
Framtidens samhällsrobot Rono 
 

Rono, roboten för din hälsa 

 
Våran grupp består av: Albert, Uno, Gus/August G och Gustav 

 



 
Idébeskrivning – vad är den övergripande idéen med roboten och vilka 
utmaningar skall den lösa eller förbättra?  
Vi tycker att det finns för lite personal. Det leder till att personalen blir stressad så de kan inte 
sköta sitt jobb lika bra. De kan inte heller göra lika många operationer utan behöver göra 
enklare saker. Då blir vårdkön längre och folk riskerar att dö av att stå i vårdkön. Vi tycker att 
roboten ska lugna ner oroliga patienter och räcka t.ex sprutor till de som sköter operationen, 
alltså hjälpa till under operationerna. 
Sammanfattningsvis så är problemet att vårdkön är för lång och patienterna blir oroliga. Vår 
robot löser det genom att lugna ner patienterna och vara en assistent under operationer.  
 
- Målgrupp – Vilka målgrupper kommer ha nytta av roboten? Hur ser behoven ut och 
anpassningarna därefter?  Målgrupper är personer i väntrum på sjukhus och doktorer samt 
sköterskor. Rono ska köpas in av kommunen. 
 
 - Design – Hur samverkar form och funktion?  
Den tar sig fram genom att flyga med korta rör där ben brukar sitta. Den kan röra på huvudet 
och ta saker med sina kartong armar. 
 
- Tekniska lösningar – Vilka lösningar kommer användas till tex rörelse, interaktion 
med omgivningen, energiförsörjning samt hållbara materialval (den verkliga roboten)? 
Den ska kunna läsa av situationer, gå, röra på huvudet och armarna, fråga patienter och 
prata med dem, den ska gå på el och vara gjord av hårdplast. Den går att ladda utan batteri. 
 
 - Hot och möjligheter – Vad finns det för faror med att vi vill ersätta människor med 
robotar? Vilka kan de positiva effekterna vara?  
Ett hot är att folk blir lata och världen blir en kopia av Wall-E.  
Positiva saker är att vi människor tycker om att tävla och uppfinna saker. Vi kommer 
antagligen fortsätta forska och uppfinna ännu mer i en automatiserad värld där det bara finns 
I-landsproblem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Skisser måttsatta i tre vyer (behöver ej vara skalenligt)  
 

 
 

 
 
- Flödesschema som beskriver hur roboten är programmerad (i tex scratch)  



 

 
 
 
- Loggbok – enkel dokumentation och utvärdering av arbetsprocessen 
 
 
Datum:   6/10 -2020  
 
Idag har vi kommit överens om vårt problem och en lösning som underlättar 
problemet/gör problemet mindre. Vi har även börjat skissa och har berättat lite om 
våra skisser för varandra.  



Samarbetet har gått bra hittills enligt mig, men jag tror att det finns en risk för att det 
inte kommer vara så under hela arbetet.

 
 
Datum: 13/10-2020 
 
Idag har vi: 
Enats om skiss och ritat den ur tre olika vinklar. Vi har även kommit överens om att 
roboten ska lugna ner folk i väntrum och hjälpa till lite under operationer. Vi har gjort 
en materiallista. 
 

 



 
 
 
20/10-2020 
Idag har vi: 
Fyllt i ett paper med ett flödesschema och ett annat med en idébeskrivning om roboten. Vi 
har även namngett vår robot och skapat scratchkonton. 
 
16/11-2020 
Idag har vi börjat bygga på våran robot prototyp, vi har målat hatten och huvudet svart samt 
klippt och klistrat på kroppen till roboten.  Bild

 
 
17-11/2020 
Idag har vi pratat med en chalmerist och fått feedback av henne men vi har även börjat 
skriva en kod till robot prototypen Rono 
 



 
 
30/11-2020    

Idag har vi målat ett ansikte till 
Rono samt alla sidor av kroppen. Vi har även klistrat på kartongbitar för hålen och målat 
dem svarta som resten av kroppen. Vi har också klistrat på “knappar” på kroppen så att det 
ser finare ut.  

 
 
1/12-2020 
Idag har vi gjort ett officiellt flödesschema till Rono. Jag har fyllt i lite av den tekniska 
rapporten som bl.a hot och möjligheter.  
 
 
7/12-2020 



 
Idag har vi satt fast hatten, gjort armar och flyg ben samt satt fast dem. 
 
 
14/12-2020 
Utvärdering: Det har varit kul att programmera i scratch och klistra på små kartongbitar på 
den större “kropps kartongen”. Det har varit lite svårt att ta beslut och att komma fram i 
arbetet då resten av min grupp i varierande grad har varit svåra att få fart på. Ibland gick det 
dock lätt att omplanera visa saker som t.ex armarna som gick från att vara sugrör till kartong 
bitar.  
 
 
 
 


