inte 
bli en upprepning av det förra och två barn som möts vid samma tavla kan stimuleras av varandra 
och jämföra sina guider. Djuren ska också i viss mån kunna reagera på varandras närvaro. Om ett 
barn med en mus i famnen kommer nära ett barn med en katt, ska musen kunna säga ”Håll mig 
hårdare, det kommer en katt” eller liknande. Även det kan skapa en viss kontakt mellan barnen. 
 

1.4 PARO  
Paro är en sällskapsrobot, eller Mental Commit Robot, som är designad för att likna en sälunge. Den 
har tagits fram av Takanori Shibata vid AIST (the National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology) i Tokyo för att fungera som substitut till levande djur i en vårdmiljö. 
Man strävar efter att kunna uppnå samma fysiska, psykiska och sociala effekter som djurterapi 
ofta ger samt ökad livsglädje för patienterna och minskad stress för personalen (Wada et al. 
2004). Vid tidpunkten för studien kostar Paro ungefär 25 000 kronor. 
 

1.4.1 Design och funktionalitet 
Teamet bakom Paro anser att det är viktigt att undvika bias när man designar en sällskapsrobot. 
Robotens utseende är avgörande för hur användaren kommer att tolka dess beteende. Därför är 
ett ovanligt djur som en säl lämpligare som modell än ett vanligt husdjur eller en människa. I en 
jämförelse mellan två robotar, en kattrobot och en tidig version av sälroboten, fick kattroboten 
fler negativa kommentarer än sälroboten. Man förklarar detta med att en genomsnittlig användare 
känner till sälar, men saknar detaljerad kunskap om deras beteende. Detta gör att brukaren är 
mindre kritisk mot robotens brister, samt att fler förmår uppskatta den eftersom de inte har 
tidigare, negativa erfarenheter av djuret. Utseendet är även viktigt vid kortare möten eftersom 
första intrycket kommer fort (Shibata 2001, 2004a). 
 
Sälen är 2,8 kg tung och c:a 55 cm lång, har vit päls, morrhår och stora, mörka ögon med långa 
ögonfransar. Den har fyra olika sorters sensorer för att kunna få input från omvärlden: 
rörelsesensorer i rygg, morrhår och labbar, ljussensorer i ögonen, mikrofoner bakom ögonbrynen 
och balanssensorer. Den kan röra huvudet horisontellt och vertikalt, blinka, röra på ögon, labbar 
och stjärt samt kommunicera med hjälp av två olika pipande ljud. Paro har funktioner för 
taligenkänning och känner igen ungefär 50 svenska ord. Varje ord är kopplat till fem möjliga 
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reaktioner. Vilken reaktion det blir avgörs av sälens interna tillstånd. När Paro hör sitt eget namn 
kan han till exempel titta upp på användaren, pipa och/eller blinka med ögonen. Om användaren 
ger sälen ett nytt namn kommer den efter en tid att lära sig det nya namnet1. 
 
Roboten drivs med ett uppladdningsbart batteri. 
Laddaren ansluts till vägguttaget och är i andra 
änden formad som en napp som sälen har i 
munnen. Batterierna räcker i några timmar 
beroende på hur aktiv roboten är. Ambitionen är 
att uppladdningen inte ska påverka interaktionen 
med roboten (Shibata 2004a). Paro kan slås av 
och på via en knapp i stjärten, som är väl dold 
för den som inte känner till den. Man rengör 
roboten genom att spraya den med en vätska 
som liknar mattvätt och sedan torka av den. 
 

1.4.2 Beteende 
Paros beteende genereras av ett system bestående av proaktiva och reaktiva processer. 
Tillsammans genererar de tre typer av beteende: proaktivt, reaktivt och psykologiskt (Wada et al. 
2004). 
 
Proaktivt beteende 
Paro har interna tillstånd som motsvarar olika känslor. Tillstånden förändras beroende på 
stimulans och över tid. Användaren kan alltså påverka beteendet genom interaktion. Beteendet 
ska likna riktiga sälars och verka ”levande” på så vis att det inte är för förutsägbart. Det är 
avhängigt av det interna tillståndet och utgörs av rörelsemönster och pipljud. Trots att det rör sig 
om ett begränsat antal rörelser menar Wada et al. (2004) att kombinationsmöjligheterna är 
oändliga eftersom roboten kan utföra samma rörelse med olika hastighet och upprepa den olika 
många gånger.  
 
Utvecklarna anser att det är viktigt att en robot ska kunna utvecklas, så att användaren inte ska 
tröttna (Shibata 2004a). Precis som furbyn kan Paro lära sig önskat beteende genom att 
användaren belönar roboten med en klapp över ryggen när den gör ”rätt”. Motsatt gäller att 
negativ behandling gradvis lär Paro att inte upprepa beteendet som orsakade det (Wada et al. 
2004). 
 
Reaktivt beteende 
Roboten reagerar på plötslig stimuli. Om den exempelvis uppfattar ett plötsligt ljud, som när 
någon börjar prata med den, lokaliserar den ljudkällan och vrider på huvudet så att den förefaller 
titta på den som pratar. Reaktionerna är avsedda att uppfattas som reflexiva och omedvetna 
(Wada et al. 2004).  
 
Psykologiskt beteende 
Paro har en intern dygnsrytm som i viss mån formar beteendet. Ibland blir den till exempel trött 
och måste ”sova” (Wada et al. 2004). 
 

                                                 
1 Takanori Shibata, e-post i mars 2005. 

Bild 6: Paro 
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1.4.3 Utvärderingar av Paro 
En serie utvärderingar av Paro utfördes på teknikmässor i Japan, Storbritannien, Sverige, Italien, 
Brunei och Korea under 2000-2004 (Shibata 2004a). Upplägget var detsamma vid samtliga 
tillfällen. Mässdeltagarna fick se en fem minuters demonstration av sälen och därefter fritt 
undersöka och klappa den. Slutligen ombads de fylla i en enkät där de dels svarade på frågor om 
sig själva och sitt förhållande till djur, dels värderade tretton påståenden om sälen på en 
femgradig skala. Resultaten var över lag positiva med särskilt höga omdömen för påståendena 
”söt”, ”vill klappa” samt ”tycker om” (mina översättningar). Högst betyg fick sälen i Italien, 
Korea och Brunei. Japaner skattade ”vill prata med den” (min översättning) högre än övriga 
nationaliteter vilket Shibata förklarar med att robotarna som användes inte hade stöd för några 
andra språk än japanska. Att enkätsvaren inte skilde sig markant mellan länderna tolkades som att 
sällskapsrobotar har potential över hela världen (Shibata 2004a). Resultaten har också jämförts 
inbördes med avseende på faktorer som kön, ålder och nationalitet. En av slutsatserna som drogs 
var att aspekter rörande ”fördelaktigt utseende” och ”intryck av levande djur” (mina 
översättningar) är speciellt viktigt för svenskar (Shibata 2003, et al. 2004b). 
 
Paro har även använts till behandling av barn mellan 2 och 13 år på Tsukubas universitetssjukhus. 
Barnen fick ha roboten tre gånger om dygnet; före lunch och middag när de var rastlösa och om 
kvällarna när de var oroliga efter att deras mödrar gått hem. Barn med nedsatt immunförsvar fick 
ha sälen på isoleringsavdelningen medan de övriga fick leka med den tillsammans i sitt vanliga 
lekrum. I fyra av elva dagar var sälen avstängd för att man skulle kunna undersöka skillnaden 
mellan en aktiv social robot och ett vanligt leksaksdjur. Data samlades in i form av 
humörskattningar och omdömen från personalen. Fysiologiska data som blodtryck samlades 
också in, men användes inte då den var påverkad av barnens medicinering. Humörskattningarna 
visade bättre resultat när roboten var påslagen vilket tolkades som att interaktion med en sälrobot 
påverkar patienternas humör positivt. Personalens uppfattningen var att barnen var lugna eller 
hade roligt när de lekte med sälen. Roboten bidrog till att de socialiserade med varandra och 
lättade oron när föräldrarna gått hem. En autistisk patient som legat inne ett halvår fick tillbaka 
aptit och tal efter tre veckors robotbehandling. En annan, som kände smärta när hon rörde armar 
och ben, klappade villigt sälen vilket tolkades som att roboten är bra för rehabilitering (Shibata 
2001). 
 
I en tredje studie, också utförd i Japan, har grupper med äldre människor på ett dagcenter fått 
använda Paro en till tre dagar i veckan under fem veckor. Samtliga 23 respondenter var kvinnor 
mellan 73 och 93 år. Majoriteten led inte av någon demenssjukdom. De placerades runt ett bord 
med Paro och fick interagera med roboten i 20 eller 40 minuter beroende på antalet deltagare vid 
varje tillfälle. I likhet med ovan nämnda studie samlade man in två olika humörskattningar, 
urinprov för att mäta stressnivåer och intervjuer med personalen. Resultatet visade att såväl 
personalens som pensionärernas stress sänktes samt att interaktion med Paro muntrade upp 
respondenterna. Effekten förblev oförändrad genom hela studien. Enligt intervjuerna med 
personalen stimulerades patienterna och blev mer aktiva och pratsamma, både med varandra och 
med personalen. Ett särskilt intressant fall var en tystlåten äldre kvinna som plötsligt började 
kommunicera efter att ha interagerat med Paro. En annan som tidigare velat gå hem hade 
plötsligt inget emot att vara kvar och såg glad ut (Wada et al. 2004).  
 
I syfte att studera Paros användbarhet i svensk demensvård genomfördes år 2005 två studier, den 
här och Krohn (2006), i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet. Studierna liknade varandra men 
utfördes separat på olika demensboenden. Jag återkommer till Krohn i diskussionsdelen. 
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2 METOD  
 

2.1 METODER 
Studien utfördes på ett äldreboende och sträckte sig över fem veckor. Under den första veckan 
fanns jag på avdelningen (avdelning A) och bekantade mig med miljön, de boende och 
personalen under normala förhållanden. Veckan därpå introducerades sälen under observation. 
Iakttagelserna dokumenterades genom fältanteckningar. De sista tre veckorna användes sälen i 
stort sett uteslutande av personalen utan regelbunden observation. Avsikten med detta var att få 
en uppfattning om hur Paro fungerar som hjälpmedel till personalen i deras dagliga arbete och 
huruvida de i längden skulle bry sig om att använda sälen när inte jag var där och ansvarade för 
den. Slutligen kompletterades fältanteckningarna med halvstrukturerade intervjuer av den 
ordinarie personalen samt informella samtal med personalen från en annan avdelning (avdelning 
B) som också hade fått viss erfarenhet av sälen. 
 

2.2 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Innan studien påbörjades inhämtades godkännande från både ledningen för äldreboendet och 
samtliga boendes anhöriga eller gode män. Personalen var väl informerade om studien och dess 
syfte och gav sitt samtycke till att delta. Journaler, fältanteckningar och intervjumaterial har 
förvarats otillgängligt för andra. Samtliga informanter är avidentifierade så långt som möjligt.  
 
Alla namn är fingerade, såväl personalens som de boendes. Hänsyn har tagits till kön, men inte 
till etnisk bakgrund. För att särskilja personal från boende har de boende tilldelats namn med 
begynnelsebokstäver A-I medan personalens alias har begynnelsebokstäver N-Y. 
 

2.3 MILJÖ 
Äldreboendet där studien ägde rum har två avdelningar (A och B) för boende med demens, ett 
antal avdelningar för boende utan demens och ett par bland-avdelningar. Studien har genomförts 
på avdelning A som har nio boende. Det har tidigare förekommit riktiga djur på avdelningen: en 
vårdare har haft en stor hund (Lurvas) som hälsat på ibland och en sjuksköterska har en liten 
hund som också varit där. Personalen har därför viss insikt i hur de boende fungerar med djur. 
 
Byggnaden har tidigare innehållit servicelägenheter men är nu ombyggd till gruppboende. 
Rummen är ettor eller tvåor med kök och badrum, men elen i köken är urkopplad hos alla utom 
en, Anna, som är frisk nog att kunna använda köket för att exempelvis koka sitt eget kaffe. Det 
finns balkonger men de boende får inte gå ut dit. Alla äter i det gemensamma allrummet, som 
ursprungligen har varit två vanliga lägenheter som byggts samman och blivit till ett TV-rum och 
en matsal. Rummen är trivsamt möblerade och försedda med tavlor och växter. Personalen 
anstränger sig för att det ska bli mysigt, de ordnar påskris, dukar fint och bakar bullar. På vars och 
ens dörr sitter en personlig skylt med namn och en trevlig plansch, för att skapa trevnad och för 
att underlätta för de boende att hitta sitt eget rum, men trots detta är den långa korridoren 
enformig och även en nykomling i personalen kan lätt gå fel. 
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2.4 PERSONAL 
Under studiens gång arbetade åtta personer mer eller mindre regelbundet på avdelning A. Utöver 
dem förekom vikarie någon gång, sjuksköterska och arbetsterapeut kom en eller ett par gånger i 
veckan och personal från andra avdelningar var på besök ibland, men ingen av dem var där 
tillräckligt ofta för att vara relevanta för studien. Av de åtta ordinarie var bara ett par stycken 
utbildade undersköterskor. Sex hade invandrarbakgrund och majoriteten av dessa var i grund 
utbildade till något annat yrke. En var student och arbetade bara deltid på gruppboendet. 
Åldrarna varierade ungefär mellan 20 och 50 år. De flesta hade arbetat så länge att de mindes när 
de boende flyttade in. Dagtid arbetade två eller tre personer samtidigt medan det bara fanns en 
där om natten. Skiften överlappade varandra så att övergångarna skulle bli så smidiga som möjligt 
och så att det inte skulle glappa emellan. 
 

2.5 DE BOENDE 
De boende tillbringar dagarna i sina egna rum eller i allrummet. De tre friskaste, Anna, Beata och 
Cilla, rör sig fritt och umgås ibland i allrummet och är ibland för sig själva på sina rum. Ibland får 
de besök som de i regel tar emot på rummet. Anna är betrodd med sifferkoden som behövs för 
att komma in och ut på avdelningen och kan därför ta promenader på egen hand eller 
tillsammans med någon vän. 
 
Anna, Beata, Cilla och Dora delar på det ena bordet i matsalen. De äter i stort sett själva. Runt 
det andra bordet sitter Greta, Hilda och ibland Ida (annars brukar hennes rullstol stå inne i TV-
rummet). De får hjälp med ätandet. Enok intar sina måltider ensam vid ett litet bord framför TV-
n. När Frans flyttar in under studiens femte dag placeras han vid det ”friska” bordet, tillsammans 
med Anna, Beata, Cilla och Dora. 
 
Dora, Enok, Greta och Ida har bestämda platser vid sina respektive matbord där de placeras av 
personalen varje morgon. De flyttas bara i samband med aktiviteter som fotvård, promenader, 
läkarbesök och tisdagsfika tillsammans med avdelning B. Frans och Hilda brukar vandra omkring 
i allrummet och korridoren. Personalen brukar försöka förmå dem att sitta still och vila ibland, 
men det fungerar bara ett kort tag.  
 
Exempel på fältanteckning: 

Tisdagsfika med en annan avdelning. Borden har flyttats så de bildar långbord. Det är 
påskpyntat. Hilda vandrar i korridoren och Cilla är på sitt rum men övriga (Enok, Anna, 
Dora, Greta, Beata och Ida) sitter runt bordet. Man har sånghäften och sjunger. Anna är mest 
aktiv och Beata försöker också hänga med. Enok kommer ofta ihåg texterna och blir 
uppmuntrad av personalen att sjunga med. 

 

2.5.1 Beskrivning av de boende 
Här följer en beskrivning av de boende samt illustrerande fältanteckningar från studiens första 
dagar. 
 
Anna 
83-årig kvinna med vaskulär demens efter elchocker. Piggast på avdelningen. Får gå ut själv eller i 
sällskap med Beata eller Cilla. Kan föra en sammanhängande konversation, även om hon snabbt 
glömmer detaljer som tider, klockslag och namn. Minns ämnen som diskuteras ofta, men har 
svårare för sådant som bara kommit upp en eller två gånger tidigare. Anna är väl medveten om 
studien och tycker att det ska bli spännande när sälen kommer, hon tror att Dora kommer att 
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tycka speciellt mycket om den. Återberättar hur det var när hon blev intagen på äldreboendet 
julen 2003. Målet med omvårdnaden är att stimulera henne så att hon utvecklas framåt. Hon har 
kontakt med friskvårdscentrum och umgås ofta med människor utanför äldreboendet. Klarar 
hygien själv. Gillar hundar. 

Anna kommer in i allrummet någon timme före lunch. Fräsch, pigg. Hälsar på mig och tar i 
hand. Går in till TV-rummet där alla utom Greta sitter. Sjuksköterskan tar blodtryck på 
Anna och påminner henne om ett läkarbesök senare i veckan. Anna verkar minnas att hon 
skulle till läkaren, men inte vilket datum och vilken tid som var sagt. 

 
Beata 
85-årig kvinna med Alzheimer. Fullt rörlig, kommunicerar adekvat men hör dåligt sedan födseln, 
klarar att klä sig själv utom knappar och sköter hygienen själv. Mycket glömsk, hittar inte på 
avdelningen, ofta orolig och vill hem. Inser ibland att hon har Alzheimer. Tycker om sällskap, 
umgås en del med Anna, de spelar Fia och går på promenader. Beata är orolig och går omkring 
mycket, personalen brukar försöka distrahera henne genom att titta på TV med henne och läsa 
tidningar tillsammans. Omvårdnadsmål har inte definierats. 

Beata verkar orolig för pengar. Tekla försöker lugna henne med att allt är betalt och att Beatas 
pengar är i säkert förvar i äldreboendets kassaskåp. Beata är fortfarande inte övertygad och 
Tekla tar med henne för att visa att hon har pengar inlåsta i sitt medicinskåp. ”Du är 
miljonärska.” 

 
Cilla 
80-årig kvinna med Alzheimer. Rör sig bra, gillar promenader. Kommunicerar adekvat och hittar 
på avdelningen. Klarar i stort sett hygienen själv. Håller sig mycket på sitt rum. Målet med 
vårdnaden är god omvårdnad och stimulerande aktiviteter. 

Cilla kommer in i matsalen och får kvällskaffe och medicin av Viktoria. Hon sitter vid bordet en 
stund och går därefter in till sig igen. 

 
Dora 
79-årig kvinna med Alzheimer och diabetes. Ganska tyst, svarar ofta helt adekvat, hör bra. Går 
med rullator. Sitter oftast i matsalen dagtid. Lugnast på avdelningen, bara upprörd i samband med 
kräkattacker på grund av diabetes. Klappar på allt som är mjukt och gulligt, som kuddar och 
gosedjur. Tycker mycket om djur. Många i personalen tror att hon kommer att intressera sig 
mycket för sälen. Tidigare har en kvinna från personalen tagit med sig en dansande snögubbe, 
som Dora blev fängslad av. Målet med vården är god omvårdnad och aktivering, hon anses 
behöva träffa andra och få miljöombyte. Är enligt personalen rädd för stora hundar (viss oenighet 
råder). 

Dora sitter ensam på sin plats vid bordet. Hon sysslar med en mjuk kudde, vänder och vrider och 
klappar. Kudden är egentligen inkråm till ett lurvigt tygfår som finns på avdelningen och som 
Dora tycker om att ha. 

 
Enok 
91-årig man med demens och blodbrist. Rör sig bra. Hör och kommunicerar bra, men är glömsk. 
Pratar mycket men osammanhängande, blir enligt personalen ofta aggressiv, i synnerhet i 
samband med duschning. Vaken sent om nätterna. Intresserad av trav och av att se TV. Tycker 
om musik. Vill inte promenera. 

Enok vill inte sitta ner, sjuksköterskan får honom att sätta sig i en stol. Enok verkar inte 
minnas vem han är, sjuksköterskan påminner honom. Enok säger att han ska gå ut senare, 
sjuksköterskan säger inte emot men ber honom stanna till lunch åtminstone. En kvart senare 
klagar Enok på kylan. Tekla säger att det är vinter, Enok förstår inte vad hon menar med det. 
Tekla avleder med prat om mat. Enok säger igen att han ska stanna över lunchen men sedan gå. 
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Frans 
78-årig man med Alzheimer och högt blodtryck. Ny på avdelningen (flyttar in när studien redan 
påbörjats) och är lite orolig på grund av detta. Plockar mycket, bär omkring på dynor och dukar. 
Kommunicerar, men inte adekvat, förstår till exempel inte instruktioner. Behöver hjälp med 
hygien och påklädning. Omvårdnadsmålet är att ge trygghet och omvårdnad. Har haft hund som 
han saknar och pratar om ibland. 
 
Greta 
90-årig kvinna med Alzheimer. Sitter i rullstol men kan ibland gå några steg med hjälp. Hör och 
ser bra, svarar adekvat ibland. Pratar ofta osammanhängande rakt ut i luften. Brukar dunka i 
bordet och lalla, vid lugnare tillfällen klappa och prata med något gosedjur eller en kudde. 
”Arbetar” genom att plocka med mat och haklapp och prata sig andfådd. Ofta orolig på 
eftermiddagarna, bankar i bordet och ropar. Söker kontakt ibland. Kan bli aggressiv vid skötsel. 
Äter och dricker själv men behöver hjälp med hygien. Mål med vården är bibehållen 
trygghetskänsla och bättre sovvanor. Tycker inte om djur, enligt personalen. 

Greta vill att Tekla ska sitta hos henne. Tekla vill fixa hennes hår – Greta har papiljotter och 
en schalett knuten runt huvudet. Först protesterar Greta, men Tekla är bestämd (”du ser ut som 
Yassir Arafat”) och tar bort allt och hämtar en kam för att kamma.  

 
Hilda 
75-årig kvinna med Alzheimer. Går mest fram och tillbaka i korridoren. Plockar ofta med saker; 
bär omkring kuddar och vill peta med prydnadsföremål och krukväxter. Personalen förklarar 
detta med att hon ”arbetar” genom att ”städa”. Måste passas så hon inte skadar sig eller får tag på 
något ömtåligt. Orolig och spänd, personalen försöker hjälpa henne att varva ner och äta 
ordentligt, då hon förbrukar mycket energi genom vandrandet. Kan bli väldigt arg, speciellt i 
samband med dusch. Personalen hoppas på att det ska gå att få henne lugnare med hjälp av sälen. 
Målet med vården är att ge god omsorg. Pratar inte, utom enstaka ord. 

Hilda kommer in i köket, går bort till fönstret och tittar ut, plockar med några glastroll som står 
på en skänk. Hon krockar med andra när hon vänder sig och går tillbaka.  

 
Ida 
78-årig kvinna med Alzheimer. Sitter i rullstol. Kan inte tala eller stå. Tidigare har Ida fört ett 
aktivt liv och den första tiden på äldreboendet var hon aggressiv, men nu sitter hon alltid i 
rullstolen. Omvårdnadsmålet är att bibehålla nuvarande omsorg. 

Tekla kommer in med Ida i rullstol och lämnar henne i allrummet bredvid Enok. TV-n är på 
men ingen tittar, Enok pratar om hårfärger och Ida hummar. Snart är det lunch. Alla äter 
själva utom Ida som blir matad. 

 

2.5.2 Sammanfattning 
Anna, Beata och Cilla är de som är piggast, både vad gäller fysisk och mental rörlighet (även om 
Beata är lite nyckfull på den sista punkten). De kan ha riktiga samtal, gå ut tillsammans och spela 
enkla sällskapsspel.  
 
Dora, Enok och Frans kan kommunicera någorlunda. Greta kan emellanåt svara adekvat, 
speciellt om man frågar henne om hennes barn eller liknande. Hon kan kräva uppmärksamhet 
och säga ”kom hit” och så vidare De har medelsvår demens enligt tidigare måttstock. 
 
Hilda och Ida har längst gången demens och är svåra att få kontakt med. Ingen av dem pratar. 
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2.6 LURVAS 
Lurvas är en hund av större modell som tillhör en kvinna i personalen. Han har ofta varit på 
avdelningen och träffat de boende.  
 
Personalen är relativt överens om att Anna och Beata tyckt om Lurvas, men att Cilla och Dora 
varit rädda. Hilda och Ida har inte noterat besöken. Frans har inte träffat honom. I fråga om de 
andra råder viss oenighet. 
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3 FÄLTSTUDIE 
Fältstudien består av observationer och intervjuer. Här följer en redogörelse för observationerna 
som gjordes under den första veckan med sälen.  
 

3.1 OBSERVATIONER 

3.1.1 Dag ett 
Klockan är ungefär tio på förmiddagen när jag kommer med sälen för första gången. Beata, 
Enok, Dora och Hilda sitter på sina vanliga platser i all- respektive TV-rummet. Rikard tar sälen 
och lägger den på det lilla bordet bredvid Enok. Han försöker prata om sälen med Enok, men 
Enok är inte särskilt intresserad. Han pratar visserligen lite med den, så som han pratar med alla, 
men han rör den inte. 
 
Rikard ger istället sälen till Dora som genast skiner upp. Hon klappar den och frågar mig om den 
är min, hela tiden håller hon ögonkontakt med mig. Jag säger att hon får låna den och hon 
klappar och klappar, säger att den ska sova och att den ska få mat. 
 
Hilda tittar lite på sälen men rör den inte så mycket. Beata är fascinerad, hon håller sig i närheten 
och tittar, men verkar blyg för att röra den. 
 
Ylva har rullat in Greta i rullstol och placerat henne vid hennes vanliga plats vid bordet. Greta 
förefaller pigg, hon sitter och pratar osammanhängande. När hon får sälen riktar hon genast 
uppmärksamheten mot den, börjar klappa den och tittar på den medan hon pratar. Ylva säger att 
sälen är fin, och Greta svarar genast: ”Ja, du är så fin. Du är en fin flicka.” Ylva är imponerad av 
att sälen fått Greta att uttala riktiga meningar.  
 
När det är dags för Greta att äta lunch flyttar Viktoria tillbaka sälen till Dora, som hela tiden har 
bevakat sälen hos Greta. Dora försöker få sälen att sova så som man söver ett barn, genom att 
hålla den still och smeka den över huvudet, men eftersom hon hela tiden kommer åt morrhåren 
väcker hon bara mer liv i den. Fåfängt försöker hon vyssja den till sömns, hon sjunger för den 
och viskar ord som ingen annan hör. Jag har aldrig hört henne prata och sjunga så mycket 
tidigare. Beata kretsar fortfarande omkring, hon är intresserad av vad som händer. 
 
Ylva ger sälen till Hilda som inte helt kan förmås slita sig från städbeteendet, så sälen går snart 
tillbaka till Dora igen. Cilla har kommit in i matsalen eftersom det snart är dags för lunch. Hon 
förstår att sälen inte är riktig och tycker den är märklig, vill inte röra vid den. Dora slutar snart att 
klappa, har hon lyssnat på diskussionerna om sälen och förstått att den inte är riktig? Istället 
börjar hon plocka med duk och ljusstakar, hon verkar ha tappat intresset lite. Snart somnar hon, 
och det gör sälen också eftersom batterierna börjar ta slut. 
 
När Greta ätit färdigt får hon ha sälen igen. Hon klappar den förstrött en stund men dåsar snart 
till. Sälen piper till då och då när den känner sig bortglömd, då öppnar hon ögonen och klappar 
den en stund igen. De halvsover tillsammans. 
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Sammanfattning och reflektion 
Personalen är intresserad av studien och ser till att alla boende får träffa sälen ordentligt. Som 
väntat är Dora den som tycker mest om sälen och hon verkar helt klart uppiggad, börjar klappa 
och prata. Det verkar vara mer av en överraskning att även Greta fungerar så bra med den, och 
att hon till och med yttrat riktiga meningar. Både Dora och Greta tycker mest om den allra först, 
senare blir den mindre intressant. Det är svårt att säga om nyhetens behag försvinner så snabbt 
eller om de helt enkelt blivit trötta. Dora klappar och vyssjar sälen som om den vore en bebis, 
men den blir inte lugn av beröringen utan börjar istället pipa och vända bort huvudet. Det hade 
varit bättre om sälen inte hade varit programmerad att ”ogilla” att användaren kommer åt 
morrhåren. 
 

3.1.2 Dag två 
Jag kommer med sälen efter maten på eftermiddagen. Anna och Beata sitter på sina respektive 
platser vid bordet. De pratar om hur fin sälen är och hur märkvärdigt det är att den inte är 
levande. 
 
Dora, som sitter tyst vid samma bord, är först lite intresserad av sälen men visar sedan att jag kan 
ta den (verkar blyg), så jag går bort med den till Greta. Den här dagen blir effekten inte lika stark 
som dagen innan. Hon klappar den lite men verkar trött, plockar en del med ögonen och pälsen. 
Cilla kommer och tittar och försvinner sen. De tre vid andra bordet (Anna, Beata och Dora) är 
uppmärksamma på vad som händer med Greta och sälen. Det är inte så mycket prat, Greta håller 
den stilla och klöser i ögat. Sälen piper som vanligt och vrider på huvudet. 
 
Efter en stund flyttar Rikard sälen till Dora, som börjar klappa och nynna. ”Nu ska du vila lite. 
Hej, tomtegubbar.” Sara tycker sig (precis som jag) märka att Dora aktiveras av sälen. 
 
Vi provar att visa sälen för några av de andra som sitter ute i TV-rummet. Enok tror att den är en 
hund som kan bitas, han klappar den väldigt lite. Det går inte att göra Ida uppmärksam på sälen. 
 
När sälen kommer tillbaka till matsalen sträcker Greta ut armarna efter den och får den. Hon 
verkar piggare än nyss, är inte våldsam längre utan klappar och pussar sälen, håller den i labben 
och pratar med den. Det blir inte lika fullständiga meningar som igår, men det låter som prat, inte 
så osammanhängande som vanligt. Dora tittar på, har hela tiden koll på var sälen finns. 
 
När jag har varit där i ungefär en och en halv timme börjar Anna bli irriterad på sälens gnällande. 
Jag stänger av den för att lägga undan den när det är dags för fika. Efter fikat börjar Cilla kasta 
blickar mot sälen och fråga lite om den, när hon får hålla den undrar hon varför den är så tyst så 
jag slår på den igen. Hon tittar lite på den och skickar den sedan vidare till Dora som börjar 
klappa. En stund senare är den övergiven och Greta får den. 
 
Batterierna börjar ta slut och vi laddar sälen där den ligger hos Greta. Anna och Beata tycker 
nappen är söt, säger de från sin plats vid det andra bordet, men Greta gillar inte sladden. Cilla 
smyger runt och kikar – vems är den? 
 
Greta börjar prata osammanhängande igen, är hon trött eller tycker hon inte om sälen när den 
har nappen? Rikard och Sara lägger Greta och vi flyttar sälen till Dora. Dora gillar inte heller 
sladden riktigt, hon är misstänksam och drar i den. Anna är road av nappen, hon tycker att den 
får sälen att se ”uppkäftig” ut. Beata har glömt att sälen inte är riktig utan undrar om sälen 
kommer att kissa på bordet, vad den äter och hur gammal den är. Hon kommer inte heller ihåg 
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att det är en säl, utan gissar på hund. Anna blir intresserad och slår upp sälar i ett lexikon som 
hon har i sitt rum. Snart vet vi alla var sälar lever, hur gamla de kan bli och vad de äter. 
 
Jag går hem vid 19:30 när de flesta har lagt sig. Sara säger att Greta varit trött idag. 
 
Sammanfattning och reflektion 
Både Greta och Dora vill gärna ha sälen, fast Dora verkar bli generad av att visa det till en början. 
Flera av de övriga tycker att den är intressant och sälen blir ett samtalsämne som aktiverar dem 
också. Varken Greta eller Dora tycker om sladden som sitter fast i sälen när batterierna laddas 
upp. Kanske är detta ett designfel, nappen är inte lika diskret och naturlig som väntat. Anna, som 
ju vet att sälen inte är riktig, tycker att nappen är söt och rolig, men för henne är det ju inte fråga 
om någon illusion som utmanas. Greta klappar inte sälen som igår utan klöser och petar. Ändå 
protesterar den inte mot den omilda behandlingen. 
 

3.1.3 Dag tre 
Dora får sälen först, men kommer igång med den först efter att jag slutat titta. Hon klappar den 
och pratar med den. En stund senare går den vidare till Greta som varvar klappning med 
fasthållning av labbarna och smekningar med ointresse. Ibland klöser hon den i ögonen – 
försöker hon hålla dem stängda? Blir Greta irriterad på pipen och skriken sälen gör? 
 
Vi lägger undan sälen när det är dags för kaffe. Efteråt får Dora tillbaka sälen, hon klappar den 
medan Anna, Beata och Cilla är med och tittar. Beata hör ljudet innan hon får syn på sälen och 
frågar genast om det är den. Hon kommer ihåg den från dagen innan. 
 
Senare får Greta sälen igen, hon klappar den lite. Jag visar Ida sälen och det rycker i henne, 
skyggar hon eller försöker hon nalkas den? Vi hjälper henne klappa den, hon skrattar och verkar 
tycka om det men snart sover hon igen. Sälen hamnar återigen hos Greta som ägnar sig åt den en 
stund till, inte särskilt våldsamt den här gången. 
 
Dora får tillbaka sälen efter ett tag. Batterierna dör men hon bryr sig inte om det utan fortsätter 
klappa, fast slöare än tidigare. Hon blir genast mer energisk när jag slår på sälen igen. 
 
Under middagen laddar vi sälens batterier. Dora är måttligt intresserad efteråt. Greta pratar lite 
med den, men ganska osammanhängande. Möjligen dunkar hon något mindre i bordet nu när 
hon har sälen att prata med och när sälen slås av blir talet genast ännu oredigare än tidigare. 
 
Hilda klappar den lite när hon har vägarna förbi Gretas bord, men lägger sedan undan den igen 
för att fortsätta med städbeteendet. 
 
Sammanfattning och reflektion 
Dora är fortfarande blyg när andra ser på. Greta är fortfarande våldsam utan att sälen reagerar 
adekvat. Sälen utgör fortfarande ett samtalsämne. Ida kanske skulle ha utbyte av sälen om man 
verkligen försökte. Dora verkar tycka bättre om avslagen säl än säl på uppladdning, men intresset 
sjunker ändå, sälen blir lite mer som vilken kudde eller mjuk leksak som helst. Greta verkar må 
bra av att prata med någon och fokuserar bättre när hon gör det. Hon vill för det mesta 
kommunicera men det är inte alltid som någon i personalen har tid att sitta med henne. Då pratar 
hon rätt ut i luften istället och blir mindre sammanhängande. Det förefaller som att sälen i viss 
mån kan fungera som substitut för en mänsklig samtalspartner. 
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3.1.4 Dag fyra 
När jag kommer är Pernilla och Ulrika där, Ulrika har inte sett sälen förut och är intresserad. Vi 
ger den genast till Dora som blir glad och börjar klappa. Pernilla säger att hon märkte hur Dora 
riktigt sken upp när sälen kom. 
 
Greta får låna sälen en stund men är mest våldsam igen. Ida vill inte alls, Pernilla säger att hon är 
trött. 
 
Efter kvällsmaten, under vilken Paro varit på informationsträff och visat upp sig för de anhöriga, 
får Dora ha sälen igen; bara hon, Anna och Enok är fortfarande uppe. Hon är lika entusiastisk 
som förut. Enok kommer in i rummet från sin vanliga plats vid TV:n. Först vill han inte veta av 
sälen, pratar om att han är rädd och att sälen kan bitas, men efter lite lirkande börjar han klappa 
den ändå. 
 
Dora lägger sig efter att ha sagt godnatt till sälen ordentligt. 
 
Sammanfattning och reflektion 
Dora har kommit över sin blyghet och minns dessutom sälen från dagen innan. Mer än så; hon 
minns mig och att jag har med sälen att göra. Hon tar till sig den direkt och nattar den på kvällen, 
hon tar initiativ. Greta, som är väldigt svängig, är inte på humör idag. För henne verkar det som 
att sälen ibland fungerar bra och ibland inte alls. 
 

3.1.5 Dag fem 
Dora är lika förtjust i sälen som tidigare. 
 
Frans är ny på avdelningen och rädd för sälen, som han tror är en hund. Viktoria hämtar sälen 
och visar den för honom, men han är misstänksam och fientlig. Sälen piper till och Frans svarar 
”Håll käften!” Sälen tystnar och Frans blir nöjd. ”Där fick han!” 
 
När Dora går ut på promenad ger Viktoria sälen till Hilda som klappar den en stund varpå hon 
går därifrån. Sälen går vidare till Greta. Hon klappar den snällt länge och säger ”du är så fin”. 
 
Efter kaffet sitter Dora återigen med sälen och klappar den som vanligt. Greta är uppjagad och 
lallar och smäller i bordet. I förhoppning om att hon ska lugna sig lite får hon låna sälen, men 
hon är inte särskilt intresserad av att klappa den, istället gräver hon den i ögonen och pillar i 
pälsen. Hon växlar mellan att prata för sig själv och att hålla på med sälen. 
 
Sälen är tillbaka hos Dora när batterierna börjar ta slut. Hon fortsätter klappa den men slutar 
prata med den. Efter en stund börjar hon vända och vrida på den, försöka lyfta upp den. Hon 
verkar tappa intresset för den när den ”sover”. 
 
Greta fortsätter att prata osammanhängande tills hon blir för andfådd för att fortsätta. Hon vill 
ha uppmärksamhet och sällskap av personalen, men sälen duger inte eftersom den piper och 
Greta vill ha tyst omkring sig. 
 
Sammanfattning och reflektion 
Sälen anses numera allmänt tillhöra Dora. Greta har ibland blivit lugnare av sälen, men idag 
fungerar det inte, däremot vill hon gärna ha någon i personalen där. Sälen kan alltså inte ersätta 
vårdaren alla gånger hon vill ha sällskap. Dora tycker inte att sälen är lika rolig när den inte är 
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igång. Frans inställning påminner om Enoks – båda uppmärksammar sälen och tror att den är 
levande, men ingen vill klappa den. Båda är rädda för den och tror att den kan bitas.  
 

3.1.6 Sammanfattning av observationerna 
Initialt är personalen väldigt intresserad av studien och angelägen om att prova effekterna av 
sälen på samtliga boende. Mot slutet av veckan har dock entusiasmen lagt sig lite och det är sällan 
någon annan än Dora och ibland Greta som använder Paro.  
 
Som väntat är Dora den som tycker mest om sälen, speciellt sedan hon kommit över sin blyghet. 
Hon blir stimulerad och glad. Sälen verkar tillföra något. 
 
Greta vill ha den ibland, när hon är på humör. Hon vill för det mesta ha sällskap och då har sälen 
ibland dugt att prata med, klappa och pussa. När det har gått bra har hon blivit lugnare av att ha 
den och vid första mötet till och med uttalat riktiga meningar. När det har gått mindre bra har 
hon klöst den, och när det har gått som sämst har hon inte varit intresserad alls. 
 
Enok och Frans är mest rädda. Anna, Beata och Cilla vet att sälen inte är riktig men har deltagit i 
samtal om sälar och speciellt Anna har engagerat sig i Doras relation med sälen. Anna har också 
intresserat sig för studien och deltagit i diskussioner om sälens kvaliteter och huruvida det är 
rimligt med så pass dyra hjälpmedel. Ida och Hilda är längst gångna i sin demens och det är svårt 
att få dem att reagera på sälen, även om det inte är omöjligt. 
 
När Dora smeker sälen i ansiktet reagerar den negativt eftersom hon kommer åt morrhåren, men 
den bryr sig inte om att Greta petar den i ögonen, vilket alla levande djur skulle protestera starkt 
emot. Detta måste ses som ett designfel eftersom Dora får problem att interagera med sälen på 
ett sätt som är naturligt för henne och Greta uppmuntras i sin våldsamhet. Därtill är det möjligt 
att illusionen av riktigt djur utmanas. 
 
Varken Dora eller Greta verkar tycka om nappen som används för att ladda sälens batteri. Dora 
tycker fortfarande om att ha sälen när den är avslagen, även om den då inte är lika intressant som 
när den är igång. Men hon sitter och klappar den då också, så som hon annars gör med kuddar 
och gosedjur. 
 
Både Dora och Greta blev förtjusta i sälen direkt vid första mötet, senare svalnade intresset. Det 
är svårt att säga om nyhetens behag försvann så snabbt eller om det slumpade sig så att de helt 
enkelt var tröttare mot slutet av veckan. 
 

3.2 INTERVJUER OCH SAMTAL MED PERSONALEN 

3.2.1 Hur sälen har använts 
Personalen har haft sälen framme varje dag även efter att jag slutade sköta den, enligt Pernilla 
mer i början än i slutet av studien. Det har handlat om någon timme på förmiddagen och någon 
timme om eftermiddagen, batterierna räcker ju inte heller så länge. Hur sälen hanterats har berott 
rätt mycket på vilka vårdare som varit där just den dagen, vissa har varit mer intresserade och 
positiva än andra, men gemensamt verkar vara att Dora och Greta fått ha sälen – dels eftersom 
de har varit mest intresserade, dels eftersom de sitter hela dagarna vid bord och det är behändigt 
att lägga sälen där och låta dem aktivera sig själva.  
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Tekla och Viktoria säger att de inte använt sälen medan jag varit borta. Sedan framkommer att 
Dora brukar få ha den, och även Greta trots att hon inte alltid är på humör. Jag får intrycket av 
att de menar att de inte har tid att sitta och försöka intressera någon för den, så som jag gjorde, 
men att det går bra att ge den till någon redan intresserad, som Dora. 
Nina tycker att det är ett problem att ingen fått ha sälen tills de tröttnat utan att personalen har 
lagt undan den när det varit dags för mat eller liknande. Hon funderar på hur länge och på vilket 
sätt användaren måste använda sälen för att det ska gå att uppmäta effekt, och menar att det 
aldrig har funnits tid till att ta reda på det eftersom de boende inte själva fått styra sitt umgänge 
med sälen. 
 

3.2.2 De boendes reaktioner 
Alla är överens om att Dora och Greta har varit mest intresserade av sälen och att det i huvudsak 
är de två som har fått använda den. Dora har tyckt om den hela tiden, medan det i Gretas fall har 
varit en fråga om dagsform och humör. 
 
Dora 
”Det har varit roligt för henne” - Ola 
 
De flesta i personalen nämner att Dora har varit den som tyckt mest om sälen, att hon har haft 
den mest och att hon har aktiverats av den. Eftersom Dora redan är lugnast på avdelningen anser 
ingen att hon behöver lugnas ytterligare. I hennes fall är det alltså enbart en fråga om aktivering. 
 
Vissa menar att Dora har velat ha sälen hur ofta och länge som helst, andra tycker sig ha märkt 
att hon ibland har varit för trött för den eller har tröttnat på den efter en stund. Men alla anser att 
det har rört sig om genuint intresse. 
 
Dora har klappat sälen, skrattat och pratat med den och sjungit för den, både på svenska och på 
sitt modersmål. Flera (Rikard, Ola, Nina, lite halvt Viktoria och Tekla) tror att hon har betraktat 
sälen som levande och framhåller att hon har haft en sorts relation med den. Rikard och Tekla 
lyfter fram att Dora har kommunicerat mycket med sälen trots att hon sällan eller aldrig pratar 
med personalen. De anser att det tyder på något positivt. ”Den väcker hennes själ.” Nina är inne 
på samma linje och säger att Dora behöver relationer och sociala kontakter.  
 
När sälen är avslagen är Doras intresse för den likvärdigt med hennes intresse för vanliga 
gosedjur, enligt alla. Hon klappar den fortfarande, men pratar inte med den och vyssjar den inte. 
 
Tre i personalen, Sara, Ulrika och Pernilla, säger att Dora efter hand har tröttnat på sälen och 
försökt få den att hålla tyst och sova. Även Viktoria och Tekla nämner hur Dora försökt lugna 
sälen, men de tolkar beteendet som vyssjande och omhändertagande, inte som att Dora tröttnat 
på sälen och dess pip. Tekla menar att Dora tror att sälen är ledsen, den gråter ju och har så 
sorgsna ögon. Dora tycker följaktligen synd om sälen och vill trösta och mata den. 
 
Fyra veckor efter studiens slut berättar Pernilla och Ulrika att de har noterat en förändring hos 
Dora. Hon har blivit kramigare än någonsin tidigare, vill kramas varje dag, dansar och sjunger. 
Pernilla och Ulrika tror att detta är ett resultat av umgänget med sälen, trots att den inte längre 
finns på avdelningen. 
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Greta 
Personalen är överens om att Greta kan vara på väldigt olika humör och att hon fungerar bättre 
eller sämre med sälen beroende på dagsform. Sara och Ola säger att hon ofta är lugnare om 
förmiddagarna, kanske för att hon då är pigg. 
 
Greta har fått ha sälen när hon har velat och då har hon ofta varit snäll mot den, pratat med den 
och klappat den. Ibland har hon velat ha den fast hon varit på mer aggressivt humör. Då har hon 
varit hårdhänt och plockat med sälens ögon, slagit den, spottat på den och sagt att den är ful. När 
hon varit riktigt orolig fungerar sälen inte alls, då säger hon bara ”bort”, slår den och försöker få 
tyst på den.  
 
Rikard jämför Gretas beteende mot sälen med beteendet gentemot personalen. När hon är 
upprörd smäller hon till sälen på samma sätt som hon annars brukar göra med personalen. Han 
menar att Gretas aggressivitet är ett sätt att kommunicera, och att sälen väcker hennes känslor. 
 
Viktoria säger att det har varit omöjligt att med sälens hjälp lugna Greta när hon varit upprörd, 
det blir bara värre. Rikard säger att han ibland gett henne sälen när hon hållit på att hetsa upp sig 
och att den då har distraherat henne en stund, men inte kunnat lugna henne i längden. 
 
Sara tycker att sälen och Greta fungerade betydligt bättre ihop i början av studien än mot slutet. 
Pernilla säger att Greta blivit lugnare än i studiens början men att det förmodligen beror på att 
man ändrat hennes medicinering. 
 
Det är oklart huruvida Greta är intresserad av att ha sälen när den är avstängd. 
 
Övriga  
Nina och Rikard säger att alla boende på avdelningen tyckte att sälen var rolig i början, men att 
nyhetens behag försvann så småningom. ”Man måste alltid hitta på nya saker för att hålla dem 
aktiva och ’uppe’.”  
 
Anna, Beata och Cilla 
Pernilla säger att Anna, Beata och Cilla tycker att det är barnsligt med en robotsäl och att de stört 
sig på ljuden som sälen gör. Hon menar också att Beata inte tyckt om att sälen är konstgjord, 
Rikard säger också att Beata kommenterat att sälen är konstgjord, och att Anna var fascinerad i 
början. Viktoria säger att Anna och Beata inte varit intresserade eftersom de vetat att sälen bara är 
en leksak och att Cilla varit rädd för den. Pernilla säger att Cilla har tittat på sälen och tyckt att 
den varit söt, även Ola har noterat ett visst intresse hos Cilla. 
 
Enok 
Alla är överens om att Enok inte tyckt om sälen och att han klagat på pipen och blivit irriterad. 
Pernilla menar dessutom att Enok varit rädd för sälen. 
 
Frans 
Tekla berättar att Frans gärna har velat ta sälen och bära omkring på den, men att personalen inte 
har låtit honom göra det eftersom han ofta är smutsig. Han har fått klappa sälen under uppsikt 
och verkat någorlunda intresserad, men snart lagt den ifrån sig. Efteråt har han stått kvar och 
pratat om sälen, bland annat sagt att den är hans ”hund” som han har fångat in och uppfostrat.  
 
Ulrika, Ola och Sara säger att Frans blivit irriterad av sälen. Pernilla säger att Frans klappat sälen 
ena dagen och fräst åt den nästa.  
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Hilda 
Tekla har inte noterat att Hilda märkt av sälen, men Pernilla har sett henne sitta med den någon 
gång. 
 
Ida 
Viktoria och Pernilla säger att Ida har tittat på sälen, och Pernilla säger dessutom att Ida klappat 
sälen efter förmåga. 
 

3.2.3 Personalens åsikter om Paro  
Personalens åsikter om Paros värde går isär. Ulrika, Pernilla och Ola tycker inte att sälen 
motsvarat de höga förväntningarna. De framhåller att den inte medfört några varaktiga effekter 
på de boende. Ulrika och Pernilla ändrar sig senare på den sista punkten, efter att de tyckt sig 
uppfatta längre effekt på Dora. 
 
Tekla påpekar också att sälens effekter inte hållit i sig när användaren lämnat ifrån sig sälen, men 
anser inte att det är ett problem. Hon tycker ändå att sälen är bra, inte för alla men för personer 
som Dora och Greta, som sitter stilla mycket. Tekla understryker att sälen är onödig för dem som 
är klara nog att förstå att den inte är riktig.  
 
Viktoria och Rikard har tyckt att det har varit intressant att ha sälen där och arbeta med den. 
Rikard säger att det är en fördel att ha sälen; även om alla inte är intresserade av den så är den bra 
för dem som har medelsvår demens. Han tycker att man gärna kan ha den framme lite då och då, 
men inte så ofta att den blir uttjatad. Några (Ulrika, Nina och Ola) tar upp att sälen inte är värd 
pengarna som den kostar idag. 
 

3.2.4 Åsikter om design 
Sara och Pernilla tycker att sälen är för högljudd, det blir irriterande och tröttsamt för personalen, 
som redan arbetar i en bullrig miljö. Sara tycker att användaren borde kunna reglera hur mycket 
sälen ska låta. Tekla tycker det är synd att sälen alltid låter ledsen.  
 
Sara tycker också att pipljudens möjligheter är begränsade, hon föreslår ett spinnljud när sälen 
trivs, helst i kombination med vibrationer och värme så att även döva brukare kan uppfatta 
responsen. Sara betonar problemet med att de äldre på gruppboendet velat klappa och vyssja 
sälen till sömns, men att detta inte lyckats då alla typer av stimulans bara resulterar i att den låter 
och rör sig mer. 
 
De flesta är inte imponerade av sälens intelligenta funktioner. Många har jämfört den med den 
spelande och dansande snögubbe som Tekla köpte en jul och som Dora satt mycket med. Den 
allmänna meningen verkar vara att sälen och snögubben är fullt jämförbara när det kommer till 
att aktivera Dora, att vilken leksaksfigur som helst duger så länge den låter och rör sig. Ingen har 
uppfattat att roboten skulle ha anpassat sitt beteende efter användarna eller reagera på tal. 
 
Tekla säger att personalen har fruktat att Greta skulle förstöra sälen. Hon tar också upp 
hygienaspekten som ett problem; många har pussat och kladdat med smutsiga händer. 
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3.3 SAMMANFATTNING BOENDE 
Av nio boende har två haft stor behållning av sälen, tre har haft utbyte av att det hänt något på 
avdelningen, två har varit rädda för sälen och ytterligare två har inte kunnat ta den till sig. 
 
Anna 
Visste att sälen inte var riktig. Var fascinerad av den i början men tyckte mest den var barnslig. 
Pratade mycket om vad den skulle kosta kommunen och så vidare. Tyckte det var roligt att se 
Dora och Greta leka med sälen, och deltog i en del samtal om sälar. 
 
Beata 
Kom för det mesta ihåg att sälen var konstgjord, men inte alltid. Frågade om den behövde mat, 
kunde kissa på bordet, vad det var för djur etcetera. När hon blev påmind om att sälen var en 
robot reagerade hon lite generat, ”javisstja”. Personalen var noga med att framhålla att hon var 
ointresserad eftersom den inte är riktig. 
 
Cilla 
Nyfiken på sälen men lite rädd. Slog lovar runt den och behövde trugas för att vilja hälsa på den. 
Förstod antagligen och enligt personalen att den inte var riktig. Träffade den inte lika mycket som 
Anna och Beata eftersom hon håller sig så mycket på sitt rum. Någon menar också att hon var 
rädd för sälen. Säger att den är söt men ”inte riktig”.  
 
Dora 
Alla i personalen är överens om att Dora varit den som haft sälen mest och varit mest intresserad. 
Hon har velat klappa den mest hela tiden och hon lyste upp när jag kom med den. Det verkar 
som att den allmänna åsikten var att sälen främst var till för Dora. 
 
Dora är lugnast på avdelningen och behöver inte lugnas ytterligare, men personalen anser att hon 
har aktiverats och att det är positivt. Normalt sett är Dora väldigt tystlåten, men hon har pratat 
mycket med sälen, sjungit för den och vyssjat den. Förmodligen tror Dora att sälen är levande 
och uppfattar den som en bebis eller liknande. När sälen varit avslagen har Dora fortfarande 
suttit tyst och klappat den, men hon har inte varit aktiv och kommunicerande som när den varit 
igång. Dora har också i viss mån kommit över sin blyghet under studiens gång. I början höll hon 
sig i bakgrunden och ville inte ha sälen när någon såg på, men efter hand blev hon säkrare.  
 
Det råder delade meningar om huruvida Dora tröttnade på sälen längre fram i studien. Vissa 
uppfattade att hon efter hand tappade intresset för den, medan andra ansåg att hon tyckt mycket 
om den från början till slut. 
 
Några i personalen tyckte sig uppfatta kvardröjande effekt ett par veckor senare, i form av ökat 
intresse för kramar och närhet hos Dora. 
 
Enok 
Rädd för sälen och tror att den ska bitas. Tror att den är en hund. Tycker enligt de flesta i 
personalen inte om hundar. Vill inte ha sälen, skjuter bort den när personalen visar. Har irriterat 
sig på pipandet och ropat åt sälen att hålla tyst.  
 
Frans 
Rädd för sälen men klappar den lite när han blir trugad. Ibland har han velat bära omkring på 
sälen eller sitta och klappa den, andra gånger när han uppmuntrats till det har han tröttnat snabbt 
i alla fall. Mest verkar han vara intresserad av kontakt med personalen och de andra boende, 
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kanske extra mycket för att han är ny på avdelningen. När andra har suttit med sälen har han 
sällat sig till klungan, men hellre än att klappa sälen har han velat använda den som utgångspunkt 
för samtal. Sälen har alltså tjänat som samtalsämne för honom, likväl som för Anna, Beata och 
Cilla.  
 
Frans tycker om hundar. 
 
Greta 
Den som haft sälen mest näst efter Dora. Vid första mötet med sälen sa hon riktiga meningar 
vilket imponerade på personalen, men den effekten avtog efter hand.  
 
Över lag har dagsformen varit en avgörande faktor för hur Greta har fungerat med sälen. Greta, 
som har ett snabbt växlande temperament, har ibland pratat sammanhängande med sälen, pussat 
och klappat den, och ibland bett den hålla tyst, petat den i ögonen och dragit den i morrhåren. 
När hon varit riktigt orolig har sälen inte dugt alls, då har hon slagit den eller skjutit den ifrån sig. 
Ibland när hon hållit på att hetsa upp sig har hon fått ha sälen och det har hjälpt en stund men 
inte länge. Oftast har hon fått ha sälen när hon suttit lugnt och klappat en kudde eller ett 
gosedjur. 
 
Hilda 
Klappat förstrött när hon trugats men sedan snabbt tappat intresset. Ibland har hon suttit med 
sälen, men i regel märker inte att den finns där om ingen styr hennes uppmärksamhet dit. På 
samma sätt reagerar hon inte på riktiga djur och har inte noterat Lurvas besök. Personalens 
förhoppningar om att sälen skulle kunna lugna ner henne när hon blir arg har inte infriats. 
 
Ida 
När hon varit något piggare har hon förstått att sälen funnits, tittat på den, försökt sträcka ut 
handen för att klappa och gjort ett läte som uppfattats som skratt. Dock har hon inte haft den så 
mycket, eftersom det kräver att hon är piggare än vanligt och att någon sitter bredvid. Det är 
alltså relativt oklart hur hon hade reagerat med sälen om hon kunnat ha den lika mycket som 
exempelvis Dora. 
 

3.4 SAMMANFATTNING PERSONAL 
Personalen har använt sälen dagligen, men de flesta uttrycker någon form av besvikelse och det 
framgår att den har använts allt mindre under studiens gång. 
 
Alla boende har inte använt sälen lika mycket. I början har man visat den för alla och försökt få 
dem intresserade, men efter hand har man valt att låta dem som blivit förtjusta i sälen sysselsätta 
sig med den och inte trugat de övriga.  
 
Många har oroat sig en del för vad sälen kostar, utvärderat den i förhållande till priset. De anser 
att Dora haft stort utbyte av sälen, men att hon hade lika stor glädje av den spelande och 
dansande snögubbe som stod framme en jul. Ingen är imponerad av sälens språkkunskaper och 
artificiella intelligens. 
 
Designen har ifrågasatts. En nackdel som nämnts är att de boende vill lugna sälen, vilket bara gör 
den mer aktiv. Hygienaspekten har kommit upp också, det har förekommit såväl pussande som 
spottande och brukarna har inte helt rena händer alla gånger. De flesta behöver åtminstone viss 
hjälp med hygienen. 
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Man är relativt ense om att sälen inte lämnat några bestående intryck, utom att Pernilla och Ulrika 
tagit upp förändringen hos Dora som de tror är ett resultat av relationen med sälen. 
 
Några pratar om att sälens pipande är jobbigt att lyssna på och att arbetet är tillräckligt bullrigt 
ändå. Intressant nog är det de i personalen som själva har blivit irriterade av sälens pipande ljud 
som har tyckt sig märka att även Dora har blivit det. Övriga har tolkat hennes ”tyst” och liknande 
som vyssjande och lekande. 
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4 DISKUSSION 
 

4.1 IAKTTAGELSER  

4.1.1 Sälens effekter - Aktivitet och lugnande 
För tre av de boende – Anna, Cilla och Dora – är stimulering och aktivitet primära 
omvårdnadsmål. Av dessa tre är Dora den som haft störst utbyte av sälen och även den som blev 
mest upplivad av kontakten med den. Utom att alla i personalen är överens om att hon har haft 
roligt med den och pratat och sjungit istället för att som vanligt sitta tyst, har två märkt ett ökat 
intresse för kramar, närhet och dans som höll i sig flera veckor efter studiens slut. Dora föreföll 
även bli mer utåtriktad och ta fler initiativ under studiens andra vecka, men det kan också ha 
berott på att hon efter hand kom över sin blyghet för mig, som var en ny person på avdelningen. 
 
Anna och Cilla har inte tagit till sig sälen på samma sätt som Dora eftersom de hela tiden har 
vetat att den inte är riktig. Trots detta har sälen fungerat som samtalsämne; något nytt på 
avdelningen som ordinarie personal, extra personal, besökande anhöriga och de friskare boende 
pratat en hel del om. De har tyckt att det har varit roligt att se Dora lycklig och spännande att få 
inblick i robotikens värld. På så vis har sälen stimulerat långt fler än de som faktiskt använde den. 
Liknande effekter noterades i studierna på det japanska sjukhuset (Shibata 2001), det japanska 
dagcentret för äldre (Wada et al. 2004) och det andra svenska gruppboendet (Krohn 2006). I viss 
mån har sälen i och med detta fungerat som den typ av aktivitet som Nygård (2004) förespråkar; 
en som många kan intressera sig för trots olika intressen. Dock är det mer än troligt att sälen efter 
en tid skulle ha blivit vardagsmat och inte längre stimulera till samtal, detta antyddes redan under 
denna relativt korta studie.  
 
Lugnande effekter märktes på Greta, som vid några tillfällen fått sälen när hon varit orolig och på 
sätt kunnat hållas lugn några extra minuter. Avdelningens övriga hetsporrar, Enok och Hilda, har 
inte förmåtts intressera sig för sälen. I Krohns studie (2006) har personalen vid ett tillfälle med 
sälens hjälp kunnat lugna en orolig patient så mycket att den vanliga lugnande medicinen inte 
behövts. 
 
Trots att både denna och Krohns studie är mer ingående än någon som tidigare utförts är de för 
begränsade i tid för att man ska kunna dra några slutsatser om långtidseffekter.  
 

4.1.2 Vem som velat ha sälen 
Precis som med riktiga djur är det högst individuellt vilka som trivs med Paro, men en gemensam 
faktor verkar vara att det handlar om personer med mellansvår demens, ett antagande som stöds 
av Krohn (2006) där samtliga respondenter hör till den gruppen och där fem av sex personer var 
mer eller mindre positiva till sälen. I båda studierna användes Paro främst av kvinnor som 
vanligen satt ensamma vid ett bord utan att själva kunna förflytta sig därifrån och kanske utan att 
ha så mycket social kontakt som de skulle önska. 
 
I denna studie hör Dora, Enok, Frans och Greta till mellanregistret. Av dessa har två tyckt om 
sälen och två inte, vilket visar att demensnivå i sig inte är en avgörande faktor. Att kvinnorna men 
inte männen fungerat bra ihop med sälen skulle kunna tyda på en könsfaktor, men iakttagelser 
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från avdelning B antyder att så inte är fallet utan att fördelningen handlar om slump. Eftersom 
studien utförts på en så pass liten grupp är det naturligtvis omöjligt att dra några slutsatser. 
 
Att relativt friska människor som Anna, Beata och Cilla i längden inte är intresserade av att prata 
och kela med Paro är en rimlig slutsats att dra, eftersom de förstår att sälen inte är riktig. De 
svårare fallen, Hilda och Ida, var för långt gångna i sin demens för att kunna ta den till sig. Ida 
reagerade visserligen positivt på sälen vid några tillfällen, men de resurser som skulle krävas för 
att låta henne ha sälen lika mycket som Dora saknas. Ingen har tid att sitta bredvid och hjälpa 
henne att hålla i sälen långa stunder i taget. Det skulle krävas fler studier för att på allvar 
undersöka huruvida människor med svår demens kan uppskatta Paro. 
 
Intresset för sälen förefaller inte ha något samband med hund- eller djurvana. Anna och Beata 
tyckte om och stimulerades av det riktiga djuret Lurvas, men leksaken Paro var de mindre 
intresserade av. Gissningsvis kan riktiga djur kan stimulera en bredare grupp av människor, 
eftersom såväl relativt friska som patienter med medelsvår demens kan tänkas gilla dem. Värt att 
notera är att det var de friskaste som hade störst utbyte av hunden. 
 

4.1.3 Vem som fått ha sälen 
Personalens inställning är avgörande för vem som ska få använda sälen och hur mycket. Greta vill 
ha mycket sällskap och stimulans och Dora är ensam och tycker så mycket om gosedjur. Båda 
tillbringar dagarna stilla vid varsitt bord, vilket underlättar eftersom sälen är otymplig och till 
skillnad från ett riktigt djur inte kan flytta sig själv. Alltså har det varit både lämpligt och enkelt att 
låta dem ha sälen. Ida reagerar egentligen på sälen när man jobbar med den och henne, men 
personalen har inte tid med detta, i synnerhet som hon varken orkar, förstår eller förmår särskilt 
mycket. Ur personalens synvinkel är det mycket bättre att låta Dora aktivera sig eller Greta lugna 
ner sig. Både Dora och Greta kan sysselsätta sig med sälen på egen hand. I deras fall kan sälen 
avlasta personalen, till skillnad från Ida som inte kan använda sälen utan hjälp. 
 
Avgörande faktorer verkar ha varit hur mycket personen verkat uppskatta sälen, hur mycket det 
avlastat personalen att låta personen ha sälen, personens fysiska förutsättningar samt risken för 
att personen skulle ha smutsat ner eller haft sönder sälen. 
 
Den sista punkten är närmast en designbrist. Det är svårt att utvärdera sälens lugnande effekter 
om personalen är rädd att utåtagerande och våldsamma patienter ska förstöra den.  
 
I Krohns (2006) studie var personalen mer oreserverat positiv till sälen och använde den oftare. 
Där hände det att personalen tog sig extra tid att intressera en boende för sälen eftersom de visste 
att den kunde ha en lugnande effekt på henne. I vissa fall lönar det sig alltså för personalen att 
arbeta mer aktivt med sälen, men det kräver att tiden och intresset finns. Som tidigare nämnts 
anser Nygård (2004) att samma sak ibland kan behöva provas flera gånger inom demensvård, 
vilket bekräftas av Krohns studie. ”Ibland fungerade det på en gång, ibland ville hon inte ha 
honom, men när de provar efter ett par minuter igen så går det bra. Så även om det inte 
fungerade på en gång lärde sig personalen att de kunde vänta ett tag och prova igen inom kort 
tid.” (Krohn 2006 sid. 56)  
 

4.1.4 Vem som tröttnat på sälen 
Det råder delade meningar bland personalen om huruvida Dora tröttnade på sälen efter en tid. 
De som menar att hon faktiskt tröttnade är exakt desamma som själva blev irriterade på sälens 
pipande. Kan det vara så att personalen projicerar sina egna känslor på Dora, eller kanske till och 
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med så att Dora smittas av personalens attityd? De boende är beroende av personalen och vill 
kanske inte vara till mer besvär än nödvändigt. Om personalen tycker att sälen är besvärlig kan en 
boende mycket väl märka det och då skjuta den ifrån sig för att markera att hon inte vill vara 
besvärlig och att personalen har fritt fram att ta bort den om de vill det. 
 
Edberg (2002) tar upp att det är svårt för personal att bedöma patienters känslor, vilket kan 
förklaras med att de tolkar patienten utifrån sitt eget humör. Detta antyder att det är möjligt att 
Dora egentligen inte ledsnade på sälen och att personalen tolkade henne utifrån sig själva. Enligt 
samma källa är det avgörande hur väl vårdaren känner patienten. Det förmodas att varje patients 
kontaktperson är den som känner patienten bäst. I det här fallet är Doras kontaktperson Pernilla, 
som var en av dem som hävdade att Dora tröttnade, men det är inte säkert att det alltid är 
kontaktpersonen som har rätt, och det är inte heller säkert att ”kontaktperson” har samma 
innebörd här som på det boende som Edberg skriver om. 
 
Strandberg (2002) nämner en studie av Russel (1996) vars resultat pekar på att äldre patienter 
aktar sig för att komma i kläm med vårdpersonal, av rädsla för att bli utan hjälp. Det finns alltså 
även anledning att spekulera kring ifall Dora med flit hållit sälen ifrån sig i närvaro av irriterad 
personal.  
 
Oavsett de boendes uppfattning är det viktigt att ta personalens upplevelser på allvar. Ett av 
syftena med Paro är att minska personalens stress, inte höja den. Hallberg tar i Edberg (2002) 
upp vikten av att personalen mår bra och att hänsyn tas till deras känslomässiga och praktiska 
behov. Om en vårdgivare upplever att hennes arbetsmiljö blir lidande av pipande läten från Paro 
så kommer det ofrånkomligen att gå ut över patienten i slutändan. Hallberg beskriver även hur 
viktigt det är att personalen tror på omvårdnadsågärderna för att de ska fungera. I det här fallet; 
om personalen inte uppfattar Paro som ett användbart redskap kommer Paro inte heller att ha en 
positiv inverkan på vårdmiljön. I förlängningen blir det viktigt att sociala robotar utformas med 
samtliga slutanvändares behov i åtanke. 
 

4.2 METODDISKUSSION 
Det är ett problem att respondenterna varit beroende av personal för att kunna ha sälen. Det har 
bara funnits en säl och alla har inte alltid kunnat ha den när de önskat, inte heller säkert så länge 
som de önskat. Som alltid inom demensvård är patienterna utlämnade till personalens tolkningar. 
Ointresse kan ha tolkats som trötthet och tvärtom.  
 
Förutsättningarna är inte samma för studiens andra vecka som för de tre följande. Under den 
andra veckan var jag där och fungerade som en extra resurs, men under större delen av tiden var 
den ordinarie personalen ensamma med roboten vilket inneburit ett annat arbetssätt. I början tog 
jag och personalen aktivt initiativ till att samla de boende runt sälen, mot slutet har den bara 
fungerat som ett medel att hålla Dora och Greta sysselsatta.  
 

4.3 JÄMFÖRELSE MED KROHNS IAKTTAGELSER 
Som tidigare nämnts utfördes Krohns (2006) studie samtidigt som denna på en patientgrupp om 
sex kvinnor varav alla hade medelsvår demens. Av de sex respondenterna var två mycket positiva 
till sälen, en positiv, en positiv men osäker, en positiv men mest ointresserad och en negativ. 
Trots inbördes olikheter har de fem positiva bemött och tolkat Paro på ungefär samma sätt. 
Roboten blev även ett samtalsämne på boendet och något att samlas kring. Personalen var så gott 
som uteslutande positiv och har framgångsrikt kunnat använda sälen för att lugna en annars 
orolig patient. Inga tydliga förändringar i interaktionen med Paro kunde påvisas under studiens 
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gång. Krohns slutsats är att Paro fungerat bra som substitut för ett riktigt djur och att han passar 
på ett gruppboende men att det är högst individuellt vem som kommer att tycka mest om honom 
och för vem han kommer ha ett terapeutiskt värde. 
 
Krohns iakttagelser stämmer överens med mina på flera punkter: sälen fungerade bäst med 
patienter med mellansvår grad av demens, den blev till ett samtalsämne som stimulerade fler än 
själva brukarna, den uppfattades inte alltid som en säl och dess enformiga läten uppfattades efter 
en tid som negativa. Den huvudsakliga skillnaden är att personalen i Krohns studie var avgjort 
mer positiva till sälen som arbetsredskap och inslag i vardagen, vilket inte bara påverkade 
stämningen på boendet utan även hur Paro användes i det dagliga arbetet. Krohn beskriver hur 
personalen använde sälen till att lugna en orolig patient, vilket blev möjligt eftersom man trodde 
på sälen och var beredd att lägga tid och energi på att utforska hur den kunde användas i kontakt 
med olika vårdtagare i olika situationer. I denna studie hade personalen en annan inställning och 
uppnådde därför inte samma typ av resultat som personalen i Krohns studie. 
 

4.4 DESIGN AV SÄLROBOT 
Jämfört med robotar som Huggable, AIBO och PaPeRo är Paro inte särskilt avancerad. 
Huggable har sensorer över hela kroppen och kan skilja mellan nio olika sorters beröring, Paros 
reaktioner avgörs främst av var beröringen sker, exempelvis gnäller den när användaren tar tag i 
labben men bryr sig inte alls om när den blir petad i ögonen. AIBO känner igen sin ägare på 
utseendet, kamerorna i Paros ögon skiljer bara mellan ljus och mörker. PaPeRo har flera olika 
röstlägen, Paro kommunicerar med hjälp av två sorters pipljud. Dessutom är skillnaden mellan 
dessa ljud liten och svår att uppfatta. 
 

4.4.1 Val av art 
Tanken med att modellera roboten efter en säl var att välja en djurart som den genomsnittlige 
användaren inte har erfarenhet av eller förutfattade meningar om. Detta har dock inte fungerat 
eftersom i stort sett alla respondenter (alla utom Anna) uppfattat Paro som en hund och 
behandlat och tolkat honom därefter. Exempelvis har de klappat sälen i ansiktet utan att ta 
hänsyn till morrhåren – hundar har ju inga morrhår. Katter har morrhår och tycker följaktligen 
inte om beröring i ansiktet, men de boende har inte läst in kattlikt beteende i sälen. Säkert har de 
inte ens lagt märke till morrhåren och har därför ingen chans att fundera kring om djur med 
morrhår vill bli klappade i ansiktet, de har helt enkelt tänkt sig att sälen är en hund och därför 
behandlat den så. Denna tolkning motsägs dock av att flera respondenter i Krohns (2006) studie 
uppfattade Paro som en katt. En möjlighet är att det en fördel att sälens generella utseende tillåtit 
användarna att tolka den som sina favoritdjur.  
 

4.4.2 Intelligens, språk och kommunikation 
Paro påstås vara intelligent och språkkunnig men det märks inte när man använder den. Det är 
meningen att sälen ska påverkas av användarens beteende och tidigare händelser, men det har 
varit svårt att lägga märke till och tolka sådana tendenser. I studien har Paro inte brukats av en 
enda person utan av flera, vilket försvårar anpassning. Sälen ska även förstå tal och bland annat 
kunna lära sig sitt eget namn, men det märks inte heller.  
 
Skillnaden mellan Paros glada och ledsna läte är alltför liten för att vara uppenbar och frågan är 
om den alls uppfattas av någon som inte letar efter den. Om all feedback är bra feedback och 
huvudsaken är att Paro reagerar på behandlingen, oavsett reaktionens art, då spelar bristerna i 
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Paros förmåga att kommunicera ingen roll. I så fall kan han vara betydligt billigare och enklare 
konstruerad.  
 
Ett syfte med att göra Paro intelligent är att användaren inte ska tröttna på interaktionen men för 
den här målgruppen – människor med nedsatt inlärningskapacitet – finns kanske inte det 
behovet. 
 
Det faktum att flera i personalen jämfört sälen med en spelande och dansande snögubbe tyder på 
att sälen i sin nuvarande utformning är onödigt avancerad, alternativt att den måste vara långt 
mer avancerad, med mer sofistikerad intelligens och språkteknologi, om den ska kunna fungera så 
som den är ämnad att fungera. 
 

4.4.3 Stimulans och lugnande 
Både Dora och Greta har försökt få sälen att somna. Tyvärr har detta inte fungerat, då sälen är 
programmerad att låta och röra sig mer ju mer den används. Därtill är den konstruerad med 
känsliga morrhår som resulterar i att den vänder bort huvudet när användaren stryker den över 
kinden. 
 
Sälen är avsedd att stimulera och lugna, men dessa två effekter verkar vara ömsesidigt uteslutande 
med nuvarande konstruktion. En äldre människa som får kontakt med något som uppfattas som 
ett djur eller en bebis vill vagga och vyssja, men sälen blir lika upptrissad av alla sorters stimulans, 
vilket i värsta fall kan få negativ effekt och stressa upp brukaren. Ett riktigt djur har naturligtvis 
helt andra förutsättningar att kunna läsa av en situation och interagera med brukaren på ett vettigt 
sätt och med ömsesidigt utbyte. 
 

4.4.4 Läten 
När batterierna tagit slut och sälen ”somnat” har respondenterna tröttnat på den, då har den inte 
varit mycket intressantare än en kudde eller ett vanligt gosedjur. Det är sälens förmåga att låta 
och reagera som har utgjort dess huvudsakliga förtjänster, men det onyanserade pipandet har 
verkat störande för personalen och inte gett den önskvärda responsen då respondenterna försökt 
lugna den. Det hade varit bättre om sälen, istället för att oavsett behandling pipa och fäkta med 
labbarna, kunde identifiera vyssjande och då ”spinna”, ”somna” eller liknande. En aktiv sömn 
med andetag och små snarkningar kunde få en helt annan effekt än att brukaren tröttnar. Kanske 
kunde den även vara varm och ha något som påminner om hjärtslag. Sara föreslog vibrationer 
och värme, vilket kunde vara en bra väg att gå. 
 
Både personal och boende har blivit störda av lätena från sälen. Även Krohn (2006) noterar att 
ett par respondenter reagerat negativt på pipljuden. Detta är problematiskt eftersom det ökar 
stressen på avdelningen och tröttar människor. Även om det skulle påvisas att enbart personal 
och inga boende störs, är det ett problem eftersom patienterna är beroende av vårdpersonal för 
sitt välbefinnande, enligt tidigare diskussion. Ur den synvinkeln skulle funktionaliteten som Sara 
efterlyser, den att låta användaren reglera sälens läten, medföra en klar förbättring. 
 

4.4.5 Napp och sladd 
Både Dora och Greta blev oroade av nappen och sladden. Kanske utmanade sladden illusionen 
av ett riktigt djur. Ambitionen att osynliggöra batteriladdningen har med andra ord inte lyckats 
helt och det är möjligt att en annan design skulle fungera bättre, kanske med fördel någon variant 
där sälens ansikte inte skyms under uppladdningen. 
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4.4.6 Förslag på designförbättringar 

• Eftersom sälen så ofta blir klappad bör den identifiera detta och reagera adekvat; hellre 
spinna och bli sömnig än pipa och bli sprallig.  

• Roboten bör reagera mer negativt på smällar och på att bli petad i ögonen, men positivt 
på att bli klappad i ansiktet och hållen i labben. Eftersom den behandlas som en bebis 
eller hundvalp bör den bete sig i enlighet med det. 

• De språkteknologiska funktionerna och det proaktiva beteendet bör utvecklas eller 
avvecklas.  

• Laddaren bör inte skymma ansiktet på sälen. 
• Användaren bör ha möjlighet att justera ljudet. 
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5 SLUTORD 
Av studiens nio patienter hade två utbyte av sälen, den ena stort. Gemensamt, men inte unikt, för 
dessa var att de hade en medelsvår grad av demens. Utöver dessa fanns en eller två som 
eventuellt kunde ha haft glädje av den om det hade funnits resurser nog för personalen att hjälpa 
till med detta. Ytterligare ett par hade indirekt utbyte av sälen, eftersom den påverkade miljön på 
boendet genom att vara ett samtalsämne och ett nytt inslag. Det är dock oklart huruvida det 
sistnämnda hade hållit i sig över tid. 
 
Sälen är ett positivt inslag för vissa, men inte för alla eller ens de flesta. I likhet med djurterapi 
(Norling 2002) kan Paro ”ha vissa hälsofrämjande effekter men under vissa förutsättningar och 
för vissa personer” (sid. 12). Vård av människor med demens ska dock utgå ifrån vars och ens 
individuella behov och det finns inget skäl att anta att något hjälpmedel eller någon speciell 
aktivitet kommer att tilltala alla i gruppen lika mycket. Det kan vara nog så bra att hitta en 
aktivitet som roar ett flertal, även om alla inte fäster sig vid samma aspekter. 
 
Det förefaller som att vissa önskvärda effekter av sociala robotar i demensvården kräver att 
personalen arbetar aktivt med brukaren och roboten. Saknas vilja, kunskap eller resurser att göra 
detta kan robotens fulla potential inte utnyttjas. Om sociala robotar av Paros typ blir vanligare i 
vården måste man därför också arbeta med personalens inställning till dem och eventuellt utbilda 
dem i användningen. 
 
Paro ligger på fel tekniknivå. De högre funktionerna, som språkigenkänning, är mindre 
avancerade än hos andra sociala robotar och fungerar inte som tänkt. Antingen bör funktionerna 
utvecklas ytterligare eller också kan man troligen få samma effekter med mycket enklare och 
billigare robotar. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att sälen fungerade mycket bra i ett par specifika fall med 
demensnivå som gemensam faktor och likt ett levande djur fungerade den som socialt 
smörjmedel för större delen av avdelningen, men frågan är om den betydligt billigare och enklare 
snögubben hade kunnat ge samma effekt. Om så är fallet är sälens funktioner antingen onödigt 
avancerade eller inte sofistikerade nog. Detta exempel belyser vikten av att noggrant utreda vilka 
funktioner som faktiskt behövs, så att tekniknivån blir rätt vid utformningen av en social robot. 
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