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1. Introduksjon 
Tangible Interactions for Elders er et initiativ fra Universitetet i Oslo for å jobbe med 
brukergrensesnitt som passer for eldre som av ulike grunner får til andre former for 
interaksjon en touch skjermer.  
 
Dagens eldre er en veldig variert gruppe mennesker som har opplevd stor teknologisk 
utvikling i løpet av sin livstid. Det er svært varierende i hvor stor grad den enkelte har 
tatt i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi ønsker å bidra med teknologi 
som bidrar til å øke de eldres sosiale interaksjon og aktivitetsnivå. 
 

 
 
Det vi har utviklet er kunstnerisk brukergrensesnitt som fremstiller hvor det er sosial 
aktivitet både gjennom bilde og tale. For de som trenger det er det også haptisk 
feedback. Prototyping er gjort med Arduino Unoer og upcycling av en brukt LED skjerm 
med lavt strømforbruk. 
 

• Er det ikke brukere innenfor sensorens rekkevidde så vises dagens kunstverk. 
Nytt bilde hver dag. 

• Når noen kommer innenfor 2 meter fra SocialArt UI, hilser den høflig med en 
innspilt stemme og skifter bilde for å presentere hvor i fellesområdene det er 
folk samlet. Sensorer ved inngangene til rommene teller folks inn- og utganger 
anonymt, og sender det trådløst til SocialArt klienten. 

• Hvis brukeren aktivt går bort til UI så vises dagens program på skjermen, og en 
stemme leser opp hva som skjer hvor i kronologisk rekkefølge. 

 

    
Figur 1. SocialArt - eksempel på aktivitets og program presentasjon.   
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2. Designprosessen 
Vi valgte en brukersentrert designprosess (User Centric Design) for å tilnærme oss 
oppgaven “Tangible Interactions for Elders” da vi vurderte det som en god metodikk for 
å jobbe med dette prosjektet.  
 

 
Fig 2. Grunnleggende UCD prosess 
 

Vi hadde en iterativ prosess med evolusjonær prototyping og brukertesting. I løpet av 
prosjektet har vi hatt 2 formative og 2 summative runder med testing. Vi benyttet også 
en fokusgruppe mellom de to siste testrundene for å få mer diskusjon og informasjon 
om hva brukerene foretrakk av funksjonalitet og grensesnitt.  

3 Forstå brukerne 
 

Målgruppen vår har vært alle alderspensjonister fra 67 år og oppover og spesielt de som 
generelt sliter med å aktivisere og sosialisere seg. Om lag 2 prosent av den voksne 
befolkningen, anslagsvis 70 000 personer, oppgir at de ikke har noen å snakke fortrolig 
med, og like mange sier at de ikke har noen som står dem så nær at de kan regnes med 
ved personlige problemer. Langt flere er til tider plaget av ensomhet, framfor alt enslige 
som har mistet ektefellen gjennom skilsmisse eller dødsfall, dette er henter fra studier 
om brukergruppen vår som underbygger vår research. Kampen Omsorg+ er deltar i et 
nordisk prøveprosjekt for smart teknologi i eldreomsorgen, senteret er et 
leilighetskompleks for eldre og ikke et tradisjonelt aldershjem. Totalt har vi hatt 28 
personer involvert i prosjektet, 25 er beboere og 3 er ansatte ved omsorgsboligene. 
 

Empatiser • Forstå brukeren

Definer • Avklar behov

Ide • Utform en ide til løsning

Prototype • Utvikle modell

Test • Evaluer med brukere 
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3.1 Etnografi 
 
Kampen Omsorg+ er omsorgsboliger for eldre fra 67 år som ønsker trygghet, aktivitet og 
sosialt felleskap. Vårt mål gjennom prosjektet har vært å øke den sosiale aktiviteten og 
gjøre det enklere for eldre som bor på omsorgsboliger å øke mulighetene for sosialt 
felleskap. Siden de fremdeles bor i egne hjem kan det være vanskelig å komme seg ut og 
ta kontakt med folk.  
 
I den første delen brukte vi etnografi; deltagende observasjon i kombinasjon med 
intervju som ga oss et innblikk i hverdagen og behovene til beboerne. Målene våre var å 
finne ut av hva hvordan de brukte teknologi og hvordan vi kunne implementere ny 
teknologi som passer inn i omgivelsene og likevel har en god funksjon. Den første 
stunden observerte vi alle beboerne i kantinen, før vi bestemte oss for en tilfeldig 
gruppe som vi kunne observere nærmere. Vi observerte også på de sosiale vanene 
deres  under en konsert i kantinen, men da valgte vi å involvere oss med de eldre. Vi ble 
sittende i kantinen etter konserten slik at vi kunne snakke åpent og stille enkle spørsmål 
mens de var komfortable og var i et naturlig miljø. 
 

3.2 Samtaler med fagpersoner 
 

 

Fig 3. Samtaler på Kampen 

For oss var det essensielt å få innsikt i de eldres situasjon gjennom å snakke med de ansatte på 
Kampen Omsorg+ som arbeider med målgruppen vår daglig. Fordi boligkomplekset er et 
teknologisk forsøksprosjekt med støtte fra Oslo Kommune i et nordisk pilotprosjekt innenfor 
velferdsteknologi i regi av eSenior, er det stort fokus på teknologibruk der. I likhet med noen av 
beboerne hadde de ansatte mye fokus på de delene som ikke fungerte tilfredsstillende, slik som 
nettbrettene som var standard for alle beboere.  Men det var også eksempler på smarte  
løsninger som fungerte bra. 
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3.3 Litteratursøk 
 
For å få bedre domenekunnskap gjorde vi også litteratursøk i medisinske tidsskrifter og fant at  
mange eldre led av en rekke fysiske og mentale plager på grunn av manglende fysisk og sosial 
aktivitet av ulike grunner. 

  

 Fig 4. Rodin - Tenkeren 

• Mange eldre sliter med ensomhet og depresjon 

• Sluttet å jobbe 

• Tap og sorg 

• Mindre sosial interaksjon 

• Nedsatt aktivitet 
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3.4 Behovsanalyse 
I fellesskap analyserte vi de data vi hadde funnet frem til gjennom våre forundersøkelser og 
begynte å se et mønster. Fordi eldre er en demografisk bred gruppering vil det være store 
variasjoner i hva som oppleves som en bedre hverdag, og hva som deres begrensninger. Aldring 
er på ingen måte en lineær prosess, og mennesker har subjektive meninger om hva som er 
bedre. Sosialt liv ansikt til ansikt med jevnaldrende gir tydelig livskvalitet, og barn er en kilde til 
glede og stolthet. Det er i varierende grad et ønske om å ta i bruk datamaskin og smarttelefon 
for kommunikasjon og praktiske gjøremål som bankoppdrag, og en bekymring for at offentlige 
tjenester blir utilgjengelige på grunn av digitalisering. Andre er helt fortrolige med bruk av 
smarttelefoner, sosiale medier og liknende på lik linje med oss yngre. 

4. Ideutvikling 
Vi startet med idemyldring i teamet, hvor alle først brukte litt tid for seg selv for å komme på 
mulige produkter eller tjenester som kunne være til nytte for målgruppen. Deretter delte vi 
ideer uten innsigelser helt til vi ikke kunne komme opp med flere. 

4.1 Velge en vei 
Videre fortsatte vi en økt med analysering som bestod av åpen koding, utvikling av 
konsepter, gruppere konseptene inn i kategorier og deretter danne en hypotese (Fig.1). 
Vi hadde ulike idéer og skisser om ting vi ønsket å lage, men kom frem til noen mål som 
vi satte oss. 
 
Forskningsspørsmålet vi kom fram til ble: kan vi gjennom ny teknologi bidra til å øke 
mulighetene for sosialt felleskap og aktivitet?  
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Våre mål: 
• Øke mulighetene sosialt felleskap 
• Gjøre det enklere finne andre mennesker 
• Øke aktiviteten i fellesrommene 
• Gjøre det enklere å krysse dørstokkmila  

 
 
 

5. Prototyping 
 

5.1 Low-fidelity prototype 
Idéen vår startet veldig enkelt, et kart der brukergrensesnittet skulle være haptisk. Det 
skulle også være en visuell fremstilling av mennesker i form av lys (Fig.3). Vi lagde 
storyboards og scenarioer til low-fidelity prototyping før vi gikk videre med å teste ut 
ulike måter vi kunne implementere dette på en god måte (Fig.2). Dataen som skal 
representeres skulle bli hentet inn av flere lasersensorer. 
 

 
Fig.4 Skisse av led-lys på baksiden av kartet 
 

5.2 Tekniske undersøkelser 
 

Videre måtte vi teste ut teknologien som egnet seg best ved å prøve oss fram og se hva 
som egnet seg. Vi konsulterte oss med eksperter innen for Arduino UNO, Rasberry Pi, 
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RF-sendere og laser. Etter videre idémyldring og involvering av veileder fikk vi gode råd 
og dermed ble det endring i planene allerede. Vi bestemte oss for å ha en skjerm inne i 
rammen istedenfor et papirkart, dette skulle føre til bedre og enklere visuell fremstilling 
enn ventet (Fig.4 og 5) .  
 

 
Fig. 5: program for 3D-printing   

 

 
Fig. 6: Undersøkelser av laser 
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5.3 High-Fidelity prototype 1 
Etter datainnsamlingen og undersøkelsene kunne vi endelig bygge en prototype til testing. Vi 
ønsket å implementere tre ting. Haptisk tilbakemelding, bevegelse og en visuell fremstilling av 
data. 

 

Fig 7. High Fidelity prototype 1 

Grensesnittet fungerte slik at når du nærmet deg skjermen så viste den en oversikt over alle 
fellesrommene, deretter kom det farger og sirkler for hvor det var mange mennesker. Videre 
kunne vi legge hånden over et av rommene på skjermen også vibrerte den etter hvor mye 
mennesker det var i rommet.  
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Fig 8. Første versjon av GUI 

 

5.4 Formativ test 
 

Den første testen som vi kunne gjennomføre var med to testobjekter som ikke bodde på 
Kampen. Testen ble gjennomførte hjemme hos de, vi hadde satt oss mål om å teste 
vibrering og hvordan designet ble oppfattet. Vi lot testobjektene interagere fritt med 
prototypen i sine egne naturlige omgivelser også ble de med på ustrukturert intervju. 
Dette ga oss innblikk i hvordan interaksjonen var og hvordan grensesnittet fungerte. 
Grensesnittet fungerte slik at når du nærmet deg, så ble bildet til et kart. På det kartet 
var det en visuell fremstilling som viste deg hvor det var mye aktivitet på 
fellesrommene. Deretter kunne du ta på skjermen over de ulike rommene og få en 
vibrasjon som er basert på antallet mennesker i rommet.  
 

5.4.1 Resultater 
 
Basert på den første testen hadde vi noen idéer om hva som skulle endres allerede, 
Fremstillingen viste seg å være det viktigste for brukerene. Vibreringen ble ikke 
oppfattet som vi ønsket, fordi ingen tok på skjermen uten at vi blandet oss inn og ikke 
mange skjønte sammenhenge mellom vibrasjonen og håndplasseringen. Videre påpekte 
testobjektene at skjermen måtte passe inn i omgivelse. 
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Fig 9. Forsøk på forbedringer av haptisk feedback 
 

5.5 Prototyping 2 
 

Vi måtte gjøre store endringer med kartet og den visuelle delen, og basert på tilbake 
meldingene våre dempet vi vibreringen ned med 33 % prosent. Videre fokuserte vi på 
hvordan vi kunne få prototypen vår til å passe inn i et hjem og være en del av 
omgivelsene rundt seg. Dermed rådførte vi oss med en ekspert. Dette førte til at vi 
endret skjermens standbymodus til et bilde av et maleri eller en oversikt over dagens 
aktiviteter og informasjon. 

 
Fig 10. Kunst på skjermen 
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5.6 Testing av prototype 2 
 

I vår andre test med brukere våre ønsket vi å validere om designet ble oppfattet på 
riktig måte og ulike feiloppfatninger med prototypen som kunne oppstå. Testingen 
foregikk under kontrollerte omgivelser, der vi brukte en Wizard of Oz- metode (John F. 
Kelley, 1980) . En sto bak og sendte data til fremstillingen, mens den andre trykket på en 
knapp for vibrering. For brukerene som testet virket dette som et automatisk system. 
 

5.7 Prototype 3 
 

Prototype 3 var en videreutvikling av prototype 2 hvor vi introduserte en speileffekt på 
overflaten når brukergrensenittet var inaktivt. Tanken var at systemet kunne gli naturlig 
inn i omgivelsene, samtidig som det vekker noe interesse hos potensielt nye brukere. 
Resultatet ble vurdert til å ikke gi tilstrekkelig god kontrast på bildet, og ble lagt på is. 
 

5.8 Fokusgruppe 
 

For å få mer innblikk i målgruppens behov gjennomførte vi også en fokusgruppe med 5 
av senterets brukere. For å få en naturlig flyt i samtalen benyttet vi en delvis strukturert 
intervjuform. Vi fortalte litt om SocialArt prototypen og tanken bak løsningen, og tok 
imot kommentarer og spørsmål. 
 

Nye funn i ved hjelp av fokusgruppen var viktigheten av å plassere SocialArt 
grensesnittet i en høyde som også passer for brukere i rullestol, da de ellers ikke vil 
kunne benytte løsningen. Selv om vi hadde tenkt på andre ting som kontrast, lyd og 
vibrasjon i forbindelse med universell utforming, så er det tydelig at vi kan gjøre mer 
innen dette komplekse området. 
 

Vi benyttet også anledningen til å få tilbakemelding på forskjellige alternative grafiske 
presentasjoner av hvor det var folk, og hva slags kunst som falt i smak som pausebilde. 
Det som var mest intuitivt og populært var smilefjesene fra prototype 2. 
 

Mulighetene for videreutvikling av løsningen er flere. Det er ønsket å ha oversikt over 
hva som skjer i fremtiden, ikke bare i øyeblikket. Å ha tilgang til denne informasjonen fra 
egen bolig virket også interessant for deltakerene i fokusgruppen. Det er viktig å sikre at 
informasjonen ikke kommer på avveie slik at den kan misbrukes, så dette må vurderes 
nøye og eventuelt viderutvikles før full produksjonssetting. Så lenge løsningen er 
begrenset i omfang så er sikkerheten håndtert tilfredsstillende. 
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5.9 Prototype 4 

 

Fig 11. Kunst får en mer sentral plass i løsningen 

Den foreløpig siste iterasjonen av SocialArt er en HiFi prototype med fungerende 
sensorer for måling av personer i inntil 3 rom, og trådløs kommunikasjon med SocialArt 
maskinen som kan presentere livedata for brukeren verbalt og visuelt. 
 

• Hilse høflig når noen går forbi 
• Presentere pågående og kommende aktiviteter 

 
I tillegg planlegger vi SocialArt web (www.socialart.no) for å kunne presentere 
informasjonen på den enkelte brukers eget utstyr, og for å legge til rette for en 
aktivitetskalender knyttet opp mot det kunstneriske utrykket som er sentralt i tjenesten. 
 

• website: www.socialart.no er registrert for videre utvikling av tjenesten 
• audiofiler: presentasjon av hva som foregår som et alternativ for svaksynte 

 
Universell utforming har gjennom hele designprosessen vært et mål da målgruppen for 
produktet vårt har svært forskjellig grad av sensorisk, motorisk og kognitiv 
funksjonsevne. De fleste av beboerne vi har vært i kontakt med i løpet av prototypingen 
har vært kognitivt og sensorisk velfungerende, men flere har hatt motoriske svekkelser. 
Det vil si at vi har fått feedback på en del funkjsoner som vi har tenkt på, men det er 
åpne spørsmål i forhold til hvor intuitivt og lærbart systemet er for svakt demente. 
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6 Summativ testing 
 

Siden vi ønsker å bidra til at de eldre skal bli mer aktive gjennom bruk av vår teknologi er 
vårt forskningsspørsmål om SocialArt kan bidra til økt sosial aktivitet, eller motivasjon til 
slikt. Nullhypotesen vår blir  
 

• H0: Det er ingen forskjell i vilje til sosialt felleskap hos eldre som bruker SocialArt 
i forhold til de som ikke bruker det. 

• H1: Eldre som bruker SocialArt har økt vilje til sosialt felleskap i forhold til de som 
ikke bruker det. 

 

Det er kun en uavhengig variabel, og det er om den eldre benytter SocialArt eller ikke. 
Den avhengige variabelen er graden av vilje til sosialt felleskap.  
 

6.1 Datainnsamling 
 

Dette målte vi gjennom egenrapportering fra et randomisert utvalg av brukere av 
Kampen Omsorg+. I tillegg gjorde vi observasjon av løsningen i naturlig miljø for å 
vurdere hvordan løsningen fungerte i miljøet den er tenkt for, og ikke minst i hvor stor 
grad den engasjerte brukerene. Vi observerte også hvem som deltok i de påfølgende 
sosiale aktivitetene. 
 

Da løsningen er tenkt å være selvforklarende gjorde vi den endelige summative testen 
som en kvasieksperiment i reelt miljø i kombinasjon med et enkelt delvis strukturert 
intervju.  

 

Fig 11. Prototyp 4 klar til test i naturlig miljø på Kampen 
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6.2 Koding av data 
 

Intervjuene av testobjektene har vi brutt ned til hovedpunktene i deres 
tilbakemeldinger. Grad av interaksjon ble delt inn i passerte uten å se på SocialArt UI (0), 
så på pausebildet (1) og interagerte med systemet og fikk informasjon om dagens 
sosiale og kulturelle program gjennom Social Art UI (2).  
Vi har gradert utbytte av løsningen etter om man 1 fikk glede av bilde, 2 uttalte seg 
positivt om løsningen eller 3 fikk nyttig informasjon å agere på fra den. 0 ble satt der det 
ikke ble gitt tilbakemelding, eller man ikke så nytteverdi av SocialArt løsningen. 
 

Sosial deltakelse ble observert, men i disse tallene kan det være noe usikkerhet da de 
baserer seg på gjenkjennelse av mennesker som vi ikke kjenner godt. 
 

Bruker Interaksjon UX Vurdering Utbytte Deltok 
sosialt 

p1 2 Morsomt 2 1 

p2 2 Dette ser bra ut 2 1 

p3 2 fiffig ting 2 1 

p4 2 klarer seg med nettbrett, mobil osv 0 1 

p5 2 fint bilde, hadde det på veggen hjemme 
også  

1 1 

p6 2 likte bildene (men forsto ikke konseptet) 1 1 

p7 2 nyttig å få vite at kaffen var flyttet 3 1 

p8 2 måtte tenke litt på det 0 1 

p9 1 Fin 1 1 

p10 1 fint bilde 1 1 

p11 1 fine farger 1 0 

p12 1 (ingen kommentar) 0 0 

p13 1 (passerte flere ganger, uten 
kommentar) 

0 1 

p14 0 (ingen kommentar) 0 1 
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p15 0 (ingen kommentar) 0 1 

p16 0 (ingen kommentar) 0 0 

p17 0 (ingen kommentar) 0 0 

p18 0 (ingen kommentar) 0 0 

p19 0 (ingen kommentar) 0 0 

 

Tabell 1. Kodete data fra summativ testing 
 

Det er nok et visst positivt bias i tilbakemeldingene om brukeropplevelse, da vi gjennom 
hele prosessen har opplevd beboerne på Kampen Omsorg+ som hyggelige. For å 
kompensere for det så har vi valgt å være strenge i vurderingen av utbytte i forhold til 
hvordan deltakerne ordla seg. Det var også viktig å se etter tegn til at løsningen ikke ble 
forstått av brukeren. Ingen av brukerene under testingen hadde behov for haptisk 
feedback så det er ikke tatt med i statistikken. 
 

6.3 Deskriptiv Statistikk 
 

Vi ønsker å bidra til økt vilje til sosialt felleskap hos eldre gjennom å presentere sosiale 
arrangementer på en kunstnerisk og ikke stigmatiserende måte. 
 

Interaksjon antall andel utbytte sosial aktivitet 

Engasjerte 8 42% 1,4 100% 

Observerte 5 26% 0,6 60% 

Ingen 6 32% 0 33% 

Total 19 100% 0,7 68% 

 

Vi ser en klar forskjell i vilje til sosialt felleskap mellom de som interagerte med SocialArt 
og de som ikke enset systemet. De som kun så på bildet plasserer seg midt i mellom de 
to andre gruppene i forhold til sosial aktivitet. 
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Fig. 13 Sosial aktivitet per gruppering 
 

Funnet kan tolkes til å falsifisere vår nullhypotese og verifisere vår alternative hypotese. 
Det er dog viktig å innse at det er stor sannsynlighet for at de mest sosialt aktive 
menneskene også vil være mest nysgjerrige og villige til å interagere med ny teknologi. I 
noen tilfeller ga SocialArt brukerene muligheten til å oppdage at det oppsatte 
arrangementet var flyttet til en ny lokasjon slik at de fikk deltatt, men vi kan ikke med 
sikkerhet si at løsningen har gitt økt vilje til sosial felleskap. 
 

Det vil være nødvendig med en langtids randomisert studie med 2 grupper for å kunne 
se utvikling i sosial funksjon. Da vårt egentlige ønske er å bidra til bedre mental helse 
blant eldre beveger vi oss da fra HCI fagfeltet og over i medisinsk forskning.    
 

6.4 Statistisk analyse 
 

Den siste summative testen vår er ikke utformet som et eksperiment, vi har ikke et 
kontrollert og valgt sett med brukere eller en referansegruppe. Vi ser et klart mønster i 
bruken men ingen av gruppene er store nok til at de kunne gitt statistisk signifikans med 
en ANOVA test.  
 

5 brukere fungerer greit for både formativ og summativ brukervennlighetstesting da 
man kan identifisere en stor andel av usability problemer med en liten gruppe brukere. 
(J. Nielsen, 1999)  
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7 Konklusjon 
 

SocialArt kan være et positivt bidrag i miljøet, og gi folk noe å snakke om. For å oppnå 
full effekt med tanke på hjelpe eldre forbi dørstokkmila så vil det være nødvendig å 
tilgjengeliggjøre SocialArt der de bor eller ferdes. Det er nærliggende å benytte 
webteknologi for å gjøre systemet tilgjengelig for eldre som også bor i egne hjem uten 
felles servicetilbud som Kampen Omsorg+ tilbyr sine leietakere. 
 

Vi har sett at løsningen er enkel å bruke, men at de med noe kognitiv svikt kan ha 
problemer med å forstå den kunstneriske representasjonen av aktivitetsprogrammet 
selv om de har glede av den visuelle utformingen. De kan også ha problemer med å 
forstå den samme informasjonen forklart av et menneske, så det er en utfordring å lage 
løsninger som er intuitive for demente.  
 

Brukergruppen som kan ha størst nytte og glede av SocialArt i dagens utførelse er etter 
vår mening de kognitivt relativt godt fungerende.  
 
Det hadde vært veldig interessant å videreutviklet løsningen til et servicetilbud for eldre 
på tvers av bosted, og gjerne med mulighet for kulturreiser og andre utflukter som kan 
gi nye opplevelser og økt livskvalitet. 
 

 
Fig 14. Opera under åpen himmel i Verona er verd å oppleve minst en gang i livet 
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