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1 Innledning

1.1 Prosjektgruppen og veileder

Prosjektgruppen består av Elena Eriksen, Tara Torjussen, Martin Lassen og Mads Haga.

1.2 Samarbeidspartner

Firmaet Velferdsfabrikken har som mål å utvikle enkel hjelpeteknologi for eldre som kan gjøre det

mulig for dem å bli boende hjemme lenger. Det er en oppstartbedrift som har som idé å basere

løsningene sine i størst mulig grad på eksisterende hyllevare, som de så vil sette sammen til nye

produkter. De planlegger i første omgang å levere et system for kommunikasjon via TV-skjermer.

Velferdsfabrikken  tar  del  i  velferdsteknologiprosjektet  BRIS  –  BRukergrensesnitt  for  velferds-

teknologi I Stua sammen med Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, Bærum kommune,

Asker kommune, Skedsmokorset frivilligsentral og OdinMedia AS. Vår gruppe har ingen formell

tilknytning til dette prosjektet, men vår kontaktperson der, Guri Verne, har formidlet kontakt med

Velferdsfabrikken og med noen av våre intervjuobjekter. Videre har Guri, stipendiat Jorun Børsting,

faglærerne,  og  Alfhild  Skogsfjord  og  Bente  Brunsgård  fra  Velferdsfabrikken  gitt  oss  råd  og

veiledning i arbeidet. Guri satte oss også i kontakt med Arild Arildset fra styret i  Huseby Senior

Residens Borettslag på Skedsmokorset, som har gitt oss et innblikk i hvordan livet arter seg for

eldre i omsorgsboliger, og hvilke utfordringer stadig mer sviktende kognitive evner medfører for de

eldre.

1.3 Problemstilling

Hvordan lage en enkel og funksjonell fjernkontroll som de eldre klarer å bruke? Problemstillingen 

tar utgangspunkt i Velferdsfabrikkens ønske om å vite mer om hva slags grensesnitt mellom system 

og bruker som er mest brukervennlig og realistisk å få til.

1.4 Enkelt design for eldre

Velferdsfabrikkens løsning for kommunikasjon via TV-skjermer er tenkt å ha et enkelt og lettfattelig

grensesnitt for å operere systemet, med et oversiktlig antall valgmuligheter. Det må tas hensyn til
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noen grad  av  kognitive  og  kroppslige  begrensninger  hos  brukerne.  Derfor  gjorde  de  seg  visse

antagelser om å redusere kompleksitet i brukergrensesnittet, særlig med tanke på menyer og antall

valgmuligheter. Hovedbudskapet til Velferdsfabrikken var: Gjør det så enkelt som mulig, men ikke

for enkelt. Vi skulle med andre ord unngå navigasjon i menyer, men samtidig la brukerne ha noen

valgmuligheter.  Spørsmålet  er  hvor  mange  valgmuligheter  brukerne  kan  takle,  og  ikke  minst

hvordan valgene kan utformes på en så intuitiv måte at de assosierer riktig fra representasjon til

handling i brukergrensesnittet. Dette siste er viktig særlig med tanke på begrensinger i evnen til å

lære noe nytt, men prinsippet er like fullt universelt. Det andre viktigste budskapet til Velferds-

fabrikken  var  at  vi  ikke  skulle  forsøke  å  favne  alle  potensielle  brukere,  det  ville  bli  en  altfor

heterogen gruppe og vanskelig å lage én felles løsning for.

1.5 Prototypen

Oppgaven vi fikk var å lage en slags fjernkontroll som skulle kunne brukes til å ta imot og starte

videosamtaler via en TV-skjerm, først og fremst mellom eldre og en lege eller annet helsepersonell.

Gitt  de  rammene som ovenfor  er  skissert  angående design  for  eldre,  ble  alternativene  som ble

vurdert  under  prosessen  med prototyping  noe  annerledes  enn  om målgruppen hadde vært  fullt

funksjonsfriske og for eksempel unge eller middelaldrende brukere. Samtidig var det helt klart at

funksjonalitet  måtte  prioriteres  fremfor  «kulhet»  om  vi  skulle  tjene  brukergruppen,  skjønt  vi

selvsagt var klar over at det også hos eldre er slik at når noe slår an eller ikke, har utforming en viss

rolle, ved siden av brukervennlighet og annen tilgjengelighet. Prototypen skulle prøves ut sammen

med  eldre  som  er  representative  for  målgruppen,  slik  at  vi  kunne  gjøre  nødvendige  grep  for

utvikling og forbedring for hver iterasjon i prosessen.

2 Mål og visjon, målgruppe og prosjektplan

Da  vi  gikk  i  gang  med  arbeidet,  nedfelte  vi  noen  rammer  for  prosjektet  som  inngår  i  den

semesteroppgaven vi skal levere.

2.1 Mål og visjon

Gruppen skal i samarbeid med Velferdsfabrikken utvikle en prototype til et grensesnitt for inter-

aksjon mellom velferdsbrukere og systemet som de bruker til kommunikasjon med sine kontakter i

helse- og omsorgstjenesten.
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2.2 Målgruppe

Den primære målgruppen vår,  velferdsbrukere av typen «hjemmeboende eldre med begynnende

demens», ble tidlig innsnevret ytterligere til at de skulle være over 70 år gamle og ha lite erfaring

med internett og annen teknologi. Vi la til grunn at det som ville fungere for disse, også ville kunne

brukes av eldre med mer kjennskap til moderne kommunikasjonsmidler. Den samlede gruppen av

eldre som er potensielle eller reelle velferdsbrukere i hjemmet er altfor mangfoldig og uensartet til

at vi med enkle grep kunne lage en løsning som lett kunne tilpasses enhver på den tiden vi hadde til

rådighet. Vi måtte derfor utelukke brukere med mer hemmende grader av fysiske handikap, og satse

på den brukergruppen som har størst potensial for å klare seg selv hjemme noen år til, til tross for

begynnende kognitiv svikt.

2.3 Prosjektplan

Vi satte opp en tidsplan, med endepunkt i uke 48, da prosjektet skal presenteres og rapporten være

ferdig.
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UKE
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44

UKE

45

UKE

46

UKE

47

UKE

48

Organisering 

av gruppen

Oppstartmøte

Idémyldring

Datainnsamling

Prototyping

Prosjektpresentasjon

Testing

Rapportskriving

3 Metodikk

Vi valgte brukersentrert design for arbeidet vårt, i og med at vi skulle designe et produkt for en

meget spesifikk brukergruppe med andre behov enn de hittil største brukergruppene. For å fange

opp og kunne ta hensyn til disse behovene, mente vi at brukerne burde være involvert i størst mulig

del av designprosessen, noe som ivaretas ved prinsippene om tidlig fokus på brukere og oppgaver,

evaluering gjennom empirisk belegg ved måling, og iterativt design for å utnytte denne innsamlede

kunnskapen til forbedring av produktet vi hadde under utvikling (jf. Rogers, Sharp and Preece 2011:
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327-329).

Vi hadde allerede ved starten fått klar beskjed om at vi ikke kunne regne med å lage noe som passet

for alle, derfor satte vi oss fore å definere målgruppen litt klarere ved hjelp av innsamlede data. Ved

gjennomgangen av de første intervjuene kom vi til at individene vi møtte der, fordelte seg i fire

grupper. Disse er representert ved fire personas vi har laget, der to av gruppene er mindre typiske

for dem vi retter oss mot, og de to andre er de mest typiske. Dette blir redegjort nærmere for i

kapittelet om datainnsamling og analyse.

4 Idéer

Vi ser i og for seg for oss at flere ulike styringsløsninger kan implementeres til det samme systemet,

men har her måttet velge én for utvikling gjennom prototyping og brukerundersøkelser. De fleste

idéene finnes fra før i en eller annen variant, i og med at dette er et felt mange har arbeidet innen i

de senere årene, og flere av de problemene vi har støtt på eller forutsett, er omtalt tidligere.

Fokus  for  dette  prosjektet  er  grensesnittet  sett  fra  velferdsbrukerens  side,  hvor  kontrollenheten

interagerer med et system som består av en TV-skjerm, kamera, mikrofon, en boks som inneholder

programvaren  og  formidler  nettkontakten.  Systemet  vil  sannsynligvis  se  annerledes  ut  fra  for

eksempel en leges side, hvor kontakten rimeligvis vil formidles via en datamaskin, men det ligger

utenfor denne oppgavens rammer.

4.1 Tidligere arbeider

Det er en kjent sak at enslige eldre personer med begynnende demens har lett for å bli isolert og

kjenne seg ensomme (jf. Duane et al. 2013: 133 f.). Arntzen et al. (2014: 7) tar for seg ulike former

for hjelpeteknologi noe yngre personer med demens kan ha nytte av. Særlig fire av funnene har

relevans for prosjektet knyttet til Velferdsfabrikken: Hjelpeteknologien måtte være rettet mot å løse

praktiske, følelsesmessige og relasjonelle utfordringer, den måtte passe godt inn i brukerens vaner

og etablerte strategier, eventuelt være en bedre løsning, den måtte gi gode følelser og være pålitelig,

og den måtte være brukervennlig og kunne tilpasses. Rosenberg og Nygård (2014: 673), på sin side,

legger vekt på at demente også kan lære nye ting, særlig i tilknytning til praktisk innøving, samt at

individuell  tilpasning av læringsstrategier  er  nødvendig.  Joshi og Woll (2014) beskriver  et  slikt

system i større bredde, der mange tekniske elementer undersøkes, så som skjerm, kamera, mikrofon.
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4.2 Egne idéer

Vi var igjennom en lengre periode med prøving og forkasting på idéplanet før vi satt igjen med et

forslag vi ville lage en prototype av for utprøving med forsøkspersoner.

Vi forkastet etter innspill fra veileder den første idéen, nemlig en applikasjon på et nettbrett, da

forskning har vist at ihvertfall en del eldre har vansker med å bruke denne typen teknologi (Culén &

Bratteteig 2013: 462-464). Videre forkastet vi også alle typer menyvalg via TV-skjermen, selv de

helt enkle, så som en oversikt over kontaktene, hvor kontakt skulle opprettes ved  å velge. Grunnen

til  at  vi  forkastet  dette,  er  at  brukerne  da  måtte  sette  seg  inn  i  ett  eller  annet  slags

navigasjonsverktøy – vi tenkte på en slags «pekestokk», tilsvarende en mus for en datamaskin, som

ville virke ved at brukeren pekte på sitt valg og klikket eller bare pekte lenge nok på den utvalgte

kontakten, eventuelt en slags navigasjonsenhet lignende slike som brukes til TV-spill. Vi kom til at

dette  ville bli  for krevende for mange av brukerne i  målgruppen vår  å sette seg inn i.  Derfor

forsøkte vi å flytte det hele nærmere brukeren og enten ta utgangspunkt i vanlig kroppsbruk eller i

fysiske navigasjonsmiljøer eller selektorer, mens vi hele tiden vurderte hvor lett det ville være å

holde rede på dette for en bruker. Til slutt satt vi igjen med ett område vi fant det verd å arbeide

videre med, og som ble testet ut med eldre, og som vi laget prototyper av.

4.2.1 Talestyring

Talestyringsteknologien  er  fortsatt  «rett  rundt  hjørnet»,  men ikke  fullt  ut  moden for  oppgaven.

Ellers taler  det  til  denne løsningens fordel  at  det  faller  veldig naturlig  for  mange mennesker  å

snakke også til ting, så det ville være lett å lære seg, gitt at løsningen har god støtte for dagligtale,

og ikke er strengt kommandobasert. Vår videre vurdering er at personer som blir engstelige av å

høre tale fra systemet, sannsynligvis ikke vil være i stand til å klare seg selv som hjemmeboende,

slik at det i seg selv ikke er noen innvending mot løsningen, men ellers er en mulighet å ha et

«vertsansikt» som fremfører systemsidens del av dialogen med brukeren, slik Velferdsfabrikkens

representanter foreslo for oss. Deres vurdering var ellers at såpass engstelige personer ikke inngår i

målgruppen.

4.2.2 Kroppsbaserte løsninger

Vi  vurderte  ulike  kroppsbaserte  løsninger,  så  som en  tråkkeplate  med  valgmuligheter,  eller  en

bevegelsessensor for peking eller andre gester, noe i retning av Kinect, som dessuten har talestøtte.
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Vi kom til at dette ville bli for uvant og dermed for vanskelig å lære seg for brukerne.

4.2.3 RFID-løsninger

Vi vurderte to typer RFID-løsninger:

Forslaget Settekasse: Et brett med felter med bilder av personer som kan kontaktes. Brukeren skal

sette en telefonfigur på rett person for å ringe opp/opprette forbindelse.

De nærbeslektede forslagene Figurina og Stela har henholdsvis små skulpturer og avlange klosser

med bilde av det samme som skulpturene representerer, for eksempel en telefon for telefoni, en

gymnast  for «teletrim for  eldre»,  osv.  Den av disse figurene som representerer  den handlingen

brukeren vil initiere, skal plasseres på et felt med bilde av en telefon for å åpne forbindelsen.

Felles for disse løsningene  er det at de neppe er like forståelige for alle, videre ville det være lett å

rote vekk figurene som inngår i løsningene.

4.2.4 Bryterløsninger

Vi vurderte en slags bryterløsning, eller noe lignende et «ruletthjul» som kunne skrus rundt til å

peke på en person å kontakte eller en på annen aktivitet å initiere. Igjen en enkel, men kanskje

likevel ikke så lettfattelig løsning.

4.2.5 Fjernkontrollenheter

Med noe nøling gikk vi også i gang med å utrede en fjernkontroll som mulig løsning. Nøling fordi

det har vært forsøkt før, og vi vet av egen erfaring at det kan være vanskelig å bruke, og dessuten

ville det med tradisjonell utforming bare bli enda en fjernkontroll å holde rede på. Vi kom derfor til

at den måtte få en form som skilte den ut, og tanken meldte seg om å bruke et deksel som så ut som

et gammeldags telefonrør, slik vi kjenner fra fasttelefonene. Tanken var at da ville enheten være

umiddelbart  gjenkjennelig  som  et  redskap  for  telefoni.  Idéen  ble  unnfanget  under  et  veiled-

ningsmøte, og oppmuntret av bifall fra veileder den gangen vi først nevnte det, tok vi idéen opp

igjen da øvrige mulige løsninger var gjennomdrøftet og stort sett lagt døde. Vi vurderte tidlig om

det ville være hensiktsmessig å gjøre den mest mulig lik de gamle analoge telefonene, på den måten

at brukeren ville aktivere forbindelsen ut og deretter kunne ringe på en eller annen måte, eller til og

med ringe til én bestemt kontakt ved bare å løfte opp røret, men forkastet det, da vi kom til at det
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ville medføre mange feilhendelser, siden en må regne med at røret blir flyttet på under rengjøring og

lignende. Derfor kom vi til at det måtte et tydeligere og aktivt valg fra brukerens side til for å ringe.

Med utgangspunkt i de kravene intervjuobjektene våre synliggjorde, og med innspill fra oppdrags-

giver, kom vi til at enheten måtte være svært forenklet, med direktekoblende knappevalg. Enkelt, ja,

men med valgmuligheter: En bruker må for eksempel kunne velge mellom aksept eller avvisning av

en innkommende samtale. Det ligger et viktig etisk element i dette: Brukeren må ha en reell mulig-

het til å bestemme hvem vedkommende vil samtale med eller ikke, umyndiggjøring må unngås.

Derfor må enheten ha en akseptknapp og en avvisnings-/avbrytknapp. Dette konseptet tok vi videre

til prototyping og brukertesting.

5 Datainnsamling og analyse

I og med at vi hadde valgt brukersentrert design som tilnærming, ble data samlet inn ved hjelp av

intervju og observasjon. På bakgrunn av dette kunne vi avdekke brukernes behov og bestemme krav

til grensesnittet.

5.1 Intervju

Vi hadde flere runder med intervjuer med personer i den aldersgruppen vi så for oss som relevant. I

begynnelsen så vi for oss at vi også skulle ha en fokusgruppe i den senere fasen av prosjektet, når vi

ville ha en high fidelity-prototype å teste, men kom til at det ville bli vanskelig å få til. Dette dels

fordi det viste seg krevende logistisk sett bare det å få i stand intervjuer med enkeltpersoner og par,

dels fordi vi kom sterkt i tvil om verdien av data en kunne få ut av en fokusgruppeundersøkelse,

ettersom vi ved intervju av par så det at det hendte at den ene brøt inn i intervjuet med den andre, og

vi måtte ta spørsmålet om igjen for å forsikre oss om at det var intervjuobjektets egen mening som

ble ytret. Med bakgrunn i dette fryktet vi at gruppedynamikk og enkeltpersoners dominans kunne

påvirke svarene i en fokusgruppesituasjon og dermed gjøre dataene mindre pålitelige.

5.1.1 Planlegging av intervju

Det ble gjennomført et pilotintervju, og på grunnlag av det ble en liste med spørsmål for neste inter-

vjurunde utarbeidet. Noen intervjuobjekter ble rekruttert av oss selv nær hjemstedene våre, mens

noen  ble  rekruttert  gjennom  vår  kontakt  ved  BRIS-prosjektet.  Forut  for  intervjuene  med  de

sistnevnte hadde vi også et forberedende møte med Arild Arildset fra styret i borettslaget der disse
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bor, og selv beboer der.

Vi valgte å intervjue syv personer, der noen ble intervjuet enkeltvis og andre som par. Da vi skulle

hjem til intervjuobjektene, fant vi det mest praktisk å intervjue parene som par, siden dette også var

mer tidsbesparende.

Vi valgte semi-strukturerte intervjuer, fordi disse egner seg mer for avsporinger (jf.  Lazar et al.

2010: 189). Vi så for oss at det var viktig å kunne la intervjuene spore litt av underveis for å få åpne

for kommentarer som ikke nødvendigvis var helt i kontekst, og slik fange opp nyttige innspill som

ikke ville kommet under strukturerte intervjuer. 

5.1.2 Gjennomføring av intervju

Intervjuene ble gjennomført på intervjuobjektenes hjemsteder, dels nær hjemstedene våre, dels på

Huseby Senior Residens Borettslag på Skedsmokorset. En av erfaringene var at det var lettere både

å få i stand og få gjennomført intervjuer ved egen rekruttering, ved kontakt med kandidater fra

listen vi fikk tilsendt, var det for det første litt vanskeligere å få fastsatt og fastholdt en tid – det ble

noe forskyvning, videre trakk én seg fullstendig, og én kom vi ikke i kontakt med.

Vi fant etterhvert ut at semi-strukturerte intervjuer ikke egnet seg for alle. Da pilotintervjuet gikk

bra, valgte vi å gå videre med denne intervjutypen, men vi fant siden ut at vi kanskje burde ha valgt

en noe  strammere struktur, fordi det ble litt for mange mindre relevante avsporinger, noe som førte

til at intervjuene tok vesentlig lengre tid enn planlagt. Dette ble i noen grad forsøkt i de senere

intervjuene. En grunn til at intervjuene tok mye lengre tid enn vi hadde sett for oss, var at pilot -

intervjuet inkluderte en person i 60-årene som var mer oppegående og noe mer presis i uttalelsene

sine, og derfor hadde krevd mindre oppfølging og gjentagelser underveis. Videre ble det tidvis et

problem under parintervju at den ene brøt inn når den andre skulle snakke, så det ble tilløp til

monopolisering av samtalen. Vi løste dette ved å vente til innbryteren var ferdig, for ikke å være

uhøflige og avbrytende, og stilte deretter spørsmålet om igjen til den andre for å sikre oss at vi ikke

mistet mulig verdifull informasjon. Vi prøvde hele tiden å inkludere den mindre pågående parten,

slik  at  begge  fikk  frem  sine  meninger.  Dersom  kun  den  mest  pågående  svarte  eller  deltok  i

diskusjonen, passet vi på å spørre direkte «hva mener du om dette» til den mindre pågående parten.

Etter  intervjuene  oppsummerte  vi  og  gikk  gjennom  notatene  våre,  slik  at  vi  kunne  korrigere

eventuelle misforståelser. Vi fant ut at det blant annet var tilfeller av at de hadde svart litt forskjellig
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på de samme gjentagne tingene, så vi spurte hva de egentlig mente, slik at vi fikk oppklart ting før

vi dro. Deretter skrudde vi av opptakene for at det skulle være mulig å si noe «off the record», som

intervjuobjektene kanskje ikke turde å si under opptak. Dette viste seg å være ganske fornuftig, da

vi fikk flere verdifulle kommentarer. 

Da vi hadde forlatt intervjustedet, satte vi oss sammen og reflekterte over dataene vi hadde samlet

inn. Vi leste gjennom og skrev ned viktige tolkninger og fikset litt på observasjonsnotatene, for å

unngå at vi glemte noe eller at det ville bli umulig å reflektere over senere.

Vi gjennomførte intervjuer for hver iterasjon i prosessen, forut for prototyping, for å skaffe data til

den første runden, etterpå, for å skaffe data til å korrigere kursen og forbedre den prototypen vi ville

satse videre på, og endelig for å teste ut den vi hadde utviklet til high fidelity-nivå.

5.2 Observasjon

Vi benyttet observasjon som et supplement til intervjuene tidlig i prosessen, slik at vi fikk et mer

helhetlig bilde av intervjuobjektenes holdninger og meninger. 

Vi vil trekke frem ett eksempel for å illustrere nytten av observasjon i datainnsamlingsøyemed. Da

vi intervjuet dette paret så vi at de to intervjuobjektene hadde to ulike holdninger, hvor mannen var

mer frempå og bestemt, og tok gjerne ordet, mens kvinnen var litt mer tilbaketrukken. Det viste seg

at  mannen  hadde  litt  mer  forståelse  for  teknologi  enn  henne.  De  viste  oss  at  de  hadde  en

Doro-mobiltelefon på deling, samt en hustelefon. Kvinnen, som var Parkinson-pasient, demonstrer-

te hvor lang tid det ville ta for henne å strekke seg fra stolen hun satt i, og bort til hustelefonen som

var stasjonert ved siden av TV-en, omtrent en meter unna. Hun skalv og det var tydelig at det var

anstrengende for henne, noe hun også sa selv. Dette tok overraskende lang tid, og vi skjønte med det

at ting tar enda lenger tid for eldre med mild kognitiv svikt og tilleggshandikap enn det vi hadde

trodd på forhånd. Vi oppdaget også at det var litt vanskelig for dem å se for seg hvordan løsningen

vår ville vært dersom de faktisk hadde den i stuen, slik at de noen ganger nølte og endret svar etter

vi hadde forklart nærmere hva det var vi ønsket svar på.

5.3 Dataanalyse

I det følgende tar vi for oss materialet som ble samlet inn under intervjuene. Data samlet inn under

prototypingen behandles under evalueringskapittelet.
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5.3.1 Personas

Med utgangspunkt i innsamlede data ble potensielle brukere inndelt i fire kategorier, som hver blir

representert av en persona, en fiktiv person med et sett evner og egenskaper, og derav følgende krav

og holdninger, som vi anser som karakteristiske for den gruppen den enkelte persona anskueliggjør.

Utgangs
punkt

Evner: + 
Erfaring: +

Evner: -
Erfaring: +

Evner: +
Erfaring: -

Evner: -
Erfaring: -

Persona ”Anne” 70 år ”Kjetil” 75 år ”Ellen” 75 år ”Solfrid” 82 år
Illustra-s
jon

”I møte 
med 
videoko
nferans
e”

”Kult!” ”Dette burde jeg
klare”

”Interessant, men
dette virket litt

vanskelig”

”Jeg tror ikke jeg får
til dette”

Behov 
for 
tilsyn

Lite Medium        -     Medium        -     Ofte

Erfaring 
med 
teknologi

Leser og 
skriver 
SMS 

Leser og 
skriver 
SMS på 
Doro

Leser SMS 
på Doro

Fasttelefon

Helseutf
ordring
er

God Mild 
kognitiv 
svikt
Syn 

God Kognitivt 
svikt
Syn 
Hørsel

Krav til 
systemet

Intuitivt Synlighet
Oversiktlig
Gjenkjenne
lig

Oversiktlig
Lettfattelig

Synlighet
Oversiktlig
Gjenkjennelig
Lettfattelig
ENKELT

Tabell 1: Personas 

I vår definisjon av hvem vi retter innsatsen mot, representerer «Anne» og «Solfrid» ytterendene av

spekteret hva angår behov for og mulighet til å nyttiggjøre seg systemet, mens «Kjetil» og «Ellen»

representerer hoveddelen av de brukerne systemet er tenkt for, og følgelig legger vi mest vekt på

deres krav til systemet, samt de kognitive ressurser de har nå og må kunne forventes å ha i noen år
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fremover.

5.3.2 Funn angående krav og behov

Brukernes behov kan oppsummeres med at grensesnittet må være intuitivt, gjenkjennelig, oversikt-

lig, enkelt, lettfattelig.

Funksjonelle krav til kontrollenheten: Den skal ha en knapp for hver funksjon: Én for å akseptere en

samtale, én for å avbryte, det vil si avvise/avslutte en samtale, og én for å ringe ut til en gitt person.

Ikke-funksjonelle krav til kontrollenheten: Den må fungere på alle TV-er, den må kunne ta imot og

avvise samtaler på en enkel måte, den må ha et utseende som lett assosieres med det å ringe, den må

ha et begrenset antall valgmuligheter, det vil si «en oppgave – ett klikk».

Ut fra datainnsamlingen har vi funnet ut at for eldre generelt er det viktigste med en slik kontroll-

enhet at det er enkelt å forstå hvilke funksjoner man skal benytte når. Lavt antall funksjoner var

også  viktig,  til  sammenligning  med  vanlige  fjernkontroller  som har  alt  for  mange  knapper  og

funksjoner man ikke vanligvis trenger.

6 Prototyping

Prototypingen og utviklingsprosessen ønsket å følge designprinsippene affordance,  consistency og

constraints.  Prinsippene  ble  det  sentrale  i  utformingen  av  alle  prototypene,  og  preger  tydelig

designforslagene. Med de to første prinsippet tar vi sikte

på å la knappene være selvforklarende, intuitive og kjente.

Både  form,  farge  og  symbolverdi  skal  i  seg  selv  gi

brukeren  nok  veiledning  til  å  operere  kontrollen.  Det

tredje prinsippet constraints er like viktig, da vi må unngå

å gi brukerne valgmuligheter som gjør at  de lett  velger

feil,  som svekke  en  mulig  allerede  svak  mestringsfølelse.  Som vi  har  nevnt  tidligere  kan  vår

målgruppe ha lettere helsemessige utfordringer,  og det er kognitive aspekter som gjør at  de får

problemer med nylæring og hukommelse. 

Den første skissen som ble tatt med ut til intervjuene ble basert på en svært enkelt kontrollpanel,

med  de  allerede  kjente  symbolene  for  å  motta  og  legge  på  samtaler.  Kontrollpanelet  skal  gi

assosiasjoner  til  den «vanlige» telefonplatformen med talltastatur,  hvor  tallene er  byttet  ut  med

bilder. Det er kjent at ansikter er noe som mennesker er gode på å huske og gjenkjenne. Bildet viser
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forskjellige  alternativer,  med  en  eller  flere  knapper/bilder  for  personer  å  ringe  ut  til.  Tilbake-

meldingene  etter  første  intervjurunde  viste  at  denne  type  fjernkontroll  ble  ansett  som  lite

gjenkjennelig, og vekket ikke umiddelbare assosiasjoner til telefoni, noe vi anså som essensielt med

hensyn til våre designprinsipper og krav.

6.1 Low fidelity

For å bedre skape en bro mellom det gamle og det nye, ble arbeidet konsentrert rundt ideen om en

«retro» telefon som fjernkontroll. Kravene om at designet måtte være enkelt, intuitivt, gjenkjennelig

og lettfattelig var også styrende for

denne første low fidelity prototypen.

Vi  ønsket  hovedsakelig  å  få  til  en

«look  and  feel»-prototype,  hvor

dimensjonenes  visuelle  representa-

sjoner  og  fysiske  objekt  skulle

testes. Dataen fra evalueringen viste

at knappeplassering og bruk av symboler var i stor grad hensiktsmessig, men at knappen i midten

kunne flyttes nederst.  Bildene under viser utviklingen av protypen fra skisse til et håndgripelig

fysisk objekt.

6.2 High fidelity

Ved den høyoppløselige prototypen var fokuset å få

funksjonalitet på plass. Hovedsakelig var dette en

vertikalprototyping hvor vi ønsket å teste hele funksjonen

med å ta imot en samtale, inkludert videokonferanse. 

Low  fidelity prototypen  ble  generelt  videreutviklet  og

forbedret hvor overflaten ble kledd av myk teip, for bedre

grep. Fargene rød og grønn er godt etablerte signaler som

klarsignal  og  «avbryt»,  og  disse  ble  i  større  grad

fremhevet  på  denne  prototypen.   Bilder  av  mennesker

eller nærmest utvetydige metaforiske tegninger gir også

sterk  intuitiv  forståelse  av  hva  man  skal  gjøre,  og  ble

forbedret på denne prototypen. Samtidig ble knappen for

ring ut  flyttet  nederst.  Testingen skulle  sentrere seg om den
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grønne knappen «ta imot samtale».

Funksjonaliteten ble implementert med et videokonferanse-system fra Logitech, basert på Skype.

Kontrollenheten til  denne var liten nok til  at  den kunne bygges inn i  «retro-telefonen» fra  low

fidelity-prototypen. Overføringen var basert på IR, og var retningsbestemt.

6.3 Fremtidsplaner

Gjennom prosessen med testing dukket det opp flere ting som vi ønsker å presentere som fremtidige

forbedringer.  Foruten  å  få  plass  all  funksjonalitet,  ønsker  vi  at  kontrollenheten  er  basert  på

Bluetooth/RF,  slik  at  betjeningen ikke lenger  er retningsbestemt.  Videre ser  vi  muligheten til  å

kunne snakke i telefonen, hvor det tekniske innebærer aktiv mikrofonnivåstyring slik at mottakeren

hører godt nok. Samtidig ønskes det god lyd i høyttaleren, for de som skulle ha problemer med å

høre lyden fra TV-en. Noen av brukerne ønsket også å kunne ringe ut til  flere,  i  tråd med hva

prosjektet Velferdsfabrikken ønsker å tilby i fremtiden. I tillegg til at man kan programmere om

«ring ut»-kappen kan det derfor være ønskelig å tilføye flere slike knapper. Alt dette sees mulig

dersom  kontrollen  bygges  på  et  intelligent  embedded system  og  ikke  et  tradisjonelt  fjern-

kontrollsystem.

7 Evaluering

Vi har gjennom prosessen lært en hel del om forskjeller mellom på den ene siden det å designe for

yngre, funksjonsfriske og teknologivante brukere, slik vi fra før er vant med, og på den andre siden

det å designe for eldre, funksjonssvekkede og mindre teknologivante brukere, slik vår målgruppe

ble definert. Når en må tenke tilgjengelighet og forenkling i nær sagt hver detalj, gir det seg selv at

løsninger  som ellers  ville  være  de  opplagte  førstevalgene  om en  tenker  generelle  og  fleksible

løsninger, kan måtte forkastes, slik vi måtte forkaste vår første idé om en applikasjon på et nettbrett

eller på en smarttelefon. Når forskning viser at det ikke er veien å gå, må en bare gå en ny runde, og

tenke nøye etter hvordan en kan ta hensyn til de utfordringene som fører til  at løsningen måtte

forkastes – og så gjenta dette for hver iterasjon i den videre prosessen. Målet må hele tiden være å

avdekke utfordringer brukeren opplever ved mulige løsninger, slik at deres behov og begrensninger

står i fokus på hvert trinn i prosessen. Vi har brukt DECIDE som rammeverk for å sette opp en plan

for evalueringsarbeidet:
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D – Determine the goals - Brukervennlig
- Enkel/forståelig for bruker?

E – Explore the questions - Oppfyller produktet kravene?
- Er plassering av knappene 

hensiktsmessig?
- Hvordan er den å holde i?
- Hvordan er størrelsen?
- Hvilken følelse produktet gir?
- Hvordan er responstiden?

C – Choose the evaluation methods - Summativ brukbarhetstesting

I – Identify the practical issues - Plass 
- Mulighet for besøk hos de eldre
- Utstyr til å kunne gjennomføre

D – Decide how to deal with the ethical 
issues

- Presentere samtykkeerklæring
- Muntlig informasjon om studien og 

hvordan dataene skal brukes
- Informasjon om at det er mulig å 

avbryte 
E – Evaluate, analyze, interpret and 
present the data 

- Testingen utføres i riktige 
omstendigheter og måler det den er
ment til

- Fast utvalg av spørsmål gir sterkere
pålitelighet, replikasjon burde være
mulig

Tabell 2: Decide i vårt prosjekt 

Evaluering av første prototype

Vi hadde først  en  summativ  test  av  vår  low fidelity-prototype  i  kontrollerte  omgivelser,  der  vi

fokuserte på plassering og utseende på knapper og følelsen rundt størrelse og generelt inntrykk av

telefonrøret. Dette var en brukerbasert testing, der vi fikk intervjuobjektene våre til å se og ta og

kjenne på prototypen, og skrive ned hva de likte og ikke likte anonymt på et ark. 

Her fant vi ut at knapper plassert på midten generelt er en god ide. Slik tar en også hensyn til at

noen kan være venstrehendte.  Det var også flertall for en bestemt farge og type knapp, som vi

derfor valgte gå videre med. Av denne testen fikk vi dermed bestemt at vi skulle ha to knapper, en

grønn telefon som aksepterer samtale, og en rød telefon som avviser samtale, at knappene skulle

plasseres under hverandre med et visst mellomrom, slik at man ikke treffer den andre knappen ved

en feil, og at disse knappene skulle være plassert på midten av røret. De likte utseende på røret sånn
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det var, da noe prototypen skilte seg ut fra en ellers ugjenkjennelig fjernkontroll. 

Evaluering av siste prototype, brukbarhetstesting

Som en følge at vi skulle drive med vertikal prototyping, hvor vi skulle gå i dybden på én enkelt

funksjon, valgte vi å kun fokusere på funksjonen «svare på samtale».

Vi gjennomførte summativ brukerbasert  testing der vi  undersøkte hvor godt bruker presterte på

oppgaveutførelse  og  på  tidsbruk,  samt  rapportert  brukertilfredshet.  Vi  valgte  å  ha  brukbarhets-

testingen i naturlige omgivelser, det vil si i brukerens hjem, fordi dette systemet hovedsakelig skal

være installert i brukerens stue, og det da vil være mest informativt å teste prototypen vår der. Vi

satt oss opp noen punkter som skulle testes, nemlig gjennomføring av en bestemt oppgave, tid brukt

på gjennomføring, feilhendelser, og hvordan bruker opplevde gjennomføringen.

Vi spurte først hva de ville gjort for å svare på en samtale ved bruk av enheten vår, og alle svarte at 

de ville trykke på den grønne telefonen. Dermed var vi ett skritt på vei. Deretter ba vi dem om å 

faktisk svare på telefonen mens en av oss var i det andre rommet, og alle skjønte med en gang at 

knappen med den grønne telefonen på skulle brukes. Gjennomføringen gikk veldig bra, og vi valgte

å filme de som synes det var greit, til senere analyse og bruk.

Det var små forskjeller når det gjelder tidsbruken. Fra telefonen begynte å ringe til bruker hadde 

svart, tok det mellom 6 og 15 sekunder når enheten var i umiddelbar nærhet.

Kjønn Alder Utfordringer Sekunder
Kvinne 85 Ingen 7
Kvinne 83 Parkinson 15
Kvinne 71 Ingen 6
Kvinne 72 Ingen 8
Mann 85 Ingen 6
Mann 72 Ingen 7
Mann 81 Parkinson 12

Tabell 3: Responstid korrelert for alder og utfordringer 

Her ser vi blant annet at for en med Parkinsons sykdom vil det ta lengre tid å svare på telefonen.

Videre er responstid blant de øvrige personavhengig, og ikke avhengig av kjønn eller alder.

Det skjedde til sammen to feilhendelser, der bruker kom borti feil knapp da de skulle plukke opp

eller gripe røret. Slike hendelser må en bare regnet med, uansett hvilke knapper det gjelder eller
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hvilken aldersgruppe det er snakk om.

Til slutt hadde vi et kort ustrukturert intervju for å se om det var noe de ville tilføye, og åpne for

lengre kommentarer.  Her spurte vi blant annet om de ville bruke produktet dersom det kom på

markedet, noe vi fikk noen positive og noen negative svar på.

8 Konklusjon

Hva har vi så fått ut av dette prosjektet og denne prosessen? 

For det første mener vi at vi har kommet frem til et produkt som svarer på problemstillingen.

For det andre har vi lært en hel del om prosess og metode, særlig med tanke på det å henvende seg

til en annen målgruppe, med andre behov. Vi har deltatt i en del møter og hatt faglig samkvem med

en ekstern samarbeidspartner, med forskningsmiljøet ved instituttet,  satt oss inn i ymse relevant

faglitteratur, og fått trening i teamarbeid. Vi har opplevd ulike utfordringer underveis og samtidig

fått ny innsikt i andres utfordringer. Et vesentlig punkt her har vært det å komme frem til et produkt

som dels kan avhjelpe noen av utfordringene, dels er slik at det ikke er vanskelig å bruke på grunn

av andre eventuelle utfordringer,  samt innsikten at  en ikke kan, eller  skal,  forsøke å favne alle

mennesker, men heller velge seg ut et passende segment som målgruppe, og da dem som har best

utbytte av produktet. Vi har fått såpass mange positive tilbakemeldinger at vi mener at løsningen

ville være verd å satse på. Noen negative tilbakemeldinger er ikke avgjørende, så lenge det er en

brukbar andel som kunne tenke seg å ta i bruk produktet. Dessuten kan det være at noen av de som

var litt  skeptiske vil skifte oppfatning når hele systemet er tatt i  bruk, og det blir lettere å veie

fordeler  ved  tjenestene  opp  mot  subjektivt  opplevde  ulemper  ved  interaksjonen.  Vi  tror  at  en

lignende løsning godt kunne tas i bruk, men da sannsynligvis med mer individuell tilpasning.
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