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Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag 
som omfattar personer med intellektuella 
funktionshinder (Sjukvårdsrådgivningen, 
2007). En typ av stöd som vissa 
funktionshindrade har rätt till enligt LSS är 
daglig verksamhet, vilket innebär 
sysselsättning vid en arbetsplats eller ett 
dagcenter. 

Med ”personer med intellektuella funk-
tionshinder” avses här det som Bakk och 
Grunewald (2004) beskriver som 
utvecklingsstörning, d.v.s. en nedsättning 
av intellektuella funktioner. 

Pict-O-Stat är ett webbaserat enkätverktyg 
som har utvecklats för att hjälpa enheter 
som bedrivs enligt LSS att utveckla 
verksamheten till att bättre möta brukarnas 
behov (Järvsö Vårdinformatik, 2007). 

	
����
Ett syfte med studien är att utvärdera Pict-
O-Stat genom att undersöka ögonrörelser. 
Ett annat syfte är att undersöka fram-
gången med en för studien framtagen 
design. 

��������
Personer med intellektuella funktions-
hinder har ofta ett livslångt behov av stöd 

och hjälp och därför är det viktigt att de 
ges möjlighet att påverka sin levnads-
situation. För att kunna föra sin talan är de 
emellertid ofta i behov av ett språkrör, 
vilket medför risken att de underlåter att 
uttrycka sitt eventuella missnöje med sin 
levnadssituation (Tideman, 2000). Pict-O-
Stat ger personer med intellektuella funk-
tionshinder en möjlighet att göra detta. 

�������	����
I Pict-O-Stat finns tre olika nivåer där varje 
nivå ger användaren olika mycket stöd. I 
studien undersöks nivå två som innefattar 
text, tal och pictogram (se Figur 1). 
Pictogram är ett bildspråk utvecklat för 
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intellektuellt funktionshindrade (Special-
pedagogiska Institutet, 2005). Bilderna i 
pictogram kallas för pictobilder (se Figur 
2) och består av vita symboler på en svart 
kvadrat där varje bild representerar ett ord 
eller begrepp. 
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Personer med intellektuella funktions-
hinder har mindre korttidsminneskapacitet, 
vilket ger upphov till inlärningssvårigheter 
(Kylén, 1981). Design för sådana 
användare bör därför reducera minnes-
belastningen, t.ex. genom att vägleda 
användaren (Svensk, 2001). 

��������������������������
Ögonrörelser, som består av sackadrörelser 
och fixeringar, analyseras ibland utifrån 
specifika designhypoteser och ibland mer 
utforskande (Jacob & Karn, 2007). 
Sackadrörelser kräver tid för planering och 
utförande och är därför behäftade med en 
latensfas. Hur lång denna är beror delvis på 
om man vet när eller var man ska titta, men 
den är åtminstone 150-175 millisekunder 
lång (Rayner, 1998). 

Den visuella uppmärksamheten kan 
påverkas av egenskaper hos det som 
betraktas (Itti & Koch, 2001). Uppmärk-
samheten kan fångas av objekt som 
plötsligt dyker upp (Yantis & Hillstrom, 
1994), men också av illuminerande objekt 
(Irwin et al., 2000). 

������
Vår design av Pict-O-Stat är tänkt att 
vägleda användaren. För att göra detta låter 
vi delar i användargränssnittet illumineras 
eller markeras av en röd ram som plötsligt 

dyker upp. Vi ville på så sätt leda 
användaren till tre delar i användar-
gränssnittet, nämligen delen som med 
pictobilder representerar frågeställningen, 
svarsalternativen samt framåtpilen som tar 
användaren till nästa fråga.  

När användaren kommer till en ny fråga i 
vår design ramas frågedelen in med en röd 
ram efter 200 ms. Efter ytterligare 400 ms 
börjar frågan läsas upp, och efter 
uppläsandet illumineras i tur och ordning 
svarsalternativen från vänster till höger 
samtidigt som de läses upp (sekvensen 
illustreras i Figur 3). Under denna sekvens 
kan användaren inte interagera med 
programmet. När användaren har markerat 
ett svar blinkar ramen runt pilen sju 
sekunder i vår design jämfört med fem 
sekunder i nuvarande design. 
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Avsikten med designen är att tydliggöra 
kopplingen mellan den upplästa frågan och 
de därmed förknippade pictobilderna i 
användargränssnittet genom att dra 
användarens uppmärksamhet till fråge-
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delen i samband med uppläsandet. Vi vill 
också påverka uppmärksamheten så att 
svarsalternativen uppmärksammas för att 
användaren ska kunna antas ha övervägt 
dem. 

�
��������
Framgången med vår design undersöktes 
utifrån åtta hypoteser. Av utrymmesskäl 
redovisas här endast sex av dessa. Den 
nuvarande designen bedömdes utifrån de 
mätvärden som togs fram för att testa 
hypoteserna. 

01 '���� �� Uppmärksamheten på fråge-
delen ökar i samband med att den ramas in. 

01 '���� �� Fixeringstiden på frågedelen 
under uppläsandet av frågan är längre i vår 
design jämfört med nuvarande design 

01 '���� ��� Antalet fixerade frågedelar 
under uppläsningstiden är fler i vår design 
jämfört med nuvarande design. 

01 '���� ��� Uppmärksamheten på svars-
alternativen ökar i samband med att de 
illumineras. 

01 '����!��Antalet fixerade svarsalternativ 
är fler i vår design jämfört med nuvarande 
design. 

01 '����$��Framåtpilen fixeras fler gånger 
i vår design jämfört med nuvarande under 
tiden ramen blinkar efter det att ett 
slutgiltigt svar har markerats.  

���������
Hypoteserna i studien testades med en 
inomgruppsdesign. I försöket förekom två 
olika enkäter om 15 unika frågor. Varje 
försöksdeltagare fick besvara den ena 
enkäten med nuvarande design och den 
andra enkäten med vår design. Enkäterna 
innehöll dessutom två inledande övnings-
frågor. Besvarandet av respektive enkät 
föregicks av övning utav respektive design 
av Pict-O-Stat. För att ögonrörelser skulle 
kunna registreras fick försöksdeltagaren 
också genomgå en kalibreringsprocedur. 
På grund av svårigheter med kalibrering 

föll 10 försöksdeltagare bort ur studien. Av 
denna anledning blev inte ordningen i 
vilken respektive enkät besvarades 
balanserad. Sju försöksdeltagare började 
med den ena enkäten och fyra med den 
andra. Ordningen i vilken respektive 
design användes balanserades dock. 

�����������������
I studien deltog 11 försöksdeltagare från 
tre olika dagcenter. Samtliga deltagare var 
intellektuellt funktionshindrade och 
omfattades av LSS. Ingen av försöks-
deltagarna hade använt Pict-O-Stat 
tidigare. Då meningen var att i studien 
undersöka Pict-O-Stat på nivå 2 valdes 
försöksdeltagare vars behov av stöd 
bedömdes motsvara detta. 

Försöksdeltagarna hade datorvana, kunde 
använda mus eller joystick, och hade 
lässvårigheter av varierande grad. 

 ����������
I studien användes en eyetracker, Tobii 
1750, som vid normala förhållanden har en 
felmarginal (latens) på 25 till 35 ms och 
som kan bestämma en fixeringspunkt med 
en säkerhet på 30 pixlar. Med tillhörande 
programvara (ClearView 2.7.1) spelades 
en film med ögon- och musrörelser in. 
Filmen har en tidsupplösning om 15 bilder 
per sekund. 

I studien definierades en fixering som en 
ögonrörelse vars varaktighet inom en radie 
på 50 pixlar översteg 200 ms och vars has-
tighet ej översteg 30 pixlar per sekund. 

Varje öga tilldelas vid varje registrerad 
fixering en validitetskod som är ett mått på 
säkerheten att registrerad data är korrekt. 
Studiens resultat bygger på endast sådana 
registreringar som med säkerhet är korrek-
ta. 

!��������
01 '���� �� För varje försöksperson och 
fråga mättes om försökspersonen fixerade 
på frågedelen under två tidsintervall, 0-200 
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ms och 201-400 ms efter det att frågedelen 
ramats in. I genomsnitt fixerades 6,10 i det 
första tidsintervallet och 7,10 i det andra. 
Skillnaden i antalet fixeringar är 
signifikant (t (10) = 2,14, p < 0,05). Mät-
värden för varje försöksdeltagare visas i 
Figur 4. 
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01 '���� ��� Medelvärdet för andelen 
genomsnittlig fixeringstid på frågedelen 
under uppläsandet av frågan för respektive 
design är 21,3% (nuvarande design) och 
28,6% (vår design). Skillnaden är inte 
signifikant. 

01 '���� ��� Medelvärdet för antal frågor 
vars frågedel fixerades under uppläsnings-
tiden skiljer sig inte signifikant mellan de 
två designerna (10,1 för nuvarande design 
och 12,2 för vår design). 

01 '���� �� Hypotesen testades analogt 
med hypotes 1. I genomsnitt fixerades 8,8 i 
det första tidsintervallet och 8,8 i det andra 
vilket inte är en signifikant skillnad. 

01 '����!�� I nuvarande design fixerades i 
genomsnitt 34,1 av de 45 svarsalternativen 
och i vår design fixerades 34,3. Skillnaden 
är inte signifikant.�

01 '���� $� I nuvarande design fixerades 
pilen 8,6 gånger under blinktiden medan 
motsvarande siffra för den nya designen är 
10,5. Ingen signifikant skillnad finns. 

�����������
4���������Frågedelarna fixeras i högre ut-
sträckning cirka 200 ms efter det att den 

ramats in, vilket antyder att ramen drar 
uppmärksamheten till frågedelen. När vi 
gjorde en jämförelse med nuvarande 
design märkte vi dock ett liknande 
beteende. Mer precis mätte vi antalet 
fixeringar på frågedelarna vid samma 
tidsintervall, d.v.s. 200-400 ms och 401-
600 ms efter att en fråga visats. Därför är 
det tveksamt om skillnaden i antal fixerade 
frågedelar vid det aktuella tidsspannet 
beror på inramningen. Varje par av frågor 
separeras av en laddningstid med en bild 
som skiljer sig från frågebilden. När en ny 
fråga sedan presenteras söker användaren 
rimligen efter något att fixera på. På grund 
av sackadlatens tar det sedan ytterligare 
minst 150 ms före fixering. Därför är det 
naturligt att antalet fixeringar på frågedelen 
ökar vid det aktuella tidsspannet. Givet 
detta verkar det rimligare att vänta med 
uppläsandet av frågan, jämfört med att, 
som i nuvarande design, börja uppläsandet 
vid samma tidpunkt som en ny fråga 
presenteras. 

Inga signifikanta skillnader finns vare sig 
vad gäller antal fixerade frågedelar eller 
fixeringstiden på desamma under upp-
läsningstiden. En tänkbar förklaring är att 
eftersom uppmärksamheten på det aktuella 
området är god i nuvarande design, så är 
det svårt att få den uppmärksammad i 
högre grad. Tänkbart är också att vi har 
missat en faktisk skillnad beroende på 
bortfallet av försöksdeltagare. Under 
antagandet att vårt stickprov är 
representativt för populationen ökade vi 
därför stickprovets storlek till 33 genom att 
använda varje försöksdeltagares mätvärden 
tre gånger. Detta resulterade i signifikanta 
skillnader både vad gäller antal fixerade 
frågedelar samt fixeringstiden på 
desamma. Tendensen är alltså att in-
ramningen har en uppmärksamhets-
dragande verkan. 

Uppmärksamheten på svarsalternativen 
ökar inte i samband med att de illumineras. 
Emellertid skulle det kunna vara så att 
vissa lär sig att titta på alternativen i 
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samband med illumineringen. Istället för 
att drivas av egenskaper hos användar-
gränssnittet kan de alltså, som resultatet av 
en medveten handling, fixera svars-
alternativen redan före illuminering. 

Antalet fixerade svarsalternativ var inte 
fler i vår design jämfört med den 
nuvarande. Återigen är det möjligt att 
användarens avsikter kan spela in. På 
samma sätt som man kan välja att följa 
mönstret av illuminerande svarsalternativ 
är det möjligt att medvetet ignorera dem – 
den plötsliga illumineringen är inte längre 
plötslig. 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan 
nuvarande design och vår design av Pict-
O-Stat vad gäller fixeringar på framåtpilen 
under tiden som den blinkar. De låga 
värdena för hur många gånger användarna 
hittade pilen, 8,64 i nuvarande design och 
10,55 i vår design, tyder på att en längre 
blinktid inte är det bästa sättet att lösa 
problemet. 

5��'��� Undersökningen genomfördes på 
försöksdeltagarnas respektive dagcenter 
och deltagarna fick öva på att hantera 
programmet. Försökssituationen liknade i 
dessa avseenden en autentisk användning 
av Pict-O-Stat. I andra avseenden fanns en 
större skillnad. Eftersom möjlighet 
saknades att lära försöksdeltagarna de 
pictobilder som förekom i studien, så 
behärskade deltagarna i regel inte dessa. 
Flera deltagares läsförmåga föreföll 
dessutom så pass god att det är osäkert om 
de skulle ha använt sig av nivå två i Pict-
O-Stat i en autentisk situation. Ett annat 
problem är studiens låga antal försöks-
deltagare. Därför är det osäkert hur 
studiens resultat låter sig generaliseras. 

	��������
Överlag är Pict-O-Stat ett fungerande 
program för den�målgrupp som det blivit 
designat för. Gränssnittet som användaren 
interagerar med ger flera olika typer av�
stöd i form av stora och tydliga ikoner som 

ger en klar bild av att de�är intressanta för 
användaren och att användaren kan 
interagera med�dem. Att informationen når 
användaren genom olika typer av modalitet�
är något som ökar chansen att användaren 
förstår den. Dock verkar inte� kopplingen 
mellan det som presenteras i de olika 
modaliteterna vara� god nog då man ofta 
missar att fixera på frågedelen, då frågan 
läses� upp. Här borde kopplingen mellan 
frågedelen och uppläsningen av frågan�
göras tydligare.  

Vi fann ingen signifikant skillnad mellan 
de två designerna men ett större stickprov 
hade möjligtvis gett oss signifikanta 
skillnader� i flera av våra hypoteser men 
stickprovets storlek begränsades av�
skärmens oförmåga att kalibreras efter 
försöksdeltagarna. 

Vi har dragit slutsatsen att eyetracking som 
metod, åtminstone i vårt�fall, inte fungerat 
särskilt väl med de försöksdeltagare vi 
testat på.� Detta då vi haft svårt att få 
godkända kalibreringar av många olika�
anledningar, såsom att de haft glasögon 
eller haft motoriska problem�som gjort det 
svårt för dem att sitta i en sådan position 
att� eyetrackern kan registrera deras ögon. 
Annars kan metoden vara bra då� det kan 
vara svårt för personer med intellektuella 
funktionshinder att� uttrycka hur de 
upplever ett gränssnitt. Då kan eyetracking�
vara en hjälp för att få en inblick i hur de 
uppmärksammar olika delar�i ett gränssnitt. 
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