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Vi är en av grupperna i kompassen som ska tävla i Chalmers 
tävlingen. Här är våran presentation: 

  
 

 
 



IDEE´R 
Vi fick ide´n att göra en robot som ska hjälpa till inom 
äldreomsorg. Vår ide´ va att ha en robot som skulle kunna 
städa och hjälpa till med mat och beställningar. 
Då tänkte vi att en robot ska kunna göra de lättare för de 
äldres vardag.  

 
Vår robot Joakim ska ha som uppdrag att gå till varje rum i 
ålderdomshem  t.e.x var fjärde timme och kolla så att de är 
bra med dom äldre och fråga om dom vill ha mat. Man kan 
säga att det är som när man går in och beställer mat på 
skärmen på Max eller Mcdonalds. Alltså att hans mage ska 
vara som det. 
 
Joakim har en ruta på sin mage så dom äldre kan välja sin 
mat i från roboten och det finns 9 knappar. Siffrorna 1 till 6 
är matbeställningar. 7 till 9 är städar knappar som innehåller 
olika kategorier att städa t.ex plocka upp på golvet eller 
dammsuga vardagsrummet. 
 
Som sagt så går vår robot Joakim in till varje rum t.ex var 
fjärde  timme och ser om personen vill ha mat eller om den 
ska städa i något rum. Då har Joakim en ruta på magen, man 
kan säga som en typ av beställnings skärm. Personen trycker 
då på dom olika kategorierna t.ex  fika, dricka och mat. Sen 
frågar roboten på magen ifall den vill ha det alltså att man 
kan trycka på ja eller nej. När man har svarat ja skickas 
beställningen ut till köket och det tar cirka 10 till 15 min för 



att maten att bli klar. Om man svarar nej så får man göra om 
och göra rätt. 
 
 
 
 

DESIGN: 
Detta var våran första skiss, som vi 
gjorde innan vi började bygga. Vi har 
ändrat ganska mycket sedan dess. Vi 
tänkte först ha ett förkläde med ett hål 
på magen för beställnings rutan, men 
det skulle inte få plats. 
 
 
Här är skissen på den färdiga roboten 
Joakim. Vi blev mer nöjda över denna 
skissen än vad vi blev med den förra. Vi 
är nöjda med Joakims slutgiltiga 
resultat. 
 
 
  

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 TEKNISKA LÖSNINGAR 
Som teknisk lösning på vår robot har vi på benen suttit ett 
gångjärn och skruvat fast benen på dem. Vi hade en 
mekanisk rörelse på armarna också men det blev lite för tajt. 
Rörelsen som ska hjälpa till själva omgivningen är ju då på ett 
äldreomsorg och rörelsen sitter i benen. Om våran robot blir 
till verklighet och man skulle behöva bygga den med hållbara 
material så skulle nog själva kroppen bestå av metall och sen 
blivit inklätt i något återvunnet tyg. Huvudet och ansiktet 
skulle bestå av elektroniska ögon som ser verkliga ut och 
och huvudet av samma metall och inklätt i något återvunnet 
tyg. 
 
 
 

HOT OCH MÖJLIGHETER: 
Vad som skulle kunna vara ett hot mot att ersätta robotar 
mot människor skulle kunna vara att fler och fler börjar 
bygga och kanske till och med börjar tävla vems som har den 
bästa roboten, då kanske det blir för snabbt och för slarvigt 
programmerat och det kan blir mer fel. Till slut kanske de 
blir reklam som inte är sant utan dom som gjort själva 
roboten vill att alla ska köpa den så att dom får mer pengar. 
Det kan också vara ett hot att byta ut människor mot 
robotar för om det blir något litet fel i programmeringen kan 



det skada väldigt många människor. Om en robot skulle 
hjälpa till på ett sjukhus t.ex och det blir fel i 
programmeringen, skulle de kunna leda till att patienterna 
får fel medicin, eller att någon skadar sig på roboten. 
 
Men det kan även vara en möjlighet, i sammanhang där det 
inte är så lätt att det blir fel eller om det inte gör så mycket 
om det blir lite fel. Men i en mataffär t.ex. Då kan roboten 
hjälpa till att placera ut varor. I sådana fall skulle man kunna 
programmera den på så sätt att den vet vart alla varor ska 
vara och på leverans lagret har alla saker en egen plats som 
roboten vet om, så går den till leverans lagret och plockar ut 
de varor som saknas. När en vara eller produkt håller på att 
ta slut, rapporteras det till roboten så går roboten till 
leverans lagret och hämtar varorna, sedan placerar roboten 
ut varorna på sina platser.  
Just nu i pågående corona pandemi behövs det mycket 
personal just i äldreomsorgen, då äldre personer är i 
riskgrupp och om personal på äldreboenden får corona kan 
de smitta de äldre och då kan de bli sjukare än yngre, 
friskare människor. 
  
Det skulle behövas mer personal och ett bra alternativ är att 
ha robotar men då är de viktigt att de är noga 
programmerade men det skulle bli väldigt dyrt i längden att 
ha robotar då materialet skulle bli ganska dyrt eftersom att 
sverige är ett ganska stort land och vi har många 
äldreboenden som de behöver finnas på. 
 



FLÖDESSCHEMA. 
 

Här är vårat flödesschema. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Målgrupp 

Vår robot ska hjälpa till inom äldreomsorg. Vi tror att de 
kommer hjälpa personalen med 1 eller 2 robotar som 
antingen hjälper till med städning eller mat beställningar. 
Det som skulle kunna bli lite fel är att själva 
programmeringen blir fel eftersom att innan man sätter 
igång själva roboten ska den ställas in på rätt tid mm. 
Nu när vi är i denna så kallad corona kris så behövs det så 
mycket vård som möjligt på t.ex sjukvården och på 
ålderdomshem. När våra föräldrar blir gamla hoppas vi att 
våran robot kan hjälpa deras vardag. 

 
 
 

Miljövänligt material 
I vår prototyp av roboten Joakim har vi använt mest 
återvunnet material. Det mesta är återvunnet förutom 
garnet, gångjärnen och skruvarna till gångjärnen. Resten 
har vi gjort av återvunnet material såsom: 
Ögonen-Pet flaskkorkar som vi målat, 
hatten- kommer från lapplådan på syslöjden, 
aluminiumfoliet-från kökslådan hemifrån. 
Resterande tyg kommer också från lapplådan på 
syslöjden. Själva kroppen har vi gjort i träslöjden. 
 
Om joakim skulle vara verkligt producerad skulle 
kroppen vara gjort av någon slags metall som är inklätt i 



något fint och mjukt tyg. Det skulle också behöva 
innehålla mycket elektricitet, för att ladda batterier hade 
vi använt solceller som går att ladda med vilket ljus som 
helst. Då behöver inte Joakim vara utomhus i solljus för 
att ladda upp sitt batteri. 
 
Vi tänkte att Joakim ska vara programmerad efter de 
ålderdomshemmet han befinner sig på, så han vet vart 
rummen ligger och så att han inte går fel någonstans. 
Han ska ha en sensor på magen som gör att han inte 
krockar med något eller någon. 
 
 
Vi hoppas att våran robot i framtiden kommer göra 
skillnad. 
 
 
 


