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RPG-distrikt Småland-Öland 
 

 

Nätverket 

KKPPRR  llyyssssnnaarr    

ppåå  oossss! 
 

 

Ett nätverk för dig som är intresserad av samhällsfrågor ur ett äldreperspektiv 
 
 

I Borås kan man på välfärdsbiblioteket låna 
robotdammsugare, GPS-klocka och nyckelfinnare för att 
kunna lära sig mer hur man hanterar olika välfärdsteknik. 

 
Välfärdsbibliotek 
 

Modellkommunen Borås satsar på hälsofrämjande teknik för 75-plussare. Syftet 

är att öka äldres livskvalitet och därmed också skjuta upp behovet av hemtjänst. 

 

Bakgrund 

 

– Användningen av ny teknik bromsas av att det saknas erfarenheter från hur bra 

eller användbar en produkt eller tjänst är, men det enda sättet att få dessa 

erfarenheter är att de facto pröva, säger Leif Sandsjö, docent i 

ergonomi/människa-tekniksystem på Högskolan i Borås.  

 

Arbetet började med att Leif Sandsjö, tillsammans med Jonas Söderholm, 

biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås samt Borås stad 

och AllAgeHub ansökte om medel till ett pilotprojekt för att undersöka hur 

utlåning av välfärdsteknik skulle kunna skapa trygghet och självständighet hos 

äldre och personer med funktionsnedsättningar. 

ROBOTDAMMSUGARE OCH GPS-KLOCKOR 

Det ledde till utvecklingen av Välfärdsbibblan i Borås där besökare kan låna 

hem smarta lampor, robotdammsugare, GPS-klockor, aktivitetsarmband, 

nyckelfinnare och olika lösningar för det smarta hemmet. 
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– Välfärdsbiblioteket har varit väldigt uppskattat bland våra seniorer och vi är 

glada för det fina samarbetet med högskolan och AllAgeHub i utvecklingen av 

detta. Nu ser vi fram emot att bygga vidare och låta fler få upptäcka och testa 

välfärdsteknik, säger Madelene Alfinsson, verksamhetsutvecklare för 

välfärdsteknik på Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad. 

Forskarna har huvudsakligen varit intresserade av två aspekter. Dels hur 

bibliotek kan nyttjas för att nå ut till en användargrupp som vanligtvis inte står 

först i ledet när ny teknik kommer på marknaden, och dels hur tillämpningen av 

ny teknik kan göra äldre personer och de med funktionsnedsättning mer 

självständiga. På grund av pandemin har biblioteket inte kunnat testas i så stor 

skala, men det finns några lyckade användarexempel. 

– En automatiskt aktiverad belysning som tänds när man rör sig från sovrum till 

badrum har varit uppskattad. Den är ett bra exempel eftersom den är enkel att 

installera, den är relativt billig att köpa och den kan skapa både trygghet och 

minska risken för fall. De låntagare som vi har pratat med har upptäckt tekniken 

genom att låna den på biblioteket och har blivit positivt överraskade. Nu har de 

produkterna i åtanke för framtida behov, säger Jonas Söderholm.  
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