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Sammanfattning 
En hörselnedsättning är en kommunikationsstörning som starkt påverkar en bebis utveckling på många 
områden, inte bara ljudperception och talad kommunikation. I Sverige screenas idag alla bebisar redan 
på BB, för att så tidigt som möjligt upptäcka medfödda skador. Dessa metoder har dock 
informationsbegränsningar angående hörselnedsättningens grad och frekvensberoende. När bebisar är 
ett halvår gamla kan den observerande audiometriska metoden Visual Reinforcement Audiometry 
(VRA) användas för att utreda hörselnedsättningen. Metoden baseras på att en audionom gör en 
subjektiv bedömning om bebisen reagerar och vänder huvudet till följd av presenterade ljudstimuli 
med känt frekvensinnehåll och känd ljudtrycksnivå. År 2009 genomfördes tester med en prototyp för 
att utreda om VRA-metoden lämpar sig att kombinera med eye-tracking. Detta för att kunna 
tidigarelägga utredningar eftersom bebisen inte behöver kontrollera sina nackrörelser, utan 
reaktionsbekräftan kan baseras på förändringar i bebisens blickfokus. Insamlad data var dock 
svårtolkad, men gav indikationer om att fortsatt arbete kunde leda till en mer objektiv version av 
VRA-metoden, lämpad för låga åldrar. 
 
I detta examensarbete har idén om ett eye-trackerbaserat hörseltest vidareutvecklats vilket resulterat i 
en ny prototypgeneration, grundad på ny metod för att fastställa hörnivåer. Metoden har främst 
släktskap med Békésy-metoden, med dynamiska ljudtrycksnivåer, men tar även den individuella 
reaktionslatensen i beaktning för att bedöma hörnivån vid tidpunkten patienten stimulerades att 
reagera, inte då reaktionen senare kunde registreras. Ett utredande arbete med studiebesök hos 
praktiserande audionomer, observationer av tester med föregående prototyp samt en 
fokusgruppdiskussion har resulterat i ett nytt användargränssnitt och en ny SQL-databasdriven 
resultathantering för att stödja forskning. Produktutvecklingen har även resulterat i en omarbetad 
konditioneringsfas, där bebisen fixerar blicken på ett objekt, som efter ett presenterat ljud kan bytas 
mot en belöning i form av en webbkameraström med t.ex. föräldern. Projektdeltagarna, som arbetat 
agilt enligt Deming-cykeln (även kallad PDCA), har löpande planerat, utvecklat, testat och tagit beslut 
med hjälp av funktionsprototyper som pilottestats på totalt 21 bebisar, 1 barn och 6 vuxna. Projektet 
avslutades med två verifierande tester. I det ena testades fem femmånaders bebisar för att bekräfta att 
hörnivåer kan bedömas vid en tidig ålder med den nya audiometriska metoden. För 80 % av bebisarna 
kunde, under en testsession, en till åtta hörtrösklar utredas. Det andra testet utredde precisionen i 
metoden jämfört med rentonsaudiometri utförd av Karolinska Universitetssjukhuset. Resultatet visar 
på en medelvägd differens om c:a 3 dB respektive 6-8,5 dB för de båda testdeltagarna. Fortsatt 
bekräftas att kombinationen av VRA-metoden och reaktionsdetektion med en eye-tracker kan 
realiseras även vid låga patientåldrar. Den nyutvecklade metoden för att bestämma hörnivåer visar på 
hög precision, men behöver fortsatt verifiering i likvärdiga testmiljöer samt evidensforskning. 
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Abstract 
Hearing impairment is a communication disorder which greatly affects an infant’s development in 
many areas, not just in sound perception and oral communication. Today all babies in Sweden are 
screened already in the maternity hospital, in order to detect birth defects as early as possible. 
However, the information given by these methods are limited in terms of how severe the hearing loss 
is and its frequency dependency. At six months of age the infants hearing reduction can be 
investigated by using the observation based audiometric method, Visual Reinforcement Audiometry 
(VRA). The method is based on an audiologist’s subjective observation of the infant’s reactions; to 
turn its head towards a reward due to sound stimuli of known frequency and sound pressure level. In 
2009, a prototype was developed in order to investigate whether the VRA method is suitable to 
combine with eye tracking. The investigations could thus be performed earlier since the baby does not 
need to control their head movements, but the reaction detection can be based on changes in the 
infants gaze. The collected data were difficult to interpret, but indicated that further work could lead to 
a more objective version of the VRA method, suitable for infants of low age. 
 

In this thesis, the idea of an eye-tracker based hearing test has been further developed and has resulted 
in a new prototype generation, based on an entirely new method of determining hearing thresholds. 
The method are mostly related to the Békésy method, with dynamic sound pressure levels, but also 
takes the individual reaction latency into consideration in order to assess the hearing threshold. The 
assessment is based on the moment in time when the patient was stimulated to react, not when the 
latter reaction could be recorded. An investigative work based on a study of practicing audiologists, 
observation of tests with the previous prototype and a focus group discussion has led to a new user 
interface and a new SQL database-driven results handling in order to support research. The product 
development has also resulted in a revised conditioning phase. When the infant moves its gaze from a 
fixation object, due to sound stimuli, the object can be exchanged with a reward in the form of a 
webcam stream with e.g. the infant’s parent. Project participants, who have been working agile 
according to the Deming Cycle (also called PDCA), have regularly planned, developed, tested and 
taken decisions using prototypes which were pilot tested on a total of 21 babies, 1 child and 6 adults. 
The project was finalized with two verifying tests. In one of the tests five five-month old babies were 
tested in order to confirm that hearing thresholds can be assessed at low ages by the new audiometric 
method. One to four frequencies could be investigated during one test session with 80% of the babies. 
The second test investigated the accuracy of the method compared to pure tone audiometry, conducted 
at the Karolinska University Hospital. The results show an average weighted difference of 
approximately 3 dB respectively 6-8.5 dB for the participants. The combination of the VRA method 
with reaction detection via an eye-tracker remains realizable, even for infant patients. The newly 
developed method for determining hearing thresholds shows high precision, but needs further 
verification in identical test environments and further evidence-research.  
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1 Introduktion 
Visual Reinforcement Audiometry (VRA) är en betingelsebaserad metod för hörselmätning 
som syftar till att fastställa unga patienters hörtrösklar. Att kunna konstatera en 
hörselnedsättning i ett tidigt skede i livet är viktigt för att kunna vidta lämpliga åtgärder och i 
förlängningen minska risken att barnets tidiga språkutveckling påverkas negativt (Widen & 
Keener, 2003). 
 
I de test som idag används på Karolinska Universitetssjukhuset konditioneras barnet att i en 
inlärningsfas associera ett ljud med en uppgift, att exempelvis vända sig mot en visuell 
belöning eller att bygga med klossar, beroende på ålder. Därefter observerar audionomen 
subjektivt om barnet reagerar genom att söka belöningen vid presentation av ljudstimuli med 
olika ljudstyrka och frekvensinnehåll. Resultaten skrivs manuellt in i ett audiogram som visar 
barnets hörseltrösklar. Testet kan utföras med högtalare i frifält, hör- eller instickstelefoner 
alternativt en benledande vibrator (Shaw & Nikolopoulos, 2004). 
 
Begränsningarna i ovan beskrivna kliniska testmetod är att bebisar yngre än cirka tre till fyra 
månader ej kontrollerar sina huvudrörelser fullt ut (Thelen & Spencer, 1998). Dock utvecklas 
synen tidigare (Bronson, 1974) vilket skulle innebära att en testmetod som använder eye-
tracking kan tidigarelägga diagnoser och insatser. 
 
Beteendebaserad visuell respons går snabbt att lära in och kvarstår över en längre period. 
Bebisar kan förutspå uppkomsten av visuell stimulans genom upprepad presentation och 
försvinnande av bilder. Dessutom är ögonrörelser mycket snabba och kan avläsas med eye-
trackerteknik (McMurray & Aslin, 2004). 
 
Tobii’s eye-trackers använder infrarött ljus samt kameror för att jämföra en bild av pupillen 
med en reflektion på ögats hornhinna. Jämförelsen används för att avgöra vart användaren 
fixerar blicken (Morgante, m.fl., 2012). Analys med eye-tracker kan göra VRA-testmetoden 
mera objektiv och delvis automatiserad, vilket ger audionomen bättre förutsättningar för att 
komplettera med sina observationer. 
 
Ytterligare svårigheter med dagens VRA-metod är behålla bebisars uppmärksamhet genom 
hela testet och på så sätt säkerställa att ett korrekt audiogram kan erhållas. Bebisar är 
impulsiva och därför kan presentation av t.ex. belöningsanimationer av olika karaktär vara att 
föredra för att behålla bebisens intresse under hela testförloppet. Tester på normalhörande 
bebisar mellan 7-16 månader har visat att videobaserade belöningar är lika intressanta och ger 
samma resultat som presentation av belöningar i form av fysiska leksaker (Lowery, m.fl., 
2009). Den prototyp för hörseltester med bebisar, som utvecklades i ett examensarbete 2009, 
presenterar animationer på en eye-trackerskärm. Tester på spädbarn med nämnd prototyp 
uppfyllde inte uppställda krav, bl.a. då hörseltester på målgruppen (i tre olika frekvenser för 
båda öronen och med eftersökt signifikansnivå) inte kunde slutföras (Mattsson, 2009). 
 
Detta examensarbete avser utveckla en ny prototypgeneration, med avstamp i den 
ursprungliga prototypen, för att fortsätta undersöka om VRA-metodens observationer kan 
göras mer objektiva med eye-tracking. Flera problemområden adresserades, såsom 
användarvänlighet, hantering av ljudstimuli och resultatpresentation. Projektet avslutades med 
verifierande tester för att bekräfta att syfte och projektmål infriats. 
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1.1 Syfte 
Examensarbetet syftar till att:  
 

• Identifiera utvecklingsbehov hos ursprunglig prototyp. 
• Föreslå en ny systemarkitektur för den reviderade prototypen med hjälp av 

stödmetoder inom integrerad produktutveckling. 
• Granska och uppdatera hanteringen av ljudstimulipresentation. 
• Med hjälp av mjukvaruutvecklare realisera den reviderade prototypen innehållande: 

o Ett uppdaterat användargränssnitt. 
o Möjlighet att justera och lättare förstå parameterförhållande i testsekvenser. 
o Säkerställd ljudkvalitet och ljudtrycksnivåer. 
o En förbättrad resultatanalys. 

1.2 Frågeställning 
Detta examensarbete avser att besvara frågeställningarna: 
 

- Hur bör en hörseltestmetod för bebisar, baserad på eye-tracking, utformas samt vilka 
parametrar definierar metoden? 

- Vad har en förbättrad bebisanpassad kalibreringsprocedur av eye-trackers för inverkan 
på ett hörseltest? 

- Hur bör ett användargränssnitt för forskare och audionomer utformas för att bäst 
hantera prototypens resultatdata?  

1.3 Mål 
Målen har delats upp i projekt- och effektmål. Projektmålen definieras som de resultat som 
ska överlämnas inom projekttiden och ligger till grund för effektmålen som ska kunna mätas 
vid en senare bestämd tidpunkt, förslagsvis efter en första större studie på bebisar med hjälp 
av den reviderade prototypen. På grund av projektets natur kommer effektmålen utvärderas av 
projektägarna, då projektorganisationen kan förändras efter avslutad projekttid. 

1.3.1 Projektmål 

• Säkra framtida utveckling av prototypen genom att byta programutvecklingsspråk till 
C# .NET som stödjs i Tobii SDK 3.0 RC1 och senare. 

• Med hjälp av den uppdaterade prototypen förenkla studier kring en eye-trackerbaserad 
VRA-metod samt erbjuda en förbättrad resultatanalys. 

• Genomföra ett verifierande sluttest av den reviderade prototypen. 
• Nå likvärdiga eller bättre resultat jämfört med befintlig VRA-metod i åldersgrupper 

som har förutsättningar att genomföra båda testyper. 

1.3.2 Effektmål 

• Möjliggöra för projektägarna att söka evidens för den nya metoden. 
• Kunna ställa tidigare diagnoser vid förmodad hörselnedsättning hos bebisar. 
• Öka objektiviteten vid hörseltester av bebisar. 
• Teknikskiftet skall möjliggöra kostnads- och tidsbesparingar för slutkund. 

  



 

3 
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet syftar ej till att: 
 

• Endast vidareutveckla befintlig källkod hos existerande prototyp, då dess valda 
programspråk inte längre stödjs i Tobii’s nuvarande SDK 3.0 RC1 eller framtida 
versioner. 

• Kartlägga och redogöra för bebisars utveckling utöver relevanta områden för metoden. 
• Utveckla prototypmjukvaran för andra eye-trackers än de som tillhandahålls av Tobii 

Technology och de som finns tillgängliga på lingvistiska institutionen vid Stockholms 
Universitet (modell T60, T60XL samt T120). 

• Göra en komplett ekonomisk analys av produktens marknadspotential, förväntade 
utvecklingskostnader samt en tidsestimering till möjlig marknadsintroduktion. 

1.5 Projektets intressenter 
Detta examensarbete är initierat av Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms 
Universitet i ett samarbete med Tobii Technology. Intressentkartan, i figur 1 nedan, visar de 
individer som på något sätt direkt påverkar eller påverkas av projektet. 
 

 
 

Figur 1. Projektets intressenter.  
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2 Metod 

2.1 Informationssökning 
En inledande och fortlöpande informationssökning har genomförts för att skapa en 
referensram och förståelse för relevanta områden inom detta examensarbete. 
Forskningsartiklar och litteratur som behandlar audiometri, barnpsykologi, människa-
datorinteraktion samt eye-tracking har studerats för att ge en teoretisk bakgrund till hur ett 
eye-trackerbaserat hörseltest för spädbarn kan utformas. 

2.2 Produktutvecklingsprocessen 
Produktutvecklingsarbetet som genomförts har utgått från teorier och processer kopplade till 
både mjukvaru- och hårdvaruutveckling, med fokus på användarinvolvering. Överväganden 
vid utvecklingsarbetet har utgått från användarens perspektiv och det har varit centralt att ge 
användaren möjlighet att anpassa prototypen till de rådande omständigheter där produkten 
kommer att användas. Då projektet har innefattat intressenter med specialistkompetens inom 
flera olika områden har projektet utförts i tätt samråd med projektägarna. Det övergripande 
arbetet med produktutvecklingen har utgått från den agila iterativa modellen Plan-Do-Check-
Act (PDCA), även kallad Deming-cykeln. De fyra stegen främjar en systematisk 
problemlösning och en kontinuerlig förbättringsprocess av framtagna koncept. 
 
I projektets fall har de fyra stegen definierats som: 
 

Plan) I samråd med projektägarna identifiera problem, fastställa mål och välja rätt 
processer för att leverera en fungerande lösning. 

 
Do) Konceptualisera och produktutveckla delprototyper för att utföra planerade 

aktiviteter. 
 
Check) Samla in och analysera resultat med hjälp av utvecklade delprototyper samt dra 

lärdomar från t.ex. workshops, tester och observationer. 
 
Act) Vidta åtgärder baserade på slutsatser av Check-fasen. Implementera prövade 

dellösningar fullt ut, eller ta beslut om eventuell vidareutveckling eller ny 
inriktning för att garantera att den sammantagna lösningen möter projektmål och 
är av hög kvalitet. 

 
PDCA-cykeln är itererande vilket illustreras i figur 2 och lämpar sig för förbättringsprojekt 
där det finns ett stort behov av lärande om användaren och produkten (MindTools). 

 
Figur 2. Plan-Do-Check-Act-cykeln. 
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2.3 Integrerad produktutveckling 
Informationssökningen som ligger till grund för den teoretiska referensramen har skett 
parallellt med aktiviteter som berör själva produktutvecklingen. Funktionsprototyper har 
utvecklats tidigt i produktutvecklingsfasen. Dessa har baserats på observationer, intervjuer, 
fokusgruppssamtal och riktlinjer för människa-datorinteraktion. Funktionsprototyperna har 
sedan testats och verifierats med målgruppen på Babylab vid Stockholms Universitet samt på 
Tobii Technology’s kontor i Danderyd. Nedanstående avsnitt beskriver hur respektive metod 
har använts för att underbygga utvecklingen av den slutgiltiga prototypen. 

2.3.1 Observationer och intervjuer 
Observationer har gjorts vid hörselhabiliteringen på Karolinska Universitetssjukhuset för att 
samla information om olika typer av hörseltester och bevittna audionomens arbetssituation. 
Dessa iakttagelser tillsammans med observationer av testledares hantering av den tidigare 
prototypen har dokumenterats med videokamera för analys. I samband med dessa 
observationer har ostrukturerade intervjuer (Osvalder, m.fl., 2008) gjorts med audionomer och 
testledare för att få ökad kunskap om respondenternas tankar och idéer kring en eye-tracker 
baserad hörseltestmetod. 

2.3.2 Fokusgruppssamtal 
I arbetet med att ta fram ett användargränssnitt som motsvarar användarnas (i detta fall 
praktiserande audionomers) önskemål och krav har fokusgruppssamtal valts som metod. 
Fokusgruppen bestod av en audionom och en överläkare, båda verksamma vid Karolinska 
Universitetssjukhuset. Diskussionen modererades och dokumenterades av projektgruppen. 
För att underlätta för ytterligare analys spelades samtalet in för att korrekt dokumentera 
uttryckta önskemål. 
 
Syftet med fokusgruppssamtalet var att ta reda på yrkesutövandes åsikter och önskemål 
gällande ett användargränssnitt som kunde användas i den nyutvecklade prototypen. 
Fokusgruppssamtalet avslutades med en presentation av ett tidigt konceptförslag varefter 
ytterligare diskussion fördes kring förslagets tillämpbarhet. 

2.3.3 Människa-datorinteraktion 
I arbetet med utformandet av användargränssnittet samt övriga aspekter kring människa-
datorinteraktion har boken The Essential Guide to Graphical User Interface Design (Galitz, 
2007) tillämpats. Galitz förklarar design- och utvecklingsarbetet utifrån riktlinjer och 
rekommendationer i 14 steg. Inom ramen för detta examensarbete har principer och riktlinjer 
som är meningsfulla och relevanta tillämpats ur 13 av de 14 stegen. 

2.3.4 Prototyputveckling 
Den nyutvecklade prototypen och dess tillhörande användargränssnitt har tagits fram iterativt 
med en kontinuerlig återkoppling från projektets intressenter. Utifrån en Product Breakdown 
Structure (PBS) (Tonnquist, 2010, ss. 63-64) och sekvensbeskrivningar har idéer och koncept 
implementerats i samarbete med projektets mjukvaruutvecklare. För att underlätta parallella 
aktiviteter och utveckling utan tillgång till en eye-tracker har en musstyrd 
blickfokussimulering även utvecklats. 
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2.3.5 Tester och verifiering 
Olika delar av prototypen såväl som metoden i sin helhet har testats utifrån idéer och 
datainsamling från observationer, intervjuer och fokusgruppssamtal samt referenslitteratur. 
Delkoncept har testats i form av pilotstudier på vuxna och bebisar, där flertalet av dessa tester 
har utförts vid Babylab på Stockholms Universitet. Syftet har varit att utvärdera metoden och 
användargränssnittet samt analysera insamlad resultatdata för att förbättra nästkommande 
revisioner av prototypen. 

2.4 Dokumentation 
Det fortlöpande arbetet har dokumenterats i denna examensrapport samt i kompletterande 
dokument som har fungerat som stöd och kommunikationsunderlag i utvecklingsarbetet. 
 
Sekvensdiagram för reaktions-, konditionerings- och hörtröskeltester har visualiserats grafiskt 
i diagramverktyget Microsoft Visio (Microsoft Corporation, 2010) och har tillsammans med 
metodbeskrivningar utgjort underlag för hur testmetoderna byggts upp. Även logiska flöden 
av programsekvenser har utvecklats med hjälp av Microsoft Visio och legat till grund för 
villkorsprogrammering av prototypens sekvenser. 
 
Inför tester med den reviderade prototypen har testplaner författats i syfte att strukturera 
testförfaranden och fungera som mallar och förberedelser inför tester. I samband med tester 
har observationer och testparametrar dokumenterats i separata testprotokoll.  
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3 Teoretisk referensram 
Hörseln är ett av människans viktigaste sinnen för att ta in information från omvärlden och för 
att kunna läsa av sin omgivning. Den är viktig inte minst för att kunna lokalisera ljud, som 
exempelvis ifall ett fordon närmar sig eller ifall ett brandlarm tjuter, men framförallt för att 
kunna utveckla språket och kommunicera med andra människor (Vasta, m.fl., 1999, s. 204). 
Barn med hörselskador riskerar att få en försämrad språkutveckling och det är därför viktigt 
att kunna identifiera deras hörselnedsättningar vid en tidig ålder. En tidigare konstaterad 
hörselnedsättning kan medföra tidigarelagda stöd som en anpassad hörapparat eller en 
pedagogisk insats och innebär ökade förutsättningar för en naturlig språkutveckling (Borg, 
m.fl., 2011). 
 
I de följande avsnitten beskrivs de metoder som används vid hörselutredningar på spädbarn 
samt behövd audiometrisk utrustning. Därefter ges en översikt gällande bebisars utveckling av 
sina sinnesintryck, inlärningsbeteenden samt ett avsnitt om eye-tracking med målgruppen. 

3.1 Audiometri 
Studier som jämfört barn med hörselnedsättning, där upptäckten och insatser gjorts före och 
efter sex månaders ålder visar på skillnader i barnens språkutveckling oavsett 
hörselnedsättningsgrad, vilket sätt kommunikationen sker på och kön (Yoshinaga-Itano, m.fl., 
1998). Men vad är en hörselnedsättning, egentligen? En hörselnedsättning är en typ av 
kommunikationsstörning och för att fullt förstå ett barns nedsatta förmåga att kommunicera 
måste en utredning innefatta flera medicinska områden. Diagnostisk audiometri rör därför 
initialt inte bara tester av patientens perception av ljud, utan bör även beakta eventuella 
neurologiska funktionsnedsättningar eller mental retardation (Muller, 1987). 
 
Vanligtvis väcks en misstanke av personer i barnets närmaste omgivning att det inte reagerar 
som förväntat på plötsliga ljud, verbal kommunikation eller uppvisar en sen talutveckling. 
Misstankar om en hörselnedsättning uppkommer även vid de generella kontroller som görs i 
barnavårdscentralens regi, en mer orienterande utredning som kan leda till en remiss för att 
genomgå en fullständig hörselutredning (Hallberg, 2012). Här finns det flera olika metoder att 
tillgå för att närmare förstå hörselnedsättningens typ, ursprung och karaktär för att kunna gå 
vidare med eventuell medicinsk behandling eller ingrepp samt förskriva hjälpmedel och 
utforma hörselhabiliteringsinsatser. 
 
När man bedömer resultaten av ett barns hörseltest görs bedömningen utifrån hur ett statistiskt 
normalhörande barn i samma kronologiska ålder skulle förväntats svara. Ett hörselskadat 
barn, som inte uppvisar annan problematik än just en hörselnedsättning, svarar på ljudstimuli 
vid en högre ljudtrycksnivå än ett normalhörande barn. 
 

 

Generellt kan följande anses gälla: 
 

1) Hörseln kan testas vid alla åldrar och en hörselnedsättning kan bekräftas tidigt, redan 
under de första månaderna av en bebis liv. 

2) Det behövs ett antal olika audiometriska tester för att bekräfta och beskriva en 
hörselnedsättning. 

3) Dessa tester kräver mer än ett testtillfälle. 
4) Resultaten av en audiologisk utredning är nödvändiga för att kunna planera och sätta in 

rätt habiliterande insatser. 
5) Hörseltestning är en pågående process. 

(Widen & Keener, 2003) 
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Det finns flera informella testmetoder där barnet inte aktivt medverkar. Här gör audionomen 
en observation av bebisens reaktion på ljudstimuli och bedömer responsen i jämförelse med 
hur normalhörande bebisar i samma åldersgrupp borde reagerat (Muller, 1987, s. 1476). 
Metoderna bygger på Moro-, Cochleopalpebral- (hädanefter CP) eller Auropalpebralreflexer 
(hädanefter AP). Ett normalhörande spädbarn under 4-5 månader, utan andra 
funktionsnedsättningar, reagerar vid ett måttligt starkt ljud med att pågående 
muskelaktiviteter avstannar, armarna lyfts och benen dras ihop medan ögonen blinkar 
(Muller, 1987, s. 1476). Samma reaktion ses om barnets armar läggs på dess bröst och barnet 
upplever ett kontrollerat plötsligt fall bakåt (Library Health Education Assets). Ett ännu 
starkare ljud i närheten av örat ger på samma barn en sammandragning av Orbicularis oculi 
(muskeln som stänger ögonlocken) eller öppnar ett stängt öga, i en CP/AP-reflex (Muller, 
1987, s. 1476). En illustration av mororeflexen visas i figur 3 nedan. 
 

 
 

Figur 3. Mororeflexen hos en bebis.1 

3.2 Audiometrisk screening i Sverige 
I Sverige görs audiometriska screeningtester på BB då spädbarnet bara är någon dag gammalt. 
Detta första test benämns Transient Evoked Otoacoustic Emission (TEOAE). Det fungerar 
som ett slags ljudsonar där ett klickljud stimulerar innerörat i ett brett frekvensområde, och 
för att reflekterande svar från innerörat ska kunna fångas upp måste hörtrösklarna ligga på 30 
dB HL2 eller lägre. Med testet kan de vanligaste orsakerna till medfödda hörselnedsättningar 
upptäckas. Om svar uteblir går bebisen vidare till ytterligare ett screeningtest, Audiotory 
Brainstem Response (ABR), på svenska kallat hjärnstamsaudiometri (Hergils, 1999). 
 
Vid hjärnstamsaudiometri kontrolleras om stimulans av cochleans (hörselsnäckans) hårceller 
ger upphov till signaler som når hjärnan via hörselnerven. Eftersom de båda testerna ovan 
anses vara tillräckligt tillförlitliga för att screena bebisar görs inte längre någon hörselkontroll 
på BVC då bebisen är mellan 7-9 månader, utan nästa allmänna audiometriska test sker först 
vid den s.k. fyraårskontrollen (Hallberg, 2012). 

                                                 
1 http://mororeflex.net/wp-content/uploads/2011/11/moro-reflex-2.jpg (Tillgänglig: 18 april 2012) 
2  HL betyder Hearing Level (hörselnivå) och används för att beskriva hörselnedsättningar i ett audiogram 
(Bodén, m.fl., 2001, s. 44), vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.5. 

http://mororeflex.net/wp-content/uploads/2011/11/moro-reflex-2.jpg
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3.3 Audiometriska mätmetoder 
Flera av de audiometriska mätmetoder som kan användas på äldre barn och vuxna kräver en 
överenskommen respons vid uppfattande av ljudstimuli, t.ex. höja en hand, trycka på en 
knapp, släppa kloss i en låda och kan därför inte användas vid utredningar av bebisars hörsel. 
Beteendebaserad audiometri kan då istället tillämpas (från c:a fyra månaders ålder) och 
bygger på observationer av bebisens beteende som orsakats av ett presenterat känt 
ljudstimulus. 
 
En uppdelning av audiometriska metoder kan göras dels beroende på om de utförs med eller 
utan belöningsfunktion (Muller, 1987), dels om metoden är subjektiv eller objektiv, sett utifrån 
audionomens perspektiv (Aras, 2003). I figur 4 ses en uppdelning i form av en matris av dessa 
kliniskt tillämpbara metoder och i kommande avsnitt följer en beskrivande översikt. 
 

Metod Subjektiv Objektiv 

Med 
belönings
-funktion 

VRA CPA 

Utan 
belönings
-funktion 

BOA OAE, ABR, 
Békésy 

 

Figur 4. Metodindelning med avseende på belöningsfunktion, subjektivitet och objektivitet. 

3.3.1 Otoacoustic Emission (OAE) 
Vid en OAE-screening testas hörselorganets funktion från trumhinnan, via mellanörats 
struktur till de yttre hårcellerna i cochlean, som är de primära sensoriska givarna. Metoden är 
subjektiv och kan automatiseras och används vid screening av bebisar redan på BB. Med ett 
nyligen utgånget ursprungligt patent kan nya kommersialiseringar byggda runt OAE-metoden 
förväntas (Sokol & Hyde, 2002). 
 
Metodbeskrivning 
Det finns två varianter av OAE där den ena använder ett transient ljudstimulus som kan liknas 
vid ett ”knattrande ljud” och kallas då Transient Evoked Otoacoustic Emission (TEOAE). 
Den andra varianten använder två rena sinustoner med olika frekvens (f1 och f2) som 
superponeras. Vid den här typen av stimuli återkopplas en tonal distorsion vid frekvensen 
2⋅(f1-f2) ifrån den yttre delen av cochlean, därav namnet; Distortion Product Otoacoustic 
Emission (DPOEA) (Sokol & Hyde, 2002). Denna senare variant av metoden visas i figur 5 
nedan. Båda metodvarianterna använder en sond som sätts i hörselgången med en eller två 
ljudalstrare och en mikrofon. 
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Figur 5. DPOEA-sonden sätts i hörselgången och reflexer från öronsnäckan kan spelas in.3 

 
Fördelar 
OAE-test kan göras inom de första 24 timmarna av ett barns liv, då det inte kräver någon 
aktiv medverkan av bebisen, varför det ofta görs under bebisens sömn. OAE används som ett 
första test, där ej normala resultat leder till att hjärnstamsaudiometri (Bouvier) genomförs, 
vilket förklaras i nästa avsnitt. Testerna är idag automatiserade och kan administreras av BB-
personal. 
 
Nackdelar 
Testresultat av en OAE-screening har lägre tillförlitlighet jämfört med hjärnstamsaudiometri, 
dvs. det finns en risk att testet visar på en hörselnedsättning som inte är reell. OAE testar 
endast örats mekaniska funktion och måste kompletteras med mer frekvensspecifika tester 
(Peterson). 

3.3.2 Auditory Brainstem Response (ABR) 
Hjärnstamsaudiometri bygger på mätbar bioelektrisk aktivitet som kan avläsas vid stimulans 
av cochleans hårceller, förutsatt att hörselnerven och aktiva delar av hjärnan responderar. Det 
finns många olika prefix till ABR, beroende på vilka typer av stimuli som presenteras, t.ex. 
cABR för komplexa ljudsammansättningar (Widen & Keener, 2003). 
 
Metodbeskrivning 
Stimulans av cochleans hårceller ger, via hörselnerven till hjärnstammen, upphov till 
transienter (dvs. snabba potentialskillnader) som kan avläsas med hjälp av elektroder. Dessa 
sätts på pannan och bakom örat som ses i figur 6 nedan. I hörselgången placeras en hörtelefon 
vars ljudstimulustyp varierar beroende på vilken typ av ABR-test som utförs. I c:a 10 ms från 
det att ljudet startat samlar sensorerna in data i fem sk. vågor och dessa kan analyseras utifrån 
intensitet och fördröjning för att ge förståelse om de neurala delarna av bebisens 
hörselsystem. Det är den sista, femte vågen, som är av störst intresse för denna bedömning. 
Genom att minska amplituden på ljudstimulus kan man erhålla en uppskattning av den lägsta 
nivån som ger upphov till en avläsbar ABR-vågserie. Denna lägsta tröskel uppskattas vara 
hörtröskeln för bebisen. Sammanfattningsvis visar ABR en hög korrelation mellan 
hörselnedsättningar hos bebisar och störningar i vågseriens mönster (Sokol & Hyde, 2002). 
 
                                                 
3 http://www.oaericle.com.au/interests/menieres/VicMenieresGrp1999/Fig4.gif (Tillgänglig: 18 april 2012) 

http://www.oaericle.com.au/interests/menieres/VicMenieresGrp1999/Fig4.gif
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Figur 6. Elektrodernas placering och sonden med ljudalstrare. 4 
Fördelar 
Fördelarna med ABR-testet är att det helt objektivt, både för testledaren och patienten. Det 
kan därför även användas på kognitivt nedsatta personer då det inte kräver en aktiv 
medverkan. På bebisar görs testet i sovande eller sövt tillstånd. Metoden kompletterar andra 
tester genom att ”förbikoppla” de biomekaniska delarna av hörselsystemet och kan därmed ge 
kompletterande information (Dolphin, 2002). 
  
Nackdelar 
En nackdel med ABR testet är att det inte är frekvensspecifikt (Olsho, m.fl., 1987) på samma 
sätt som ett tonaudiometriskt test. Det är främst diskanta ljudstimuli som kan testas med 
metoden (Hallberg, 2012). Denna nackdel gör att resultaten inte enbart kan ligga till grund för 
t.ex. utprovning av en hörapparat. 

3.3.3 Behaviour Observation Audiometry (BOA) 
Med hjälp av beteendeobserverande test kan utredaren med enkla medel avgöra om bebisen 
reagerar på olika ljudstimuli och styrka eventuella misstankar om en hörselnedsättning. 
 
Metodbeskrivning 
Under ett BOA-test presenteras bebisen för ett antal olika ljud av olika 
frekvenssammansättning och ljudtrycksnivåer, dock utan exakt känt innehåll då de ofta 
genereras akustiskt i rummet. Det kan exempelvis vara små klockor, maracas, etc. som spelas 
i närheten av bebisens öra. Samtidigt observeras eventuell respons i form av 
beteendeförändringar eller andra reflexer som tyder på att bebisen reagerat på ljudstimulus. 
Det kan handla om vidgade pupiller, blickar och blinkningar eller en motorisk reaktion. 
Testen upprepas med ljudalstrare med olika frekvensinnehåll och ger sammantaget en första 
grov uppskattning om det kan förmodas finnas en hörselnedsättning och i så fall dess grad 
samt i vilka frekvensområden den kan förväntas uppträda vid mer precisa tester (Widen & 
Keener, 2003). 
 
Fördelar 
Eftersom metoden inte kräver att barnet ska kunna lokalisera ljudkällan kan den användas på 
bebisar under fyra månader och är därför en av de första testerna som utförs. 
Utrustningsmässigt är den heller inte krävande, då ljudet oftast inte alstras elektroniskt. BOA-
testet går även relativt snabbt att utföra vilket gör det lämpligt att använda i kombination med 
                                                 
4 http://www.ucdmc.ucdavis.edu/news/images/body/Telemed-hearing_infant.jpg (Tillgänglig: 18 april 2012) 

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/news/images/body/Telemed-hearing_infant.jpg
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andra mer precisa metoder, utan att förbruka barnets ”korta tidsfönster av tålamod” (Hallberg, 
2012). Sammantaget fungerar BOA som ett enkelt och billigt ”sållande” test för att fånga upp 
barn som bör genomgå andra mer precisa tester. 
 
Nackdelar 
BOA-testet är från utredarens synvinkel helt subjektivt, då det är en observation och 
bedömning i realtid som avgör om bebisen reagerat på ljudstimulus eller om reflexen 
uppkommit slumpartat. Förutsättningarna gör att samma reaktion kan tolkas på olika sätt, 
beroende på vem som gör bedömningen, med olika slutsatser som resultat. En annan nackdel 
är att ljudnivån och frekvensinnehållet för ljudstimulus inte är känt eller kan dokumenteras 
(Hallberg, 2012). Då ljudet upprepas flera gånger under samma förutsättningar för att kunna 
fastställa att eventuell respons beror på ljudstimulus, vänjer sig barnet vid ljudintrycket och 
kan ge allt svagare reaktioner och det är inte nödvändigtvis vid bebisens hörtröskel som 
reaktionen sker (Muller, 1987). 

3.3.4 Visual Reinforcement Audiometry (VRA) 
Testmetoden Visual Reinforcement Audiometry, eller VRA, bygger på Conditioned 
Orientation Reflex (Werker, m.fl., 1997) och med olika varianter är det sammantaget det 
huvudsakliga hörseldiagnosverktyget för utredningar av bebisar som används både vid 
forskning (Werner & Rubel, 2002) och kliniskt (Hallberg, 2012). Studier visar att metoden är 
lämplig för barn från c:a 5,5 till 18 månaders ålder, men även yngre bebisar kan visa 
reaktioner som uppspärrande ögon, ögonbrynsrörelser eller stanna upp i pågående motoriska 
rörelser (Werker, m.fl., 1997). Dessa mindre uppenbara reaktioner kan också konditioneras 
(Olsho, m.fl., 1987). 
 
Metodbeskrivning 
VRA-testet är en, ur audionomens perspektiv, subjektiv metod där bebisen konditioneras till 
att reagera vid presentation av ett auditivt stimuli. Testet utförs av en eller två personer, 
beroende på hur testmiljön är uppbyggd. I figur 7 nedan visas testmiljön för ett test 
inkluderande två audionomer. 
 

 
Figur 7. Exempel på hur en VRA-testmiljö kan byggas upp.5 

                                                 
5 Figurkälla: Visual reinforcement audiometry testing of infants - a recommended test protocol (Day, m.fl., 2008)  
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Bebisen sitter normalt i förälderns knä, eller på ett bord framför föräldern och har en 
audionom framför sig (markerad Tester 2 i figur 7). För att hålla bebisen intresserad 
underhåller och distraherar audionomen bebisen med t.ex. leksaker i bebisens centrala 
blickfält (Werker, m.fl., 1997). På varje sida av bebisen finns frifältshögtalare i 90°-vinkel 
(Day, m.fl., 2008). Metoden kan även genomföras med hör- eller instickstelefoner samt 
benledare (Hallberg, 2012). 
 
VRA-testet bygger på tre huvudfaser; en tränings-, en konditionerings- och en testfas. Vid 
träningsfasen presenteras ljudstimuli och belöning tätt inpå varandra utan några villkor, för att 
göra bebisen bekant med belöningens existens. Under konditioneringsfasen presenteras 
fortsatt ett auditivt stimuli. Bebisen, som distraheras av leken rakt framför sig kan reagera på 
ljudet och vända sig i den riktning ljudet kom ifrån. När bebisen utför en korrekt huvudrörelse 
visas den sedan träningsfasen gömda belöningen, t.ex. en leksak eller animation. Därtill bör 
den distraherande audionomen le och berömma bebisen för att ytterligare förstärka 
belöningskänslan. Felaktiga huvudvridningar belönas ej. Under konditioneringen förändras 
ljudstimulus parametrar mellan varje försök och det är den distraherande audionomens 
uppdrag att konditionera barnet att vända huvudet och söka belöningen. Ett ökande tidsgap 
mellan ljudstimulus och visning av belöningen ger bebisen en ökad chans att själv initiera 
belöningen. Föräldern bör ha hörlurar med maskerande ljud för att själv inte rycka till vid 
presentation av ljudstimuli i högtalarna, vilket påverkar bebisen och därmed testet (Werker, 
m.fl., 1997). 
 
När bebisen anses vara konditionerad inleds själva testfasen. Här presenteras ljudstimuli med 
olika amplitud och frekvensinnehåll, varpå bebisens konditionerade reaktion att vända sig mot 
ljudkällan observeras. Testet bygger även på att variera mellan experimentella försök, med 
förändrat ljudstimulus jämfört med föregående runda, samt kontrollförsök, där samma 
ljudstimulus presenteras för att befästa en ”träff”(Werker, m.fl., 1997). Observatören (Tester 1 
i figur 7 ovan) bedömer och markerar, t.ex. med en knapptryckning när en konditionerad 
huvudrörelse sker, vilket styr nästkommande stimulis parametrar. Då VRA-testet genomförs 
med endast en audionom har denne både en distraherande och observerande roll (Hallberg, 
2012). Helst bör audionomen dock inte veta när ljudstimulus presenteras, för att så långt som 
möjligt kunna registrera reaktioner objektivt. Idealt sker analys av sammanfallande 
reaktionsmarkeringar och ljudpresentationer i efterhand, med hjälp av förbestämda statistiska 
metoder och villkor. 
 
Fördelar 
Insamlad information med ovan beskrivna procedur är beteendebaserad och kan ses som ett 
index för bebisens funktionella hörsel, till skillnad från exempelvis ABR som endast avgör 
den bioelektriska funktionen (Werker, m.fl., 1997). Genom att studera bebisens reaktioner vid 
presentation av ljudstimulus, kan audiometriska tester utföras tidigare än de metoder som 
kräver en högre kognitiv och motorisk färdighet, t.ex. att efter instruktioner bekräfta 
uppfattade ljud genom att trycka på en knapp. VRA-metoden kan hålla barnet stimulerat 
länge, eftersom det innehåller belönande moment och kan liknas vid en lek. 
 
Nackdelar 
Det krävs mycket erfarenhet av observatören för att kunna tolka vilka reaktioner som beror på 
ljudstimulus. Eftersom bebisar kan vara oförutsägbara i sina rörelsemönster kan det vara svårt 
att bedöma vad en reaktion berott på. Resultat framtagna med VRA-metoden beror därför 
även på vem som gjort bedömningen och är därför en subjektiv metod sett utifrån 
audionomens perspektiv (Widen, m.fl., 2005). 
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3.3.5 Conditioned Play Audiometry (CPA) 
Att lyssna till sinustoner i olika ljudtrycksnivåer och reagera är för ett barn en meningslös 
uppgift. Barnet kan inte förstå vad som förväntas av honom eller henne och kan endast 
behålla sin uppmärksamhet på en sådan uppgift under en kortare tid. Genom att kombinera 
den till synes meningslösa uppgiften, med en upplevelse, som för barnet har en mening, kan 
dessa problem överbryggas (Muller, 1987). Vid lekbaserad audiometri markerar barnet att de 
hört ett ljudstimulus genom att t.ex. lägga en kloss i en låda. 
 
Metodbeskrivning 
Efter överenskomna instruktioner signalerar barnet att det hört presenterat känt ljudstimulus, 
genom att utföra en lekbaserad uppgift. Sinustoner (som även kan vara frekvensmodulerade) 
återges i stigande serier, från låga till högre frekvenser. Normalt initieras testet vid 30 dB HL. 
Om barnet bekräftar att det hört tonen sänks amplituden med 10 dB i taget, tills barnet inte 
markerar på överenskommet vis. Om barnet istället inte hör den första ljudtrycksnivå ökas 
denna istället i steg om 10 dB tills en respons sker. När patienten hör tonen för första gången, 
sänks nivån 10 dB. Om även den lägre nivån hörs, sänks signalen ytterligare, nu med 5 dB i 
taget. När hörtröskeln hittats bekräftas den, ofta med kriteriet att 50 % av sex stycken 
variationer ska besvaras enligt förväntan. Om det finns misstanke om att det ena örat är mer 
fungerande än det andra, bör det testas först (Aras, 2003). Figur 8 nedan visar ett barn med 
instickstelefoner som ger respons genom att fästa cylindrar på en bricka. 
 
Fördelar 
Lekbaserad audiometri kan användas med barn ned till två års ålder (Muller, 1987). Metoden 
kan isolera tester av vänster och höger öra och testar barnets hela auditiva perception 
(Cunningham & Cox, 2003). 
 
Nackdelar 
Barnets korta uppmärksamhetstidsspann kan begränsa mängden information audionomen 
hinner samla in (Cunningham & Cox, 2003). 
 

 
 

Figur 8. Ett barn som genom lek markerar att han hör aktuellt ljudstimulus.6 

                                                 
6 http://images.medicinenet.com/images/playaud.jpg (Tillgänglig: 18 april 2012) 

http://images.medicinenet.com/images/playaud.jpg
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3.3.6 Békésy-audiometri 
Békésymetoden, uppkallad efter metodens upphovsman Georg von Békésy, avviker från 
traditionell rentonsaudiometri på så sätt att patienten själv skriver sin hörselkurva (Tegnér). 
Istället för att presentera sinustoner i diskreta intervall med olika ljudtrycksnivåer och 
varaktighet, baseras metoden på en stigande och sjunkande ljudtrycksnivå som styrs av 
patienten själv, förklarar Tegnér i sin artikelserie. 
 
Metodbeskrivning 
Vid traditionell rentonsaudiometri förväntas patienten svara ”ja” genom att trycka på en 
knapp, eller för barn genom lek visa att ett ljudstimulus uppfattats. Men om patienten vill 
svara ”kanske” gör det audionomens roll mer komplicerad. Med Békésys metod tillåts istället 
patienten styra ett dämpningsreglage, där instruktionen medföljer att trycka när ljudet 
uppfattas och släppa knappen då ljudet försvinner. Då knappen trycks ned minskar 
ljudsignalen i styrka och när knappen släpps ökar den. I figur 9 nedan ses en orginalskiss över 
ingående komponenter för att kunna genomföra testet (Békésy, 1947).  

 
Figur 9. Originalskiss över de ingående komponenterna i ett Békésy-hörseltest. 7 

 
I början av ett Békésytest vänjer patienten sig vid den självstyrda stigande och fallande 
ljudnivån. ”Sågtänderna” som ses längst till vänster för varje frekvens, i figur 10 på nästa 
sida, är något större vid byte av frekvens, men efter hand ”hittar patienten sin hörtröskel” och 
passerar den flera gånger vid stigande och fallande ljudtrycksnivå. Ur kurvhöjden kan man 
avläsa hur säker eller osäker patienten är. Initialt skriver alla värden mellan ett större intervall, 
c:a 7-10 dB vilket är normalt (Tegnér). 

                                                 
7 Figurkälla: The reqruitment phenomenon and difference limen in hearing and vibration sense (Békésy, 1947, s. 
772) 
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Figur 10. Skiss över det patientstyrda audiogrammet. 8 
Fördelar 
Enligt Tegnér elimineras den mänskliga faktorn så långt det går. Detta innebär att testens 
reproducerbarhet är betydligt högre vid Békésy jämfört med operandstyrd manuell 
rentonsaudiometri. Provet går snabbt att genomföra (c:a sex minuter) för test av 0.5, 1, 2, 3, 4 
och 6 kHz (Tegnér). 
 
Nackdelar 
Békésymetoden kräver att patienten manövrerar reglaget för att höja och sänka stimulits 
ljudtrycksnivå, vilket kan göra det svårt för yngre barn och personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar att genomföra testet. 

3.4 Utrustning vid audiometriska tester 
En audiometer är ett instrument som kan användas för att utföra audiometriska mätningar. De 
finns i olika utföranden beroende på vilka testmetoder de stödjer, frekvens och 
dynamikomfång samt vilka typer av stimuli de kan presentera. De skiljer sig också åt genom 
olika grader av automatisering av testserier, samt om ljudgenereringen sker analogt eller 
digitalt. Oavsett ljudkälla bör audiometrar ha möjlighet att kalibreras, som minst en gång i 
halvåret (Aras, 2003). I blockdiagrammet i figur 11 visas de komponenter och funktioner som 
normalt bygger upp en audiometer, vare sig den är av traditionell eller datorbaserad karaktär. 

                                                 
8 Figurkälla: Artikeln ”Automatisk audiometri”, s. 3 (Tegnér) 
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Figur 11. Blockdiagram visande en audiometers huvudsakliga komponenter och funktioner.9 

 
Normalt har en audiometer två ljudgenererande enheter, en oscillator för att generera 
sinustoner, samt en brusgenerator för att skapa maskerande störningsljud, eftersom 
överhörning kan ske om graden av hörselnedsättning skiljer sig mycket mellan patientens 
båda öron. Brusgeneratorn genererar s.k. ”vitt brus”, men kombineras ofta med ett 
bandpassfilter för att kunna styra maskeringens frekvensinnehåll. Både oscillatorn och 
brusgeneratorn genomgår tonfiltrering med en equalizer samt eventuellt en dämpning innan 
slutförstärkning och presentation med en elektroakustisk transduktor. Equalizeringen bör 
frekvenspecifikt kunna kalibreras med ±3 dB (Aras, 2003) 
 
Det finns huvudsakligen tre olika rentonsbaserade ljudstimuli. Den enklaste är en ren 
sinusvåg. Kombineras sinusvågen med en modulerad amplitudfunktion fås en s.k. warble-ton. 
Denna modulation gör att frekvensen avviker c:a 10 % från sin mittfrekvens, vid en 5 Hz 
modulation (Aras, 2003). Slutligen kan även rentonsbaserade ljudstimuli som stiger eller 
sjunker i ljudstyrka användas, t.ex. i audiometrar som stödjer Békésymetoden. För att undvika 
frekvensavvikelser kan förändringen i amplitud inte ske för snabbt, vilket leder till att 
sinusvågformen expanderas eller komprimeras, vilket i sin tur ger lägre respektive högre 
tonhöjd. Genom CD-spelare eller datorer används numera även frekvensfilterade samplade 
ljudformer som hundskall, skratt, bilar, etc. 
 
Till audiometerns förstärkta utgång kopplas en transduktor som via ett genererat 
elektromagnetiskt fält omvandlar signalen till ett ljudtryck (eller en vibration om en 
benledande transduktor används). Det finns speciellt framtagna hörtelefoner, instickstelefoner 
och benledare som har rak frekvensgång och anpassad impedans för att kunna arbeta i önskat 
dynamikområde. Exempel på vanliga transduktorer ses i tabell 1 nedan. Vid 
frifältspresentation kan även högtalare användas, vilket kräver en annan typ av 
slutförstärkning eftersom passiva högtalares impedans är betydligt lägre jämfört med övriga 
transduktorer. 
  
                                                 
9 Figurkälla: (Aras, 2003, s. 12) 
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Tabell 1. Transduktorer som normalt används vid hörseltester. 
Modell Typ Ohm Frekvens / dynamik omfång Bild 

Telephonic 
(TDH 39) 

Hörtelefon 100 250 Hz / -10 till 90 dB HL 
500 - 6kHz / -10 till 110 dB HL 
8 kHz / -10 till 90 dB HL 

 

 
 

E-A-R 
Tone 
5A 

Insticks-
telefoner 

10 el. 50 500 Hz - 4 kHz / 110 dB HL   

 
 

Radioear 
(B-71) 

Benledande 
vibrator 

100 250 Hz -10 till 40 dB HL 
500 - 750 Hz -10 till 60 dB HL 
1 - 3kHz / -10 till 70 dB HL 
4 kHz / -10 till 60 dB HL 
6 kHz / -10 till 40 dB HL 
8 kHz / -10 till 30 dB HL 
 

 

 
 

 

3.5 Isophonkurvor, viktning och audiogram 
En normalhörande ung person uppfattar ett frekvensomfång av 20 Hz till 20 kHz och ett 
dynamikomfång mellan 0 och 130 dB i ljudtrycksnivå, Lp. När en sinuston med specifik 
frekvens och en referenston på 1 kHz subjektivt upplevs som lika starka, definieras begreppet 
hörnivå. Dock kommer en ljudtrycksmätare visa olika ljudtrycksnivåer. Orsaken till 
skillnaden är en frekvensberoende akustisk förstärkning grundad i reflexer runt huvud, axlar, 
öronmusslan och hörselgången, vilket gör att t.ex. sinustoner i olika frekvenser upplevs olika 
starka trots att de har samma uppmätta ljudtrycksnivå (Bodén, m.fl., 2001).  
 
För att beakta frekvensberoendet gällande hörnivåer, mätta i enheten phon, har stora 
statistiska underlag samlats in av normalhörande unga vuxnas upplevda perception av 
sinustoner i jämförelse med olika referensnivåer vid 1 kHz. Underlaget ligger till grund för de 
s.k. isophonkurvorna, som är en kurvrepresentation över det hörbara frekvensområdet där en 
hörnivå upplevs som konstant. Dessa plottas normalt i steg om 10 enheter, mellan 0 och 110 
phon. Den lägsta, 0 phon-kurvan, representerar hörtröskeln för en statistiskt normalhörande 
vuxen person; den lägsta ljudtrycksnivån som ger en sensorisk förnimmelse vid olika 
frekvenser (Bodén, m.fl., 2001). 
 
I figur 12 nedan visas ett diagram med isophonkurvor, där hörtröskeln för normalhörande 
personer är den nedersta streckade linjen. De matematiska uttrycken och de statistiskt 
framtagna konstanterna som används för att beräkna isophonkurvformerna får av 
upphovsrättsliga skäl inte reproduceras, men finns att tillgå i standarden ISO 226:2003 som 
ligger till grund för projektets ljudhantering. 
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Figur 12. Isophonkurvor enligt ISO 226:2003, med jämförbara hörnivåer för olika frekvenser, samt deras 
motsvarande ljudtrycksnivåer i dB SPL.10 

 
Normaliseras skillnaden mellan det uppmätbara ljudtrycket och den upplevda ljudstyrkan 
erhålls en viktning som tar hänsyn till de anatomiska akustiska förstärkningarna. På svenska 
sägs viktningen ske efter hörnivå. På engelska används begreppet ”Hearing Level”, med 
enheten dB HL i båda fallen. Ett audiogram är en representation av en individs relativa 
hörselnedsättning jämfört mot den normaliserade nollnivån. Audiogrammets dynamiska 
område spänner normalt mellan -10 dB HL, dvs. en bättre hörsel är normalt, till 120 dB HL 
(Bodén, m.fl., 2001). ”Normal hörsel” anses täcka intervallet mellan -10 till 20 dB HL. I figur 
13 nedan visas överst ett audiogram för en normalhörande person och direkt under ett 
audiogram för en person med en skada i mellanörat. 
  

                                                 
10 http://www.netlaputa.ne.jp/~cadeau/ISO226.jpg (Tillgänglig: 19 april 2012) 

http://www.netlaputa.ne.jp/~cadeau/ISO226.jpg
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Normalhörande 

 
Mellanöreskada 

 
 

Figur 13. Två exempel på audiogram där det övre tillhör en normalhörande person 
och det undre visar på en skada i mellenörat för höger öra.11 

 
I audiogrammet markeras resultat med rött och blått kopplat till vänster respektive höger öra 
samt olika symboler beroende på om stimulit presenterats via ben- eller luftväg, etc. De 
frekvenser som normalt omfattas är 125, 250, 500, 750 Hz samt 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 kHz. Vid 
tester på bebisar prioriteras 0.5, 1, 2 och 4 kHz (Hallberg, 2012). 

3.6 Utveckling av bebisars sinnesintryck och konditionering 
I följande avsnitt beskrivs bebisars utveckling av syn och hörsel, deras uppfattning av 
relationen mellan auditiva och visuella stimulin samt olika former av inlärning hos bebisar. 

3.6.1 Bebisars synutveckling 
Även om bebisars synskärpa inte är fullt utvecklad förrän vid cirka ett års ålder så visar 
bebisar intresse för visuella kontraster, speciellt de mellan ljust och mörkt. Dessa skarpa 
skillnader i kontrast triggar barnets visuella centra i hjärnan och är lättare för bebisen att 
uppfatta jämfört med till exempel kontraster mellan vitt och andra ljusare färger. 

                                                 
11 http://doktorerna.com/wp-content/uploads/audiogram-normalhorande1.jpg 
samt http://doktorerna.com/wp-content/uploads/audiogram-mellanoreskada1.jpg (Tillgängliga: 19 april 2012) 

http://doktorerna.com/wp-content/uploads/audiogram-normalhorande1.jpg
http://doktorerna.com/wp-content/uploads/audiogram-mellanoreskada1.jpg
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Färgseendet utvecklas dock snabbt och motsvarar en vuxens färgseende redan vid 4 månaders 
ålder (Vasta, m.fl., 1999, ss. 208-224). 
 
Människors ansikten har visat sig innehålla de element och den disposition av elementen som 
bebisar är som mest intresserade av. Redan vid två månaders ålder kan en bebis urskilja 
ansiktsstrukturer och hur ansikten är uppbyggda, med ögon, näsa och mun även om själva 
synintrycket av ansiktet är suddigt och odetaljerat. Synskärpan hos en nyfödd bebis är c:a 10-
30 gånger sämre jämfört med en vuxens (Slater, 2002). Figur 14 nedan visar ett exempel på 
hur en nyfödd bebis uppfattar en människas ansikte jämfört med hur en vuxen uppfattar 
samma ansikte. 
 

 
 

Figur 14. Hur en människas ansikte kan uppfattas av en nyfödd bebis jämfört med vuxnas synintryck.12 
 
I och med bebisens utveckling förändras betydelsen av ansiktets olika delar. Till en början 
uppmärksammas ögonen mest, sedan blir näsan tillsammans med ögonen viktigare och till 
slut spelar ögonen, näsan och munnen gemensamt en stor roll för bebisens uppmärksamhet 
(Vasta, m.fl., 1999, s. 215).  

3.6.2  Bebisars hörselutveckling 
Hörseln är naturligtvis ett viktigt verktyg för bebisars språkutveckling. Genom att lyssna tas 
stora mängder av information in redan vid födseln, men att förstå och tolka hörselintrycken 
tar lång tid. Vid c:a tre månaders ålder lyssnar bebisar mera noggrant på ljud som är 
välbekanta, främst föräldrarnas röster. Senare, vid fem månaders ålder, börjar bebisen bli mer 
mottaglig för andra yttre ljud och lokaliserar ljudkällan genom att titta eller vända sig mot den 
(Babyhjälp.se, 2012). 
 
För att ett barns språk ska kunna utvecklas optimalt är det viktigt att kunna identifiera 
eventuella hörselskador tidigt, helst inom de första sex månaderna i livet. Även om det bara är 
cirka 1-6 ‰ av alla bebisar som föds som kan konstateras ha en hörselskada, så identifieras 
många hörselskador inte förrän långt senare i barndomen. Föräldrars misstankar om en 
hörselskada är ofta den bästa föraningen till att undersöka saken närmare (Cunningham & 
Cox, 2003). 

                                                 
12 (Slater, 2002, s. 61) 
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I nedanstående punktlista visas ett utdrag av ett barns förväntade milstolpar sett till auditiv-, 
tal- och språkutveckling. Om dessa förmågor inte har utvecklats vid förväntad ålder kan en 
hörselskada vara orsaken.  
 

 

3.6.3 Bebisars uppfattning av relationer mellan ljud och bild 
Bebisar kopplar ihop ljud med synintryck och tittar på händelser som överensstämmer med 
ljudet de hör. Redan vid fyra månaders ålder kan en bebis sortera ut saker som inte hör ihop 
ljud- och bildmässigt, vilket påvisades i en amerikansk studie där två filmer spelades upp 
bredvid varandra, men där bara den ena filmens ljud var aktivt. Bebisarna som medverkade i 
studien tittade mer på filmen med en kvinna som lekte ”titt-ut” jämfört med en film med 
slaginstrument, eftersom ljuden som spelades upp var ord som ”hello baby” och ”peekaboo” 
(Spelke, 1976).  
 
Relationer mellan auditiva och visuella händelser som innefattar människor är omtyckta av 
bebisar. Mer uppmärksamhet riktas till förälderns ansikte då bebisen hör dennes röst jämfört 
med då bebisen hör någon annans röst. Dessutom kan en bebis så tidigt som vid 2,5 till 4 
månaders ålder märka att något inte står rätt till då en människas läpprörelser inte 
överensstämmer med talet (Vasta, m.fl., 1999, s. 227). Bebisar lär sig alltså vid en tidig ålder 
hur en visuell händelse hör ihop med en auditiv händelse samt att deras uppkomst ofta går att 
härleda till samma ursprung. Spelke nämner i samma studie ett testförfarande då bebisar fick 
se sin mor tala genom en fönsterruta och samtidigt höra hennes röst i högtalare placerade 
framför fönsterrutan. Då högtalarna placerades vid sidan om bebisarna blev bebisarna 
förvirrade eftersom mammans ansikte och röst inte längre kom ifrån samma riktning (Spelke, 
1976). 
 

Ett urval av barns förväntade milstolpar: 
 

• Födsel till tre månaders ålder: 
o Vaknar av ljud. 
o Blinkar, spärrar upp ögonen eller rycker till som reflex på grund av höga 

ljudnivåer. 
• Tre till fyra månaders ålder: 

o Blir lugn av förälderns röst. 
o Stannar upp i lek som reaktion på nya ljud. 
o Letar efter ljudkällan då nya ljud hörs. 

• Sex till nio månaders ålder: 
o Tycker om leksaker som ger ifrån sig ljud. 
o Jollrar och gurglar med olika tonfall. 
o Börjar säga t.ex. ”mamma”. 

• Tolv till femton månaders ålder: 
o Reagerar på sitt namn eller då någon säger ”nej”. 
o Följer enkla instruktioner. 
o Imiterar vissa ljud. 

(Cunningham & Cox, 2003) 
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3.6.4 Bebisars inlärning och konditionering 
Den enklaste formen av inlärning kallas habituering eller tillvänjning och börjar med en 
reflex. Ifall en bebis upplever ett plötsligt ljud så kommer bebisen att rycka till i kroppen som 
en reflex. Om samma ljud upprepas med ett bestämt intervall, exempelvis var tionde sekund, 
så kommer reflexen att minska för att slutligen näst intill upphöra. Bebisen vänjer sig alltså 
vid händelsen och har lärt sig hur ljudet upprepas. På samma sätt involverar en annan typ av 
inlärning, sk. klassisk konditionering (respondent conditioning på engelska), ett 
reflexbeteende. Den här typen av inlärning baseras på stimuli som följs av ett gensvar eller en 
reaktion, men innefattar också ytterligare ett stimulus, som från början inte ger upphov till 
reaktionen. Ett exempel på klassisk konditionering är att ett barn kan känna rädsla för 
tandläkare eftersom tandläkaren använder ett tandläkarborr. Barnet associerar alltså 
tandläkaren med något läskigt när det i själva verket är tandläkarborren som skapat rädslan 
hos barnet. Barnet har alltså ”lärt sig” att tandläkaren skapar känslan av rädsla. 
 
En tredje inlärningstyp som visat sig vara viktig för att förstå ett barns beteende är så kallad 
operant betingning (kanske mer känt som operant learning på engelska). Operant betingning 
bygger förenklat på principen att en handling leder till en speciell konsekvens, eftersom det 
har visat sig göra det vid upprepade tillfällen tidigare (Vasta, m.fl., 1999, ss. 35-38). Ett 
exempel där operant betingning används som inlärningsmetod är VRA-metoden där barnet får 
en belöning efter att ha sökt den, beroende på att ett ljud har uppfattats (Lowery, m.fl., 2009). 

3.6.5 Objekt för konditionerad belöning – animationer jämfört med leksaker 
Leksaksbelöningar som används i både VRA- och CPA-metoden kan ersättas med animerade 
belöningar på en datorskärm. En forskningsstudie på barn i åldrarna 19-24 månader visade att 
komplexa videobaserade belöningar genererade fler sökningar av dessa jämfört med fysiska 
belöningar (Schmida, m.fl., 2003). Således ansågs den förra metoden mer belönande. 
 
För yngre barn som testas med VRA-metoden är det viktigt att belöningen anpassas och 
genererar en lämplig nivå av attraktion, för att öka förutsättningarna till ett långvarigt och mer 
heltäckande test. I takt med barns utveckling, förändras också deras intressen, vilket påverkar 
hur komplex en belöning bör vara för att motsvara barnens preferenser. Bebisar i åldrarna 3,5 
till 6,5 månader tittar en kortare tid på videobelöningar och föredrar svart-vita bilder med 
olika mönster. Äldre bebisar attraheras av filmer med mera komplext innehåll, t.ex. färgfilm 
med detaljer och ansikten. Bebisar mellan 7 till 16 månader spenderar lika lång tid och vänder 
sig lika ofta mot traditionella, fysiska belöningar som videobaserade belöningar (Lowery, 
m.fl., 2009). 

3.7 Eye-tracking 
Eye-tracking är en metod som används för att registrera och spåra ögonrörelser i olika 
sammanhang och som blir allt mer betydelsefull i studier kring människa-datorinteraktion 
(Poole & Ball, 2006). Tekniken används i forskning kring bl.a. användbarhet av webbsidor 
och mjukvara, inom utvecklingspsykologi, i studier kring människors upplevelse av design 
och reklam samt för att detektera sömnighet vid bilkörning. Dessutom används eye-tracking i 
allt större grad som kommunikationshjälpmedel för personer med talsvårigheter samt som 
utrustning för att styra datorer för funktionsnedsatta (Tobii Technology, 2011). De två 
följande avsnitten behandlar kalibrering av eye-trackers och eye-tracking med bebisar. 
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3.7.1 Kalibrering 
En eye-tracker skickar ut infrarött ljus som reflekteras av människans öga. Reflektionerna i 
pupillen och hornhinnan fångas upp av två kameror för positionering och beräkning av en 
riktningsvektor. Denna vektor tillsammans med bildbehandlingsalgoritmer och en geometrisk 
modell av ögat används för att räkna ut vart någonstans på eye-trackerns skärm personen tittar 
(Tobii Technology, 2010). 
 
Tobii Technology’s eye-trackers använder en indikator kallad track status box för att avgöra 
ifall användarens ögon identifieras av eye-trackern. Denna indikator används för att justera 
användarens position relativt skärmen och för att säkerställa att en korrekt blickspårning kan 
göras. En bild på indikatorn visas i figur 15 nedan. 
 

 
 

Figur 15. Tobii Technology’s track status box.13 
 
De vita prickarna, som motsvarar användarens ögonposition, ska finnas i centrum av den 
svarta ytan och avståndsmätaren till höger bör visa 50 till 80 cm. Om avståndsindikatorn visar 
ett lägre eller högre värde bör avståndet till eye-trackern justeras. Den gröna listen i underkant 
anger hur bra blickspårningen kan göras. Ifall endast ett öga hittas visar samma list gul färg 
och om inget detekteras blir listen röd (Tobii Technology, 2010). 
 
Innan en eye-tracker kan användas med noggrannhet behöver en kalibrering utföras. 
Karaktärsdrag i användarens ögon mäts och tillsammans med en 3D-ögonmodell kan 
beräkningar göras angående förväntade blickpositioner. Användaren ombeds i proceduren 
titta på ett antal referenspunkter på skärmen (2, 5 eller 9 stycken). När användaren tittar på en 
referenspunkt bedöms 12 korrigeringsvektorer. Efter avslutad kalibrering presenteras 
resultatet i en översiktsbild där varje punkts korrigeringsvektorer är utritade, vilket ses i figur 
16 nedan. 
 

                                                 
13 (Tobii Technology, 2010, s. 53) 
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Figur 16. Resultatbild efter kalibrering. 
 
Längden av vektorerna visar alltså förskjutningen av respektive provtagning i kalibreringen 
relativt centrum av referenspunkten, där en lång linje indikerar att kalibreringen inte blev 
optimal (Tobii Technology, 2010). Då användarens fokus är placerad mitt i referenspunkten 
vid provtagningen bildas vektorer med små belopp, optimalt som en grön prick placerad mitt i 
referenspunkten. Ifall det helt och hållet saknas vektorer i någon referenspunkt indikerar detta 
att eye-trackern inte funnit användarens blick vid datainsamlingstillfället. Detta kan bero på 
flera olika omständigheter och leder till att en omkalibrering behöver göras i denna 
referenspunkt för att blickspårningen ska bli korrekt. 

3.7.2 Eye-tracking med bebisar 
Synen är ett utav de första sinnena som utvecklas hos människan och spädbarn är precis som 
vuxna intresserade av att titta på rörliga objekt och andra människor, speciellt deras ansikten. 
Innan ett barns språk har utvecklats är synen en viktig källa till förståelse av barnets 
sinnesintryck, varför eye-tracking blir allt vanligare som metod för denna typ av studier 
(Gredebäck, m.fl., 2010). 
 
Tobii’s eye-trackers tillåter huvudrörelser och kan spåra blicken så länge huvudet är placerat 
inom eye-trackerns sk. tracking box (Tobii Technology, 2010). Tobii’s eye-trackers kan spåra 
blicken med fortsatt hög noggrannhet även om blicken lämnar skärmen för en stund, vilket 
gör produkterna användbara i studier med bebisar och barn som kanske har svårare att sitta 
still i en fixerad position (Tobii Technology, 2009). 
 
Spädbarn kan ha svårt att kontrollera sina nackrörelser och tillsammans med deras korta 
tidsfönster för uppmärksamhet kan det vara svårt att kalibrera en eye-tracker i många 
referenspunkter. Gredebäck, Johnson och von Hofsten menar att spädbarn äldre än fyra 
månader kan utföra en bra kalibrering i fem punkter medan tvåpunkters-kalibrering är att 
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föredra med yngre bebisar (Gredebäck, m.fl., 2010). Oavsett antal punkter är det viktigt att 
kalibreringsresultaten blir lyckade om den påföljande blickspårningen ska kunna bli pålitlig. 
Kalibreringar med spädbarn kan vara svåra att utföra på samma sätt som de görs för vuxna, 
med relativt små punkter på eye-trackerns skärm. Ett alternativ till denna vuxenkalibrering är 
att ersätta dessa punkter med roliga figurer rör sig inom ett område på skärmen. Vid denna 
bebisanpassade kalibreringsmetod tas dock inga automatiska provtagningar utan testledaren 
trycker på en tangent för att samla in korrigeringsvektorer för respektive referenspunkt (Tobii 
Technology, 2010). För att åstadkomma en bra kalibrering måste spädbarnet verkligen 
bedömas titta på figuren. Att placera bebisen i t.ex. en bilbarnstol främjar en lyckad 
ögonspårning eftersom denna position bidrar till minskade rörelser, vilket i sin tur underlättar 
detektering av bebisens ögon (Gredebäck, m.fl., 2010). 

3.8 Ursprunglig prototyp för eye-trackerbaserad VRA 
I ett examensarbete år 2009 utvecklades en prototyp, hädanefter kallad den ursprungliga 
prototypen, bestående av en mjukvara för Tobii’s eye-tracker T120. Den utvecklades i syfte 
att minska tiden för hörseltester på spädbarn, öka objektiviteten kring avgörandet om träffar 
och missar vid audiometri med diskreta hörnivåer samt förenkla upptäckten av så kallade 
falska alarm (Mattsson, 2009). Den ursprungliga prototypen utgår ifrån VRA-metoden men 
reaktionsbedömning baseras på blickförflyttning istället för observerade huvudrörelser. 
Prototypen testades på både vuxna och spädbarn, dock med svårtolkade resultat och 
omfattande bortfall. Dess huvudsakliga funktion och ingående delar beskrivs närmare i 
nedanstående avsnitt. 

3.8.1 Inställningar och kalibrering 
Innan ett nytt test kan påbörjas med den ursprungliga prototypen positioneras bebisen framför 
eye-trackern med hjälp av Tobii´s “track status box”. För att initialt fånga bebisens intresse 
visas indikatorn även på eye-trackerns skärm. Därefter görs en kalibrering enligt Tobii´s 
metod för kalibrering av vuxna. (Mattsson, 2009, s. 19). 

3.8.2 Konditionering 
Den första delen av testet är en konditioneringsfas där syftet är att lära bebisen att associera 
ljudstimulus med en belöning. Konditioneringen görs i tre steg: 
 

• Steg 1 syftar till att lära bebisen att flytta blicken från en fixeringsbild till en 
belöningsbild. Då barnet fixerar på fixeringsbilden, placerad inom en centrerad 
fixeringsyta med varierande storlek, presenteras ett ljud och fixeringsbilden släcks. 
Samtidigt aktiveras belöningen på en godtycklig plats inom den sk. sökytan på 
skärmen. 

• Steg 2 presenterar belöningen 400 ms efter det att ljudet har spelats upp. 
• Steg 3 är ett kontrollsteg där barnets inlärning utmanas. Belöningsbilden visas 

efter det att ljudet har presenterats om deltagaren söker belöningen i sökytan. 

Ifall barnet, i steg 1, flyttar blicken från fixeringsytan till belöningsytan tre gånger i följd går 
konditioneringsfasen direkt till steg 3. Ifall barnet även i steg 3 flyttar blicken från fixering till 
belöning, tre gånger i följd anses konditioneringen vara etablerad. I annat fall så går 
konditioneringen tillbaka till steg 2. En uppgradering till steg 3 kräver tre “träffar”. I annat 
fall påbörjas på nytt steg 1 (Mattsson, 2009, ss. 19-21). 
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3.8.3 Test 
Testfasen fungerar på samma sätt som steg 3 i konditioneringsfasen och applikationen 
registrerar “träff” eller “miss” beroende på ifall deltagaren sökte belöningen efter att ljudet 
presenterats eller ej. I testfasen ingår dock även en kontrollrunda där varje ny testomgång har 
10 % chans att köras utan ljudpresentation, då deltagaren fixerar på fixeringsbilden. Denna 
kontroll syftar till att undersöka om deltagaren söker belöningen trots att inget ljud har 
presenterats. Ifall deltagaren lämnar fixeringsbilden utan att ljudet spelas så registreras ett 
falskt alarm. Ett falskt alarm registreras också ifall deltagaren lämnar fixeringsbilden 
snabbare än vad som är möjligt, sett till deltagarens reaktionstid (Mattsson, 2009, ss. 21-22). 

3.8.4 Ljudstimuli  
Ljuden som presenteras i den ursprungliga prototypen är 800 ms långa sinus- eller 
warbletoner. Dessa ljud finns lagrade som enskilda ljudfiler på hårddisken och laddas in i 
programmet inför varje test. Ifall en “träff” registreras i testet kommer nästa ljud vara 10 dB 
svagare än föregående ljud. Vid missar ökar istället ljudstyrkan med 5 dB. För att snabbare 
kunna bestämma deltagarens hörtröskel ökar ljudstyrkan med 20 dB upp till 60 dB för varje 
“miss” i början av testet och därefter med 10 dB upp till maximala 80 dB (Mattsson, 2009, s. 
23). I vissa tester fanns en fördröjning mellan fixeringen och ljudpresentationen, vilket 
Mattsson menar beror på att alla ljudfilerna laddas in från datorns hårddisk inför varje 
testförsök (Mattsson, 2009, s. 29). 

3.8.5 Fixerings- och belöningsobjekt 
De fixerings- och belöningsobjekt som använts i den ursprungliga prototypen är i form av 
färgglada bilder och animationer av människoansikten, figurer och djur som motsvarar 
vetenskapliga fakta om spädbarns varseblivning av färg, mönster och rörelse (Schwarz, 2011). 
Animationerna har klara färger och starka kontraster mot den svarta skärmbakgrunden. Ett 
exempel på en fixerings- respektive belöningsobjekt visas i figur 17 nedan. 
 

 
 

Figur 17. Exempel på fixerings- och belöningsobjekt i den ursprungliga prototypen.14 
  

Mattsson menar att fixerings- och belöningsobjekten bör åldersanpassas för att öka barnets 
intresse för skärmen och därmed öka möjligheterna för ett snabbare och effektivare hörseltest 
(Mattsson, 2009, s. 33). 
  

                                                 
14 (Mattsson, 2009) 
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3.8.6 Användargränssnitt 
Användargränssnittet till den ursprungliga prototypen, presenteras i figur 18. Nedan följer en 
redogörelse för huvudfönstrets uppdelning och kontroller. Då kommande avsnitt hänvisar till 
användargränssnittet, görs kopplingar till rödfärgade indexeringssiffror i nedanstående figur. 
 

 
 

Figur 18. Användargränssnittet till den ursprungliga prototypen.15 
 
I användargränssnittets fönster, som kallas TetVRA-Huvudmeny, görs inställningar inför tester 
med den ursprungliga prototypen. Informationen i gränssnittet är skriven på svenska och 
fönstret är indelat i fem delar, separerade med tjocka blå linjer samt tunna grå linjer. 
 
Den vänstra delen av användargränssnittet, markerad med siffran 1, är ett audiogram där 
frekvenser väljs för de ljud som ska presenteras i testerna. Användaren klickar i kryssrutor för 
vilka av frekvenserna 500, 1000, 2000, 4000 samt 6000 Hz som ska ingå i testet. Frekvensen 
6000 Hz skrivs ej ut i audiogrammet och 125, 250 och 8000 Hz kan inte väljas. Skalan för 
hörnivåer innehåller skalsteg från -10 till 140. Aktuella enheter, som Hz och dB HL, återfinns 
ej i audiogrammet.  
 
I den övre högra delen av användargränssnittet, markerad med siffran 2, finns en välkomsttext 
bredvid två knappar, Ny och Loggspelare. I fältet kan personuppgifter för nya försökspersoner 
matas in och tidigare genomförda test spelas upp. Längst till höger finns knappen Kalibrera, 
samt två radioknappar, inramade med en mörkgrå fyrkant, där användaren väljer ifall 
programmet ska användas med eye-tracker eller datormus. 
  

                                                 
15 Skärmavbild från den ursprungliga prototypen, med tillagd indexering (Mattsson, 2009)  

1 

2 
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Det område som markeras med siffran 3 i användargränssnittet består av två områden som 
separeras med en tunn grå linje. Det vänstra området innehåller två knappar med tillhörande 
etiketter som används för att starta och pausa inlärning- samt testfas. I det högra området görs 
inställningar av vilka öron som ljudet ska presenteras i, samt vilken sorts transduktor och 
ljudtyp som ska användas. Inställningarna görs med hjälp av radioknappar. 
 
Område 4 består av en svart ruta kallad gazebox, som syftar till visa testledaren vilka ytor som 
är aktiva på eye-trackerns skärm i realtid, samt en beskrivande text. 
 
Längst ned i gränssnittets fönster, i område 5, återfinns två knappar som används för att ange 
sökvägar till ljud- och bildfiler. I anslutning till dessa knappar skrivs valda sökvägar ut i 
textform (Mattsson, 2009). Ljudfilerna är separata med avseende på frekvens, öra, individuellt 
jämförbar ljudtrycksnivå samt vilken transduktortyp som avsetts. För hörtelefoner och 
högtalare återfinns ljudfiler för 0.5, 1, 2, 4 samt 6 kHz. Mappen med ljudfiler för 
instickstelefoner erbjuder endast 0.5 och 1 kHz. 

3.8.7 Resultatpresentation 
Efter ett lyckat test ges frågan om att öppna ett resultatfönster, enligt figur 19 nedan. 
Resultatet visas i form av ett audiogram och tillhörande information som beskriver vilka 
frekvenser som har testats, vilka hörtrösklar som bedömts samt antalet ”träffar” och ”missar” 
för hela testet. Testet skriver även ut signifikansnivåer som beror på kontrollrundorna. I 
exemplet nedan har alla hörtrösklar signifikansnivån 9 %. 
 

 
 

Figur 19. Resultatfönster i den ursprungliga prototypen.16 
  

                                                 
16 (Mattsson, 2009, s. 25) 
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Den gazedata, dvs. de parametrar som eye-trackern registrerar, sparas i en textfil med syftet 
att kunna analysera testet i efterhand (Mattsson, 2009, s. 25). Ett utdrag av resultaten från 
inlärningsfasen samt testfasen ses i figur 20 nedan. Fullständiga resultat från samma 
resultatfiler återfinns i bilaga 8.1. 
 

 
 

Figur 20. Exempel på resultatpresentation i den ursprungliga prototypen.17 

3.9 Människa-datorinteraktion 
För att användandet av datorer ska ske så enkelt och intuitivt som möjligt krävs ett tydligt och 
lättförståeligt användargränssnitt. En dator eller en maskin är värdelös om den inte kan 
användas på rätt sätt av människor (Karray, m.fl., 2008). Hur människor interagerar med 
datorer utvecklas ständigt och jakten på det perfekta användargränssnittet tar inte slut. Även 
om det krävs att användargränssnitten är enkla att förstå och sätten att göra fel på måste 
minimeras så översätts dagens användargränssnitt mer och mer från enkla, 
kommandobaserade gränssnitt till avancerade, adaptiva gränssnitt som mer eller mindre lär 
sig människors beteenden och önskemål. Grundbultarna som krävs i utformandet av 
samverkan mellan människor och datorer via ett gränssnitt är funktionalitet och användbarhet. 
Funktionalitet hos ett användargränssnitt definieras av den service som systemet kan erbjuda 
sin användare. Om gränssnittet är svårt att använda så kommer användaren att begå misstag 
och om det inte underlättar för användaren att nå sina mål kommer inte gränssnittet accepteras 
(Pressman, 2001, s. 401). Användbarhet å andra sidan innebär hur effektivt ett system eller 
gränssnitt och dess funktionalitet, kan underlätta för användaren att nå sina mål. En bra balans 
mellan funktionalitet och användbarhet ger användaren effektiv hjälp att uppnå sina mål 
(Karray, m.fl., 2008). 

3.9.1 Målet med ett användargränssnitt 
En av de mest grundläggande och viktigaste principerna i arbetet med att ta fram ett 
användargränsnitt är att lära känna och förstå användaren av gränssnittet samt att se till att 
användaren kan kontrollera gränssnittet (Mandel, 1997). Mandel liknar denna kontroll vid att 
låta användare köra bil jämfört med att tvinga dem vara passagerare på ett tåg. Han menar att 

                                                 
17 (Mattsson, 2009) 

Utdrag av resultat från inlärningsfasen i den ursprungliga prototypen: 
 

 
 

Utdrag av resultat från testfasen i den ursprungliga prototypen: 
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då användare vet sina destinationer, tiden det bör ta att nå målet och hur de navigerar sig dit; 
trivs de bättre med att köra, än att åka med. 
 
Att lära känna användaren innebär dels att skapa förståelse för dennes sätt att interagera med 
datorn, hur hon eller han påverkar eller påverkas av datorn. Personens arbetsuppgifter, 
datorvana samt behov av datorn för att utföra relaterade arbetsuppgifter, tillsammans med 
psykologiska och fysiska egenskaper är viktiga aspekter att beakta vid utformande av 
användargränssnitt. Att göra studiebesök på användarens arbetsplats kan öka förståelsen för 
hur användargränssnittet lämpligen bör designas. Observationer, dokumentation av 
arbetsmiljön samt diskussioner med fokusgrupper om eventuella problem och svårigheter är 
användbara metoder för att nå dit (Galitz, 2007, ss. 71-102). Det är centralt att 
användargränssnittet känns meningsfullt och logiskt för användaren samt att det underlättar i 
det specifika arbetet. 
 
Designarbetet med användargränssnitt är inte en rak process där man först identifierar 
behovet, sedan utvecklar gränssnittet och till sist testar det mot användarna. Tvärtom innebär 
arbetet, speciellt om det ska bli ett lyckat sådant med en bra balans mellan funktionalitet och 
användbarhet, att design och utveckling av ett gränssnitt måste ske iterativt och med 
återkommande feedback. Dessutom bör tester och omtester ske löpande och på samtliga delar 
av gränssnittet (Patel & Kushniruk, 1998). Mandel menar att det näst viktigaste att tänka på i 
designarbetet med ett användargränssnitt är att minimera belastningen på användarens minne 
(Mandel, 1997). Med andra ord; ett bra användargränssnitt ska minska den information som 
användaren måste komma ihåg i sitt arbete framför datorn. En tredje tumregel är att 
gränssnittet ska vara konsekvent och logiskt. Detta innebär att visuell information organiseras 
och presenteras enligt en design som återkommer i programmets olika fönster så att 
användaren känner igen sig (Mandel, 1997). 

3.9.2 Riktlinjer för utformande av användargränssnitt 
Att följa givna riktlinjer i utvecklingen av ett användargränssnitt underlättar för att skapa ett 
funktionellt och användbart sådant. Dessutom skapar det förutsättningar för att undvika att 
hamna i fallgropar eller att utveckla ett missanpassat gränssnitt ur användarens perspektiv. 
Galitz förklarar hur design- och utvecklingsarbetet bör ske för att undvika dessa fallgropar 
utifrån riktlinjer och rekommendationer i en 14-stegs process (Galitz, 2007). En beskrivning 
av de 14 stegen och målet med respektive steg redovisas i tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2. Galitz riktlinjer för utformande av användargränssnitt (Galitz, 2007). 
Beskrivning: Mål: 
1. Lär känna användaren. Förstå hur användaren interagerar med 

datorer samt hur gränssnittet kan användas i 
arbetet. 

2. Förstå affärsnyttan. Definiera affärsnyttan och göra 
marknadsanalys. 

3. Förstå principen bakom bra 
användargränssnittsdesign. 

Applicera riktlinjer för god gränssnittsdesign 
ur ett användarperspektiv. 

4. Utveckla menyer och system för 
navigering. 

Förstå menystrukturer och 
navigeringssystem. 

5. Välj rätt typer av fönster. Förstå hur fönster byggs upp och organiseras. 
6. Välj rätt interaktionsutrustning. Definiera vilken utrustning (mus, tangentbord 

etc.) som ska kontrollera gränssnittet. 
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7. Välj rätt skärmbaserade kontroller. Att välja lämpliga grafiska objekt, kontroller 
och verktyg för gränssnittet. 

8. Skriv tydlig text och meddelanden. Att välja rätt ord och acceptabla meddelanden 
och text beroende på användare. 

9. Ge effektiv återkoppling, stöd och 
vägledning. 

Förse användaren med rätt återkoppling från 
gränssnittet, vid rätt tidpunkt beroende på 
användande. 

10. Ge effektiv språkhantering och 
tillgänglighet. 

Att möta användarens behov sett till språk, 
kultur och tillgänglighet. 

11. Skapa meningsfull grafik, ikoner och 
bilder. 

Att använda ändamålsenlig grafik. 

12. Välj rätt färger. Att använda attraktiva och ändamålsenliga 
färger. 

13. Organisering och formgivning av fönster 
och sidor. 

Att organisera fönster och sidor på ett tydligt 
och meningsfullt sätt. 

14. Testa, testa och testa igen. Att kontinuerligt och iterativt i design- och 
utvecklingsarbetet testa och förfina 
användargränssnittet för att möta användarens 
behov och önskemål. 

 
Inom ramarna för detta examensarbete har vi valt att applicera och jobba med valda delar ur 
Galitz 14-stegs process och gått mer in på djupet i vissa av stegen än andra. Steg 2, som 
behandlar marknadsanalys och den affärsnytta som gränssnittet skapar har utelämnats då detta 
avsnitt hamnar under de avgränsningar som gjorts för examensarbetet. 
 
Nedan följer de riktlinjer och rekommendationer ur Galitz 14-stegs process som bör tas i 
beaktande i design- och utvecklingsarbetet av ett användargränssnitt till den prototyp som 
utvecklas inom detta examensarbete. 
 
Steg 1. Lär känna användaren 
Som tidigare nämnts är förståelse för användaren av systemet en utav de viktigaste delarna i 
utveckling av användargränssnitt. En felaktig bedömning av systemets användare kan leda till 
att systemet och dess användargränssnitt innehåller för många komplexa funktioner, ett för 
avancerat språk, en missanpassad design eller i vissa fall att användarönskat systembeteende 
inte infrias. Därför är det viktigt att genom diskussion med användarna, observation av deras 
dagliga arbete samt exempelvis i workshops eller fokusgruppdiskussioner ta reda på 
användarnas; 
 

• Läs- och skrivkunskaper. 
• Språk och kulturella bakgrund. 
• Motivation och vana att använda datorer och datorprogram i arbetet. 
• Sociala kontakter i arbetet med datorsystemet. 
• Behov av ett nyutvecklat datorsystem och användargränssnitt. 
• Behov av upplärning vid implementering av det nya systemet. 
• Attityd, förväntningar och motivation att använda det nya systemet. 

Först när dessa aspekter har beaktats kan ett användargränssnitt som motsvarar användarens 
krav och önskemål utvecklas med en bra balans mellan funktionalitet och användbarhet 
(Galitz, 2007, ss. 71-102). 
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Steg 3. Förstå principen bakom bra användargränssnittsdesign 
Ett användargränssnitt med bra design har enligt Galitz ett ordnat, rent och plotterfritt 
utseende, en uppenbar indikation på vad som ska utföras med olika kontroller och vilka 
element som hör ihop med information på ett lättförståeligt språk (Galitz, 2007, s. 130). 
Uppfyller användargränssnittet detta minimeras användarens visuella, intellektuella och 
motoriska arbete. Med färre saker och rutiner att behöva hålla i minnet ökar tillfredställelsen 
med gränssnittet med bättre produktivitet som resultat. 
 
Ett rent och ordnat utseende åstadkoms genom att organisera element på ett meningsfullt, 
logiskt och konsekvent sätt med en tydlig startpunkt i det övre vänstra hörnet, eftersom 
människor tenderar att först placera blicken i det skärmområdet. De viktigaste och mest 
använda elementen bör således placeras högt upp till vänster på skärmen. Element som hör 
ihop bör placeras grupperade i anslutning till varandra. Användargränssnittet bör balanseras 
genom att placera element symmetriskt över ytan, de bör göras enhetliga och snarlika i storlek 
samt vara sparsam med stilar och färgval för elementen. Kontroller som skapar en helhet 
tillsammans bör placeras i anslutning till varandra, i kronologisk och logisk form likt en 
tabell, för att öka överskådlighet (Galitz, 2007, ss. 127-306). 
 
Steg 4. Utveckla menyer och system för navigering   
Menyer underlättar för användaren att navigera ett system och hjälper användaren att mentalt 
skapa en bild av hur systemet är uppbyggt och kan användas. Dessutom påminner menyer 
användaren om vilka inställningar som kan göras i systemet. Vad som dock är viktigt att tänka 
på, vid användande av menyer i ett gränssnitt, är att välja ett lämpligt antal menyalternativ 
och ej sortera dem i för många nivåer. En ovan användare kan uppfatta ett system som 
komplext med många menyer i olika fönster samt för många alternativ i varje meny. På 
motsvarande sätt kan en van användare uppfatta menyer som överflödiga och bromsande allt 
eftersom hon eller han lär sig systemet. 
 
Syftet med menyer är att styra användaren mot ett mål eller att utföra diverse uppgifter, 
exempelvis att navigera till en ny meny, utföra en viss handling, visa information eller ge 
indata till systemet. Menyns titel och undertitlar måste motsvara den uppgift eller det mål som 
avses när användaren klickar i menyn (Galitz, 2007, ss. 307-383). 
 
Steg 5. Välj rätt typer av fönster 
Ett fönster är ett rektangulärt område av en skärm som innehåller de kontroller, funktioner 
och den information som används i ett system eller för en specifik uppgift. Dessa fönster bör 
innehålla de element som kan hjälpa användaren att navigera i systemet, som exempelvis 
menyer och övrig information samt kontroller och mindre delfönster som krävs för att utföra 
en specifik uppgift (Galitz, 2007, ss. 385-400). Dessa element beskrivs närmare under steg 7 
nedan. 
 
Steg 6. Välj rätt interaktionsutrustning 
Interaktionsutrustning är den kringutrustning såsom tangentbord, mus, joystick etc. som 
användaren utnyttjar för att kommunicera med t.ex. en dator. Val av interaktionsutrustning är 
avgörande för hur systemet bäst används och hur väl användaren kan utföra specifika 
uppgifter inom systemet. Uppgifter kan inte utföras framgångsrikt ifall det krävs en stor 
ansträngning för användaren pga. fel stöd i kringutrustningen. Ett tangentbord som 
interaktionsutrustning är att föredra om uppgiften kräver mycket textinmatning eller 
förflyttningar i texter och tabeller. Om användaren i de flesta fall endast ska kunna peka och 
aktivera fasta objekt, är en datormus det bästa valet. Alternativ till datormusen är joysticks, 
pekskärmar eller så kallad ”trackball”. Att använda datormus är att föredra om objekten är 
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små då den inte kräver lika hög grad av koordination som en joystick eller en ”trackball”. 
Dessutom är datormusen inte lika påfrestande att använda över en längre tid jämfört med de 
övriga (Galitz, 2007, ss. 423-441). 
 
Steg 7. Välj rätt skärmbaserade kontroller 
Skärmbaserade kontroller är grafiska objekt i ett användargränssnitt som används för att 
kontrollera eller bestämma egenskaperna för andra objekt. Kontroller i form av knappar kan 
användas för att aktivera funktioner som exempelvis införande, ändring eller val av ett värde 
samt för att starta eller stoppa en händelse. Textfält används för att skriva eller presentera text. 
Att välja rätt kontroller för användargränssnittet är direkt avgörande för systemets funktion 
och genomslag. Kontrollerna måste ha ett utseende som motsvarar dess funktion och syfte. 
Precis som användargränssnittet i det stora hela, måste också kontrollerna som används i 
gränssnittet utformas på ett logiskt och konsekvent sätt för att möta användarens 
förväntningar och inte skapa frustration. 
 
Knappar bör utformas rektangulära med rimlig storlek och logisk placering samt ges en 
benämning som tydligt talar om vad knappen utför då den klickas på av användaren. Antalet 
knappar i varje fönster av ett användargränssnitt bör inte vara fler än sex stycken. 
 
Funktioner för val, som exempelvis radioknappar och kryssrutor, används för att aktivera eller 
avaktivera objekt som är kopplade till dessa funktioner. Eftersom radioknappar endast kan 
markera ett val per gruppering medan kryssrutor kan aktivera flera, används kryssrutor i större 
grad och är mera omtyckta av användare än radioknappar. Valmöjligheter för kryssrutor 
måste uttryckas tydligt och logiskt om ett val inte är möjligt att genomföra. Dessa bör då 
avaktiveras och därmed gråmarkeras. 
 
Rullgardinsmenyer, så kallade ”drop-down boxes” är rektangulära kontroller med en knapp på 
höger sida som indikerar att ett antal val är möjliga, men tillfälligt dolda. När användaren 
trycker på knappen så visas en större ruta innehållande de dolda valen. Dessa 
rullgardinsmenyer används då det är ont om plats i användargränssnittet och det finns behov 
av ett stort antal valmöjligheter som bäst uttrycks i form av text samt då radioknappar eller 
kryssrutor inte är ett bra alternativ (Galitz, 2007, ss. 443-561). 
 
Steg 8. Skriv tydlig text och meddelanden 
All kommunikation i användargränssnittet ska tydligt, enkelt och lättförståeligt presentera 
information för att användaren ska kunna använda systemet på bästa sätt. Tillräckligt med 
information bör ges för att interaktionen ska ske effektivt och på ett sätt som gynnar 
användaren. Dessutom bör endast information presenteras som användaren kan tänkas behöva 
för det aktuella arbetet och informationen bör placeras på logiska platser i 
användargränssnittet, i nära anslutning till övriga element informationen gäller (Galitz, 2007, 
ss. 563-591). 
 
Steg 9. Ge effektiv återkoppling, stöd och vägledning 
Ett användargränssnitt är svårt att utforma intelligent och helt självklart. Utformningen bör 
göras på ett sätt som minimerar risken för att användaren gör fel och därför innefatta 
möjligheten till val, istället för att enbart erbjuda inmatningsfält. Samtidigt måste felaktiga 
valmöjligheter hindras. När användaren har gjort sitt val ska gränssnittet ge feedback inom 
rimlig tid eftersom tidsfördröjningar kan vara irriterande och störa användarens koncentration. 
Systemets svarstid beror på uppgiften och i allmänhet bör svarstiden anpassas efter 
användarens korttidsminne och det sätt på vilket användaren utför uppgiften (Galitz, 2007, ss. 
593-607). 
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Steg 10. Ge effektiv språkhantering och tillgänglighet 
Datorsystem och dess tillhörande användargränssnitt ska designas så att det är användbart och 
tillgängligt för alla som kan tänkas använda det. Därför bör systemet anpassas efter 
internationella omständigheter, med text, symboler, tid och datum, färger m.m. som gör att 
systemet i princip är kulturellt gränsöverskridande. Vidare måste systemet designas på ett sätt 
som gör det tillgängligt med hänsyn till användarnas förmåga (Galitz, 2007, ss. 625-650). 
 
Steg 11. Skapa meningsfull grafik, ikoner och bilder 
Ett steg i riktningen att överbrygga språkhinder, samt addera mervärde i interaktionen mellan 
användare och system, är att använda skärmgrafik på ett meningsfullt sätt. En talande grafik 
med lämpliga bilder sparar mycket skärmyta och kan förse användaren med kompletterande 
information på snabbt sätt jämfört med en motsvarande textbeskrivning. Precis som övrig 
information i ett användargränssnitt så måste grafik, ikoner och bilder motsvara användarens 
önskemål samt vara effektiva, funktionella och användbara i detsamma. De bilder, 
animationer och diagram som ingår i gränssnittet måste anpassas gällande storlek och 
färginnehåll samt placeras på ett konsekvent sätt (Galitz, 2007, ss. 651-689). 
 
Steg 12. Välj rätt färger 
Att använda olika färger i ett användargränssnitt underlättar för att förtydliga information som 
presenteras och adderar mervärde. Rätt färgval kan dessutom belysa olika områden som är av 
speciellt intresse i ett gränssnitt. Om användaren vid en speciell situation behöver avläsa en 
viss information, kan färgvalet vara avgörande för hur snabbt den kan tas in. Att använda en 
bra balans och distinkt skillnad mellan bakgrundsfärg och färg på det som är av intresse 
skapas en god interaktion mellan användare och system. Färgval bör anpassas efter 
användarens förväntningar och situationen användaren kommer i kontakt med gränssnittet. 
Exempel på färger som vanligtvis har en speciell betydelse är grönt och rött, där grönt oftast 
associeras till ok eller kör medan rött betyder varning eller stopp. Bakgrundsfärgen bör vara 
ljus och neutral. Den ska vara ljust grå eller naturvit och bör ej vara lätt att förväxla med valda 
förgrundsfärger. Text och siffror bör färgas svarta. För bästa läsbarhet och interaktion bör 
maximalt fyra till fem färger användas i förgrunden. Ur ett färgspektrum är rött, grönt, blått 
och brunt bra förgrundsfärger (Galitz, 2007, ss. 691-725). 
 
Steg 13. Organisering och formgivning av fönster och sidor 
De fönster som ingår i användargränssnittet ska organiseras på ett sätt som underlättar för 
snabb och korrekt förståelse av den information som presenteras i respektive fönster. Varje 
fönster ska presentera så pass mycket information så att den varken blir ineffektivt sparsam 
eller förvirrande överflödigt för ändamålet. Fönster ska särskiljas med beskrivande titlar, 
tydliga ramar och byggas upp av de komponenter som beskrivits i steg 5 ovan (Galitz, 2007, 
ss. 727-749). 
 
Steg 14. Testa, testa och testa igen 
Eftersom design- och utvecklingsarbetet av ett användargränssnitt är relativt komplext och 
bygger på en mängd ingående komponenter tillsammans med krav och önskemål från 
slutanvändaren är det viktigt att kontinuerligt testa och utvärdera gränssnittet. Att 
implementera vad man tror är en färdig lösning och sedan utvärdera lösningen utan iterativa 
förbättringar under arbetets gång kommer sannolikt att leda till ökade kostnader och 
förseningar. Men framförallt till ett användargränssnitt som inte är accepterat av användarna 
och som inte uppfyller deras önskemål. Återkommande tester leder dessutom till ökad 
kommunikation mellan utvecklare och användare och underlättar för förståelsen av 
användarens mål, förväntningar och krav på gränssnittet. Därtill underlättar tester 
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utvecklarens jämförelse mellan olika versioner av gränssnittet och kan minimera möjliga fel i 
systemet. Tester bör även användas för att verifiera systemet i sin helhet. 
 
Testproceduren vid tester av mjukvara bör innehålla följande huvudsakliga områden och 
utföras enligt nedanstående process. 
 

 
  

 
1. Klargör syfte och mål för testet. 
2. Utveckla en funktions- eller ”proof of concept”-prototyp. 
3. Utforma en plan för testet. 
4. Utforma ett test som producerar relevant data. 
5. Välj och planera in användare som ska utföra testet. 
6. Välj en lämplig testmiljö. 
7. Utför test och samla in data. 
8. Analysera data och dokumentera förbättringsområden. 
9. Vidareutveckla prototypen enligt testresultaten och de förbättringar som har 

identifierats. 
10. Testa igen. 
11. Utvärdera den fungerande prototypen. 

(Galitz, 2007, ss. 767-808) 
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4 Resultat 
Då grundidén gavs i projektuppdraget, att kombinera eye-tracking med ett hörseltest, startade 
första PDCA-iterationen med möten med projektägarna. Vid planeringsmötet diskuterades 
problem med den ursprungliga prototypen, inom vilka områden de upplevde att tidigare 
projekt inte nått ända fram samt uttalade förväntningar på den nya prototypen. En analys av 
föregående prototyps källkod genomfördes och dokumenterades. Därtill gjordes en 
observation där föregående prototyp demonstrerades på ett barn. Närvarande var sedan 
tidigare involverade testledare samt delar av projektägargruppen, varpå fler problemområden 
identifierades och dokumenterades. De samlade aktiviteterna pekade på att programvaran och 
eventuellt även testmetodiken behövde förändras i grunden. 
 
Huvudområden där utveckling av prototypen var nödvändiga var: 
 

• Kalibreringsmetoden som implementerats var inte anpassad för bebisar. 
• Gränssnittet för användaren krävde god kännedom om egenheter och sätt att komma 

runt ”buggar” för att kunna använda prototypen. 
• Fixerings- och belöningsfunktionen i den VRA-baserade metoden var inte i balans. 
• Ljudhanteringen var inte systematisk och uttalade testresultat stämde ej överens med i 

efterhand uppmätta hörnivåer. 
• Resultatpresentationen gavs dels grafiskt i ett audiogram efter avslutad session, men 

även i en textfil som var svårtolkad och krävde en manual för att tyda. Det fanns ingen 
koppling mellan data insamlad över flera sessioner. 

Resultatet av produktutvecklingen gällande ovanstående punkter kommer i detalj presenteras i 
detta rapportavsnitt. 
 
Ett studiebesök på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna gav inblick i arbetssituationen för 
audionomer. Besöket dokumenterades med fotografier, videoupptagningar samt en intervju. I 
den nästföljande iterationen planerades och programmerades ett tidigt förslag till ett 
användargränssnitt. Detta som skulle fungera som ett interaktivt diskussionsunderlag i en 
fokusgruppdiskussion. Sekvenser beskrivande ursprungliga prototypens testfaser illustrerades 
och denna tolkning validerades vid ett styrgruppsmöte. Sekvensen programmerades därefter i 
en sk. ”proof of concept”-prototyp. Syftet med denna datormusbaserade prototyp var att 
verifiera att sekvenshändelser i efterhand kunde återges med hjälp av tidsstämplade 
variabelvärden. Idéer om en förbättrad kalibreringsanimation utvecklades och testades på flera 
bebisar. Även idéer om att använda en webbkamera väcktes under dessa PDCA-iterationer 
vilket resulterade i fler funktionsprototyper som började testas med ”pilotbebisar”. 
 
Parallellt med den tidiga produktutvecklingen gjordes en översikt av relevanta 
forskningsartiklar, krävda standarder samt audiometriska produkters tekniska specifikationer. 
Detta för att bättre förstå aktuella forskningsområden, för- och nackdelar med de metoder som 
idag används kliniskt samt vilka tekniska krav som prototypen förväntas möta. Tekniska 
kravspecifikationer författades ej av projektägarna, men diskuterades under förstudien och 
löpande under projektets genomförande. Däremot uttrycktes krav i form av projektmål som 
dokumenterades i en förstudierapport och accepterades av projektägarna. Av projektgruppen 
utformades även ett internt dokument (se bilaga 8.2) med en sammanställning av tekniska 
krav, för att säkerställa att skall, bör och önskade krav uppfylldes. 
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Allt eftersom det nya konceptet växte fram under de itererande PDCA-cyklerna, klarnade 
målet; det som saknas är en objektiv variant av VRA, som fortsatt bygger på ett konditionerat 
beteende och en belöningsfunktion. Samtidigt hade Békésy-metoden vunnit intresse då den 
automatiskt, och framför allt systematiskt, passerar hörtröskeln och låter patienten bedöma 
när detta sker. Förklarat med matrisen nedan över kliniskt tillämpbara metoder från avsnitt 
3.3 hade en ”lucka” identifierats. ETBVRA som återfinns i figur 21 är en förkortning av Eye-
Tracker Based Visual Reinforcement Audiometry. 
 

Metod Subjektiv Objektiv 

Med 
belönings
-funktion 

VRA 

 
 

ETBVRA, 
CPA 

Utan 
belönings
-funktion 

BOA Békésy, 
OAE, ABR 

 

Figur 21. Matris inkluderad ETBVRA som en objektiv metod med belöningsfunktion, 
dvs. en variant och kombination av VRA- samt Békésymetoden. 

 
PBS diagrammet som producerades under förstudien är ett föränderligt dokument som 
genomgick vissa justeringar allt eftersom projektet fortskred. Dessa berörde främst 
resultathanteringen samt att metoden som utvecklades för att beräkna hörnivån infogade en 
tredje fas i testsviten. Den tidigare omnämnda intern kravspecifikation författades av 
projektgruppen utifrån denna produktstruktur. En översikt av slutgiltig PBS ses i figur 22 
samt kan läsas i bilaga 8.3. 
 

 
 

Figur 22. Nedbrytning av prototypen i en Product Breakdown Structure (PBS). 
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Eftersom den agila PDCA-metoden parallellt applicerats på flera olika delprojekt kan det vara 
svårt att kommunicera i vilken av de fyra faserna ”huvudprojektet” befinner sig. Iterationerna 
är inte isolerade, utan samverkar och påverkar varandra. I figur 23 ses ett kollage illustrerande 
förloppet med hjälp av bilder, från projektstart till överlämnande. 
 

 
 

Figur 23. Kollage av aktiviteter som pågick i projektets PDCA-iterationer. 
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4.1 Observationer och intervjuer 
Under ett studiebesök på Karolinska Universitetssjukhusets hörselhabilitering, den 19 januari 
2012, gjordes observationer av hur VRA-metoden kliniskt genomförs. Under besöket följdes 
Cecilia Hallbergs arbete med tre patienter. Studiebesöket var även en introduktion till vilken 
kringutrustning som används samt genomgång av OAE och ABR (se sida 9 för 
metodbeskrivning) som föregår ett VRA-test. Projektgruppens ena deltagare närvarade under 
själva testet, men utom synhåll för patienten. Den andra deltagaren gjorde iakttagelser via en 
tv-skärm i ett intilliggande rum för att minimera extern påverkan. Observationerna filmades i 
de fall föräldern samtyckte. Mellan testerna diskuterades vad som observerats samt tankar 
kring hur en eye-trackerbaserad VRA-metod kunde utformas. Dessa samtal med audionomen 
var i form av ostrukturerade intervjuer. 
 
Att kontrollera ett spädbarns hörsel med VRA-metoden är komplext och kräver hög 
koncentration och fokus av audionomen. De barn vars hörsel testas har ibland 
kommunikationssvårigheter som inte bara grundas i en hörselnedsättning, utan kan bero på 
andra aspekter. Det kan exempelvis handla kognitiva nedsättningar som gör att barnet inte kan 
bedömas reagera på presenterade ljud. Vid andra tillfällen kan barnen ha vätska i öronen 
vilket också försvårar för ett hörseltest. Negativa förutsättningar kan leda till att barnen inte 
orkar fullborda ett fullständigt hörseltest och det krävs ofta flera återbesök för att skapa ett 
audiogram. 
 
I VRA-testet som genomförs på hörselhabiliteringen används främst ljud i form av sinus- eller 
warbletoner. I vissa fall fungerar dock vardagliga ljud som exempelvis biltutor eller hundskall 
bättre för att få en reaktion från barnen. Dessa ljud är oktavfiltrerade vilket innebär att de 
återges med ett snävare frekvensspann jämfört med än hur de normal uppfattas. Variationen i 
frekvenssammansättning och ljudtrycksnivå innebär dock att den här ljudstimulustypen ger 
sämre precision vid bestämning av barnets hörtrösklar. 
 
Vid de VRA-test som genomfördes under studiebesöket var det var många moment som 
behövde utföras samtidigt. Observationer av barnens reaktioner på ljud, instruktioner till 
föräldrar, kontroll av olika interaktionsutrustning och reglage samt manuella anteckningar i ett 
audiogram. Testmiljön för VRA-tester som görs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 
visas i figur 24 nedan.  
 

 
 

Figur 24. Testmiljön för VRA-tester på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 
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Audionomen använde sig av en audiometer för att göra inställningar av de ljud som 
presenterades i hörtelefoner, frifältshögtalare eller benledare. Audiometern, av modell 
MADSEN Itera II, som visas i figur 25 nedan, manövrerades med knappar och rattar och hade 
en bakgrundbelyst blå display.  
 

 
 

Figur 25. MADSEN Itera II-audiometern som användes vid hörtröskelutredningar. 
 

Audionomen hade under testerna höger hand placerad på audiometern och reglerade knappar 
och rattar med hänsyn till testets fortskridande. 
 
Samtidigt som audionomen kontrollerade audiometerns gränssnitt med höger hand, använde 
hon i vänster hand leksaker för att fixera bebisens intresse. Det var viktigt att garantera full 
uppmärksamhet på fixeringsleksaken under både konditionerings- och testfasen, för att kunna 
bedöma reaktioner på presenterade ljudstimulus i bestämd frekvens och ljudnivå. I figur 26 
ses ett VRA-test utföras av audionom Cecilia Hallberg vid Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna. 

 
 

Figur 26. VRA-test, här med frifältshögtalare. 
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Om bebisen lämnade fixeringen och konditionerat sökte en belöning, presenterade 
audionomen en bild på vänster eller höger datorskärm. Bildpresentationen styrdes av 
audionomen med två fotpedaler. I de fall väldigt unga bebisar utreds används andra 
observerande metoder för att tolka bebisens reaktioner på ljud. Om bebisen exempelvis inte 
kan kontrollera sina nackrörelser fullt ut, och därmed inte kan söka en belöning, kan 
reaktioner ses genom att t.ex. bebisen slutar suga på sin napp, stannar till i andningen eller 
spärrar upp ögonen. 
 
På skrivbordet framför audionomen fanns en datorskärm till höger där ett gränssnitt gav 
audionomen feedback om det rådande testets förutsättningar. Aktuella ljud och 
belöningsbilder visades på skärmen tillsammans med en videoupptagning av testrummet. 
Denna videoupptagning visas även på en tv i rummet intill där barnets övriga anhöriga kunde 
observera testet utan att påverka resultatet. 
 
Till de tre test som genomfördes under studiebesöket användes först hörtelefoner för 
ljudpresentationen. Antingen så tilläts inte dessa av barnen eller reagerade inte barnen på 
ljuden vilket gjorde att audionomen bytte transduktortyp till antingen benledare eller 
frifältshögtalare. Audionomen förklarade att benledare, som mäter mellan 250 Hz till 4 kHz, 
kan vara att föredra då bebisen har vätska i öronen. Detta eftersom vibrationerna via 
skallbenet når innerörat och trumhinnans nedsatta funktion pga. vätskan kan förbises. 
Frifältshögtalare i sin tur kan innebära tydligare reaktioner enligt audionomen (Hallberg, 
2012). De högtalare som användes var placerade relativt nära bebisen, så nära att de kunde 
vidröras med händerna. Tyvärr kunde detta innebära att högtalarna i sig blev mer intressanta 
än ljudet de presenterade. 

4.2 Fokusgruppssamtal 
Den 20 februari 2012 hölls en fokusgruppdiskussion tillsammans med tilltänkta 
slutanvändare. Fokusgruppen bestod av en audionom och en överläkare från 
hörselhabiliteringen på Karolinska Universitetssjukhuset samt två medlemmar ur 
projektgruppen. Diskussionsämnet för fokusgruppssamtalet var ”funktion och utseende av den 
reviderade prototypens användargränssnitt”. Detta analyserades tillsammans utifrån 
skärminspelningar som gjorts vid observationer med Diskussionen utgick från det 
användargränssnitt och den interaktionsutrustning som idag används på hörselhabiliteringen 
samt den ursprungliga prototypens användargränssnitt. Under den senare delen av 
diskussionen presenterades ett tidigt förslag till ett reviderat användargränssnitt. I följande 
avsnitt presenteras fokusgruppens synpunkter och tankar kring de tre gränssnitten. 

4.2.1 Användargränssnitt på hörselhabiliteringen 
Det gränssnitt som används vid Karolinska Universitetssjukhuset, se figur 27 nedan, används 
mestadels för att i förhand kunna se vilken bild som kommer att presenteras som belöning för 
bebisen. Att kunna se bilden i förväg, markerad med siffran 1, hjälper audionomen att i tal 
även bekräfta vad bebisen ser. På detta sätt förstärks belöningskänslan och konditioneringen 
kan hålla i sig längre genom att uttrycka t.ex. ”titta vilken fin boll”. Då belöningsbilden visas 
för bebisen ses den till höger eller vänster i audionomens gränssnitt, markerad med siffran 2. 
Audionomen nämner att hon sällan ser på videoupptagningen, siffran 3 nedan, eftersom den 
är liten och relativt ointressant för audionomen som verkar i avbildad situation.  



 

43 
 

 
 

Figur 27. Det användargränssnitt som används vid hörselhabiliteringen på Karolinska Universitetssjukhuset. 
 
Den del av gränssnittet som används för att välja frekvensfiltrerade ljud, markerad med siffran 
4 i figuren, används i väldigt liten skala. Audionomen har memorerat vissa siffror som hör till 
specifika ljud som har visat sig vara mer användbara vid tester. Användargränssnittet visar 
inte vilket frekvensspann eller vilken medelljudnivå som de komplext sammansatta ljuden 
har, utan detta har audionomen en uppfattning om och memorerat. Att ljuden som används via 
gränssnittet väljs genom att stega fram och tillbaka med musklick bidrar ytterligare till att 
ljudtypen inte används nämnvärt, då detta stjäl audionomens fokus. Mestadels används istället 
sinus- eller warbletoner som genereras via audiometern.  
 
De pedaler som styr på vilken skärm belöningen ska presenteras används olika av olika 
audionomer. Vissa trycker exempelvis på höger pedal för att presentera belöningen på barnets 
högra skärm, medan andra gör tvärtom eftersom gränssnittet på audionomens skärm visar 
uppställningen av barnets belöningsskärmar spegelvänt. Därför måste audionomerna 
kontrollera pedalernas inbördes placering, vilket kan vara frustrerande. 
 
VRA-metoden kontrolleras sammantaget med två visuella gränssnitt (datorskärmen och 
audiometerns kontrollyta) samt tangentbord, datormus och två fotpedaler. Även om det går att 
vänja sig vid arbetssituationen menar audionomen att färre moment gör att det går att fokusera 
på bebisen bättre. 
 
Ett nyutvecklat användargränssnitt som används i samband med ett eye-trackerbaserat 
hörseltest bör vara renodlat och endast innehålla de funktioner och inställningar som 
verkligen behövs och som underlättar i audionomens dagliga arbete. 

1 

2 

3 

4 
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4.2.2 Användargränssnitt i den ursprungliga prototypen 
I det gränssnitt som använts till den ursprungliga prototypen tar det audiogramliknande 
området upp en stor del av huvudfönstrets yta. Området används enbart för att i förhand välja 
vilka frekvenser som ska utredas under testet. Gränssnittet ger i övrigt ingen återkoppling 
gällande ljudstimulus egenskaper, samt vilka ljud som har eller kommer presenteras. Denna 
information anser fokusgruppen vara viktig för att kunna följa testet. 
 
När applikationen har startats visar gazeboxen en grön fyrkant som markerar vart bebisen 
tittar på eye-trackerns skärm. Ifall bebisen tittar bort från skärmen stannar den gröna 
fyrkanten kvar på den plats där den senast befann sig. Detta innebär att audionomen felaktigt 
kan bedöma att bebisen fortfarande tittar på skärmen. Vidare ses rektanglar i rött och blått 
som representerar fixerings- respektive belöningsobjekten som visas på bebisens skärm. På så 
sätt kan man i gränssnittet se ifall den gröna fyrkanten befinner sig i fixerings- eller 
belöningsytan, vilket hjälper användaren att se ifall bebisen tittar på bilderna eller ej. Att visa 
de bilder som bebisen ser på eye-trackern, och inte bara de ytor där de presenteras, skulle vara 
värdefullt menar fokusgruppen. På så sätt kan användaren även skapa sig en uppfattning om 
vilka bilder som är mer intressanta än andra för bebisar. 
 
Fokusgruppen vill i ett nytt användargränssnitt ha möjligheten att ”se under testets gång vad 
barnet svarar” (Uhlén & Hallberg, 2012). Aktuellt ljud som spelas upp samt aktuella 
fixerings- och belöningsfunktioner bör alltså visas i en ruta motsvarande den ursprungliga 
prototypens gazebox. Dessutom bör ytan för fixeringsobjektet vara av samma storlek vid alla 
tillfällen för att inte försvåra lämnandet vid sökning av belöningen. I gränssnittet borde även 
möjligheten finnas att pausa ett test samt möjlighet att välja flera typer av ljud än enbart sinus- 
och warbletoner. 

4.2.3 Förslag på nyutvecklat användargränssnitt 
Fokusgruppdiskussionen avslutades med en presentation av ett föreslag till gränssnitt till den 
omarbetade prototypen med en följande diskussion kring dess för- och nackdelar. Det 
interaktiva användargränssnittet utvecklades i Visual Studio C# .NET, med hjälp av Galitz 
14-stegsmetod och hans rekommenderade riktlinjer för utformandet av ett användargränssnitt. 
Det tidiga konceptförslaget som diskuterades med fokusgruppen ses i figur 28 nedan. 
 

 
 

Figur 28. Framtaget koncept för fokusgruppdiskussion om användargränssnitt. 
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I den övre vänstra delen utav gränssnittet syns en uppdaterad version av den gazebox som var 
inkluderad i den ursprungliga prototypen. Rutan är indelad i fyra kvadranter samt ett centrerat 
fält där fixeringsobjektet är tänkt att visas. Beroende på vart bebisen söker belöningen under 
testet kommer den visas i motsvarande kvadrant. Möjligheten önskas att i visa aktuellt 
fixerings- och belöningsobjekt i gazeboxen, inte bara aktiva färgade ytor, för att stödja 
efterforskning om vilka bilder är intressanta för bebisar. Till höger om denna ruta finns 
samma avståndsindikator som används då patientens position justeras relativt eye-trackern, 
för att löpande bedöma förutsättningar för blickspårningen. Audionomen uttryckte att detta 
utgör ett bra exempel på önskan att via gränssnittet ”se svaret” på frågor om t.ex. avstånd. 
 
Jämfört med den ursprungliga prototypen har gazeboxen tilldelats en stor yta av 
huvudfönstret. Inmatning av frekvenser, för vilka öron samt inom vilket dynamiskt 
ljudtrycksintervall testet gäller, sker under den nya större gazeboxen. Inaktiva frekvenser är 
gråmarkerade för att kommunicera att de inte ingår i aktuellt test och det förenklar för 
användaren att snabbt överblicka sina val. Då ett öra väljs låses resterande inställningar upp 
för aktuell frekvens. Beroende på vilken åldersgrupp som ska testas kan en rekommendation 
ges om vilka frekvenser och dynamiska intervall som bör innefattas. Detta kan spara tid 
genom att utarbetade grundinställningar då redan är valda. Fokusgruppen menar att detta kan 
vara en bra lösning eftersom det liknar hur man idag ”förbereder detta innan barnet ens är på 
plats” (Uhlén & Hallberg, 2012). Under skiljestrecket ”Threshold of hearing” i 
användargränssnittet kan återkoppling ges om vilka hörtrösklar som hittas under testets gång. 
 
Till höger om grupperingen av val av frekvens, öra och ljudnivåintervall återfinns 
rullgardinsmenyer för val av ljudtyp, transduktorer och testscenario. Att de är i form av 
rullgardinsmenyer gör att de kan utökas i framtiden utan att stjäla mer plats från gränssnittet 
ifall nya ljudtyper, transduktorer och scenarion behöver implementeras. 
 
Längst upp till höger i gränssnittet ges information i realtid om vilket ljud som kommer 
presenteras härnäst, samt information om de två föregående ljudpresentationerna resulterade i 
”träff” eller ”miss”. Dessa tre textrader är färgkodade och har olika storlek för ge en antydan 
om historik. Svart textfärg gäller information om nästkommande ljudstimulus, grön färg 
indikerar att en ”träff” registrerats med utskrivna förutsättningar samt röd text färgkodar en 
”miss”. Även denna konceptidé motsvarade vad audionomen menar löpande ”ger svar” om 
hur testet fortskrider. En ”träff” eller ”miss” kan även särskiljas på annat sätt än 
färgkodningen, för att även kunna avläsas om användaren är färgblind. 
 
Under de färgkodade textraderna kan en textruta finnas avsedd för en djupare analys av hur 
testet fortlöpt. Rutan bör vara inaktiv för att inte stjäla uppmärksamhet, men kan aktiveras om 
användaren för muspekaren inom rutan. Tanken är att man i denna ruta kan följa 
testdeltagarens reaktioner på ljud, ifall deltagaren fixerat på fixeringsobjektet samt sökt 
belöningen m.m. Detta kan underlätta för att spåra anledningen till deltagarens ”träffar” och 
”missar” för att även förstå anledningen till eventuella falska reaktionstolkningar av 
prototypen. Fokusgruppen ansåg dock att funktionen kanske endast var nyttig vid 
utvecklingen och felsökning av mjukvaran, men troligtvis inte bör ingår i en framtida 
produktifiering. 
 
Längst ned till höger i gränssnittet finns en knapp som används för att starta, pausa och 
återuppta aktuell testfas. Knappens benämning ändras beroende på vilket tillstånd den har, 
samt vilken fas som testas. 
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Något som fokusgruppen i övrigt ansåg borde utökas i ett nytt användargränssnitt var 
möjligheten att se patient- och testledarinformation direkt i användargränssnittets fönster. 
Även möjligheten att skriva ut testresultat i form av ett audiogram eller i alla fall inkludera ett 
kommentarsfält där audionomen kan föra anteckningar liknande dagens protokoll, var 
önskvärt från fokusgruppens sida (Uhlén & Hallberg, 2012).  

4.3 Förbättringsområden i den ursprungliga prototypen 
Analys av källkod och observationer av tester med den ursprungliga prototypen, har lett till 
identifiering av ett antal förbättringsområden. Den reviderade prototypen bör adressera dessa, 
för att bättre uppfylla sin funktion. Följande avsnitt beskriver dessa förbättringsområden, 
uppdelat i de olika komponenter som bygger upp den ursprungliga prototypen. 

4.3.1 Inställningar och kalibrering 
Att kalibrera med vuxenkalibrering på bebisar är svårt, eftersom kalibreringspunkten är så 
pass liten och inte speciellt intresseväckande. Dessutom kräver den här sortens kalibrering att 
bebisen följer kalibreringspunkten med blicken under hela kalibreringsprocessen och fixerar 
på punkten i exakt det tillfälle som referensvektorerna samlas in.  
 
Den nyutvecklade prototypen bör ersätta vuxenkalibrering med Tobii’s bebiskalibrering eller 
med en kalibreringsmetod som skapar ännu bättre förutsättningar för en förbättrad kalibrering 
och därmed blickspårning. Ett optimalt alternativ vore att använda en kalibreringsmetod som 
garanterat för bebisens blick in mot centrum och säkerställer att ögonen fixerar på 
referenspunkten. Detta tillsammans med en stadig positionering inom eye-trackerns tracking 
box vore en bra utgångspunkt för en lyckad blickspårning. 

4.3.2 Konditionering 
Konditioneringsfasen behöver underlättas och optimeras för att deltagaren inte ska bli 
förvirrad och tröttna på testet innan själva testet egentligen har påbörjats. Konditioneringen 
ska enbart syfta till att lära in sökbeteendet och får inte försätta deltagaren i en sorts ”evig 
loop” som kan verka bestraffande. 
 
Att fixeringsytan är av varierande storlek innebär att deltagaren ibland måste förflytta blicken 
långa distanser för att bytet till belöningen ska ske, vilket kan vara frustrerade för deltagaren 
eftersom denne upplever att själva fixeringsbilden har lämnats. Fixeringsytan bör 
undantagslöst vara av samma storlek för att testkriterierna ska vara likvärdiga samt för att inte 
förvirring eller frustration ska uppstå hos bebisen. 
 
Belöningen har slumpvist utvalda startpositioner i sökytan vilket kan vara ologiskt för 
bebisen. Den borde istället presenteras där deltagaren söker belöningen, för att förstärka 
belöningskänslan. 

4.3.3 Test 
Kontrollrundan som ingår i ursprungliga testfasen kan rubba bebisens förväntningar av 
sekvensen och leda till att inlärningen förloras eftersom den troligtvis efter en stund söker 
belöningen, trots att inget ljud har presenterats. Dessutom ger kontrollrundan upphov till ett 
mera långvarigt test, vilket inte är att föredra eftersom intresset för eye-trackern minskar efter 
en viss tid. 
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För att inte bebisens inlärning ska förloras bör kontrollrundan ersättas i den nyutvecklade 
prototypen med exempelvis slumpartade tidpunkter för ljudpresentation efter det att barnet 
har fixerat på fixeringsobjektet. På så vis kopplas bebisens reaktion och sökande efter 
belöningen till ett ljud och eventuellt ”mekaniskt sökbeteende” bör identifieras på andra sätt 
som inte påverkar konditioneringen negativt. En individuellt anpassad ljudvaraktighet, som 
baseras på bebisens uppmätta visuella reaktionstid, kan förbättra bedömningen av falska 
träffar. 

4.3.4 Ljudstimuli 
Efter tester med den ursprungliga prototypen gjordes upptäckten att ljuden inte presenterar 
exakt den frekvens och ljudnivå som avsetts. Dessutom ges ingen återkoppling via 
gränssnittet om vilken frekvens som för närvarande testas. Återkoppling ges endast i form av 
att gazeboxen blinkar till i samband med att ljudpresentationen startar, dock visas ej ljudets 
varaktighet. Ifall den nyutvecklade prototypen ska bli accepterad vid kliniska tillämpningar, 
krävs att presenterade ljudstimulus håller hög kvalitet, viktas enligt korrekt standard och 
garanterat kan återges vid angiven hörnivå. Detta för att audionomen med hög säkerhet ska 
kunna använda och lita på resultaten i ett framtaget audiogram. 

4.3.5 Fixerings- och belöningsobjekt 
De observationer av tester som har gjorts med den ursprungliga prototypen visar att bebisar 
tappar intresset för fixerings- och belöningsobjekten, vilket försvårar möjligheten att utföra ett 
komplett hörseltest. Dessutom vänder sig barnen ofta mot föräldern då animationerna dyker 
upp på skärmen. Till följd av detta minskar sammanhängande blickspårningsdata, vilket 
ytterligare försvårar uppbyggnad av logiska villkor i mjukvaran. 
 
I den nyutvecklade prototypen bör fixerings- och belöningsobjekten utgöras av mera 
intresseväckande bilder och animationer. För att minska problemet att barnet vänder sig mot 
föräldern, efter presentation av visuella stimuli, skulle belöningsfunktionen kunna utgöras av 
en webbkameraström av förälderns ansikte som visas på eye-trackerns skärm. På så vis kan 
bebisen och föräldern istället interagera via skärmen och det bör ge upphov till mer 
sammanhängande blickdatainsamling och därmed ett stabilare test. 

4.3.6 Användargränssnitt 
Att användargränssnittet är skrivet på svenska gör att den ursprungliga prototypen blir 
landsspecifik och således inte kan användas i andra länder än i Sverige vid evidensforskning. 
Därför bör den reviderade prototypen istället använda engelska i gränssnittet. Informationen, 
som Galitz förklarar i sina riktlinjer, ska ges med ett enkelt och universellt språk, för att göra 
prototypen förståelig och användbar i större delar av världen. En framtida produktifiering kan 
givetvis innebära lokalisering av gränssnittet för olika marknader. 
 
Det faktum att användaren inte kan välja alla internationellt accepterade screeningfrekvenser 
som audiogrammet dock innehåller begränsar användarens kontroll, den kontroll som Mandel 
menar är grundläggande vid utformandet av ett användargränssnitt. Exempel på ovanstående 
återfinns i figur 18 under avsnitt 3.8.6. Sammantaget har audiogrammet i den ursprungliga 
prototypen tilldelats halva huvudfönstrets yta, men tillåter endast användaren att med 
kryssrutor välja implementerade frekvenser. Audiogrammet har inga utsatta skalstorheter, 
även om de är kända av praktiserande audionomer och läkare. 
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Välkomsttexten och inmatningsfälten för personuppgifter som är placerade upp till höger i 
användargränssnittet, men bör istället placeras längst till upp vänster. Detta för att motsvara 
Galitz rekommendation om en tydlig startpunkt i det övre vänstra hörnet där användaren 
tenderar att först titta (se steg 3 i avsnitt 3.9.2). De två knapparna som finns i samma område 
har etiketterna Ny och Loggspelare, vars funktioner kan vara svåra att förutspå. 
 
De knappar som används för att starta och pausa inlärnings- och testfas bör inte placeras mitt i 
användargränssnittet. Radioknappar som används för att välja transduktorer och ljudtyp bör 
ersättas med rullgardinsmenyer i enlighet med Galitz sjunde steg. Detta renodlar gränssnittet 
ytterligare och ger mer utrymme för andra prioriteringar av skärmytan. 
 
Den svarta gazeboxen, som enligt fokusgruppen var omtyckt, bör göras större och mera 
lättöverskådlig för att ge användaren en effektiv återkoppling om vad som sker på bebisens 
skärm och om placeringen framför eye-trackern är fortsatt optimal. 
 
Knappar för att ange sökvägar till ljud- och bildbanker bör placeras i närmare anslutning till 
övriga inställningarna, för att skapa helhet och en logisk uppdelning av användargränssnittet. 
Ett alternativ är att flytta samtliga inställningar till en menylist för att, som Galitz beskriver i 
steg 4, hjälpa användaren att se vilka inställningar som kan göras och förenkla arbetsgången 
under ett test. Sökvägarna som skrivs ut i textform under vardera knapp bidrar inte till någon 
ökad funktionalitet för användaren. 

4.3.7 Resultatpresentation 
Informationen som presenteras i resultatfönstret visar efter hur lång tid en viss hörtröskel har 
identifierats, signifikansnivåer samt en summering av antal träffar och missar för alla 
frekvenser och båda öronen. Att resultaten plottas i ett audiogram är en bra idé, då det är 
överskådligt och är ett naturligt sätt att kommunicera resultat för slutanvändarna. Det finns 
dock ingen detaljinformation i resultatfönstret som ger en djupare förståelse för hur resultatet 
bedömts av prototypmjukvaran, t.ex. tidsstämplar för viktiga händelser. Exporterade textfiler 
som är tänkta att ge denna möjlighet till analys, men de är svårtolkade eftersom ingen 
beskrivning ges av data som presenteras. Personer som i efterhand försökt tolka resultat i 
dessa textfiler har först fått utveckla ett avkodningsdokument, med tolkningar av kolumnernas 
innebörd. 
 
För att ge möjlighet till önskad efterföljande analys av tester behöver den reviderade 
prototypen innehålla en lättförståelig och logisk resultatpresentation. Detta underlättar både 
förståelsen för hur testet utförts, men ger även möjlighet att återkalla och komplettera tidigare 
insamlad testdata eftersom en utredning normalt sträcker sig över flera sessioner. 
Resultatfönstret bör dessutom visas redan under själva testet och inte enbart efter avslutat test. 
Information bör i realtid visa vad som sker under testets gång, för att bäst stödja audionomens 
hörtröskelutredning. Utöver detta så är det önskvärt att spara tidsstämplad data för att senare 
kunna sammankoppla flera patienters utredningar för evidensforskning om metoden. Detta är 
också viktigt för att hitta lämpliga parametervärden anpassade för olika åldersgrupper och 
deras förutsättningar. 

4.4 Reviderad prototyp 
Utifrån den teoretiska referensramen samt uttryckta och identifierade förbättringsområden hos 
den ursprungliga prototypen har en reviderad prototyp iterativt produktutvecklats. I följande 
avsnitt presenteras resultatet av denna process och delfunktioner som har implementerats i 
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den reviderade prototypen som getts arbetsnamnet Eye-tracker based VRA, hädanefter 
förkortat ETBVRA. 

4.4.1 Kalibrering 
Vid ett tidigt skede i utvecklingsarbetet genomfördes ett test för att utreda hur en precisare 
och snabbare eye-trackerkalibrering av bebisars ögon kunde åstadkommas. Testet var en 
studie som syftade till att jämföra tre olika kalibreringsanimationer med hjälp av programmet 
Tobii Studio (Tobii Technology AB, 2011). Animationerna var en studsande Katt från 
programmets sk. Infant mode, en pulserande vit Prick som motsvarar vuxenkalibrering samt 
en egenutvecklad svart/vit spiral med gult centrum, härefter kallad Espiral. De tre 
kalibreringsobjekten ses i figur 29 nedan. 
 

 
 

Figur 29. Kalibreringsobjekten Espiral, Katten och Pricken. 
 
Målet med testet var att förstå vilket kalibreringsobjekt som gav den mest samlade 
fokuseringen och som samtidigt var tillräckligt intressant för bebisar. Vidare syftade testet till 
att utreda om konceptet Espiral hade förmågan att föra bebisens blick in mot centrum och på 
så sätt generera långa fixeringar inom ett snävt område. 
 
Nedan, i figur 30, ses ett exempel på en deltagande bebis resultatvektorer vid kalibrering som 
föregick ovan beskrivna studie. I figuren visas jämförelse mellan en 2-punkterskalibrering för 
vänster öga med Espiral respektive Pricken. Bebisen kunde kalibreras med goda resultat i 
båda fallen, dock med något kortare resultatvektorer i fallet med Espiral. 
 

 
 

Figur 30. Jämförelse mellan de bästa kalibreringarna för vänster öga, 
där Espiral ses till vänster och Pricken till höger. 
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Kalibreringsresultat från den sämsta kalibreringen med Espiral, även här för vänster öga, ses i 
figur 31 jämfört med motsvarande sämsta kalibrering i vuxenläget. Observera att dessa 
resultatvektorer var de bästa möjliga som kunde erhållas för denna deltagande bebis. 
 

 
 

Figur 31. Jämförelse mellan de sämsta kalibreringarna för vänster öga, 
där Espiral ses till vänster och Pricken till höger. 

 
Resultatvektorernas belopp visar att en mer önskvärd kalibrering åstadkoms vid användning 
av Espiral jämfört med kalibrering med Pricken som implementerats i den ursprungliga 
prototypen. Att snabbt nå en bra kalibrering tidigarelägger övriga testfaser, men framför allt 
minskar risken för att bebisens tidfönster för uppmärksamhet åtgår. Kalibreringar vid den 
följande studien gjordes således med Espiral i Infant mode. 
 
I testet spelades en sekvens upp för bebisar bestående av tre animationer föreställande 
kalibreringsobjekten som de var tänkta att röra sig. För varje sekvens presenterades tre 
positioner diagonalt över eye-trackern; först i det övre högra hörnet, via mitten, till det nedre 
vänstra hörnet av skärmen. Testet genomfördes på fem barn i varierande åldrar; en fyra-, två 
stycken sex- och en åttamånaders bebis, samt ett drygt 2 år gammalt barn. Initialt bedömdes 
användning av Espiral ge snabba och precisa resultat, men en djupare analys krävdes vilket 
redovisas i följande avsnitt. 
 
Resultatet från kalibreringstestet analyserades och jämfördes med insamlad gazedata i så 
kallade Heat maps i Tobii Studio. En sådan ”värmekarta” visar fixeringsdensiteten relativt 
tiden för en sekvens där gazedata samlats in. Resultatet baseras på varaktigheten av fixeringar 
i olika områden av kalibreringsobjekten och presenteras i en färgskala. Rött indikerar flest 
fixeringar inom samma område och längst fixeringstid. Ses färre och kortare fixeringar bildas 
istället färgfält från gult till grönt, där grönt representerar flyktiga blickpassager. 
 
När resultatet presenteras med hjälp av en värmekarta syns det att Katten och Espiral totalt 
sett har högre fixeringsdensitet jämfört med Pricken, vilket ses i figur 32 nedan. Samma 
värmekartor återfinns i större format i bilaga 8.4. I bilagan återfinns också sk. 
hastighetskartor, som plottar accelerationer i blicken (mörkgrön graf) samt hur stadigvarande 
fixeringar varit (svart ). I dessa grafer önskas låga accelerationer utan plötsliga toppar, samt 
att fixeringarna är sammanhållna endast med korta avbrott för t.ex. blinkningar. 
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Figur 32. Testresultat med Katten, Pricken och Espiral återgivna som värmekartor. 
 

I respektive värmekarta har varje animation högre fixeringsdensitet i mitten av fönstret samt i 
nedre vänstra hörnet; de positioner som presenteras senare i varje sekvens, vilket kan vara ett 
tecken på ett inlärningsmönster hos bebisen. Resultaten visar att en animation som rör sig 
(studsar som Katten eller snurrar som Espiral) väcker ett större intresse hos bebisar jämfört 
med en fast pulserande prick. 
 
Flera långa fixeringar på olika delar av ett kalibreringsobjekt, som för exempelvis Katten i 
figur 32 ovan, är ofördelaktiga vid en kalibrering. Detta eftersom bebisens blick fäster på en 
punkt som inte är referenspunkten för provtagningen, vilket resulterar i förskjutning av alla 
insamlade gazedata i närheten av positionen. En snävare fixering ger upphov till en mera 
precis kalibrering, vilket talar för att Espiral utgör en bra kalibreringsfunktion för den 
reviderade prototypen. 

4.4.2 Ljudstimuli 
I den ursprungliga prototypen användes ett i förväg genererat ljudbibliotek innehållande 261 
ljudfiler. Generiskt valda hör- och instickstelefoner samt frifältshögtalare hade var för sig 
tilldelats unika sinus- och warbeltonmappar med stereoljudfiler för ljudtrycksnivåskillander i 
diskreta steg om 5 eller 10 dB. Ljudfilerna hade sin centrumfrekvens kring 0.5, 1, 2, 4 samt 6 
kHz. Vid möten med projektägarna framkom att det fanns önskemål om att istället generera 
ljudfilerna för att spara dem temporärt på hårddisken, istället för att använda den uppbyggda 
ljudbanken. Därtill visade snabb fouriertransformanalys (FFT) av filerna i ljudbanken att de 
hade många oönskade harmoniska övertoner samt att de var helt oviktade med avseende på 
frekvens. Summerat hade det äldre angreppssättet stor utvecklingspotential. 
 
Genom att programmera en matematisk funktion för att generera och spara testfallets aktuella 
ljudfil kunde frekvensval innefatta alla de frekvenser som normalt testas enligt tillämplig ISO-
standard eller den amerikanska motsvarigheten (ANSI). Hårddisken håller på detta sätt endast 
en temporär fil, som skrivs över för varje testcykel. Det nya tillvägagångssättet öppnade för 
möjligheten att använda ljudstimulus med föränderliga ljudtrycksnivåer som funktion av 
tiden, istället för att använda diskreta nivåsteg som vid traditionell rentonsaudiometri 
implementerad i den ursprungliga prototypen. 
 
Eftersom yngre bebisar i målgruppen inte kan genomföra varken lekbaserad audiometri eller 
ett Békesy-test, då båda kräver en viss motorisk mognad och möjligheten att förstå 
instruktioner, utvecklades en helt ny metod. Den nya metoden kräver, likt Békésys, 
ljudstimuli med svepande amplitud, dock endast från lågt till högt ljudtryck. För att 
fullständigt definiera dessa ljudstimuli krävs fem grundparametrar, vilka ses i tabell 3 nedan, 
med tillhörande beskrivningar och exempel på indatavärden. 
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Tabell 3. Grundparametrar som definierar ett ljudstimulus. 
Parameter Beskrivning 
Frekvens Sinusvågens svängningar per sekund, t.ex. 1000 Hz. 
Sveptid Varaktigheten för ljudstimulus, t.ex. 5 s 
dBmin Hörnivån som svepet initieras med, t.ex. 0 dB HL 
dBmax Hörnivån som svepet avslutas med, t.ex. 90 dB HL 
dBsteg Hur många decibel som ljudtrycket ökar för varje nivå, t.ex. 0,5 dB. 

 
En grafisk representation av grundparametrarnas inverkan på ett ljudstimulus ses i figur 33 
nedan. Förstoringen illustrerar nivåskillnaden mellan två steg, där sinusvågens kvadratiska 
medelvärde (RMS) ryms inom stegets aktuella maximala ljudtrycksnivå. En digital 
16-bitars ljudfil gav dynamikomfång om 90 dB. För en 24-bitars ljudfil var dynamikomfånget 
c:a 124 dB. Båda visar alltså lägre dynamikomfång än de teoretiskt möjliga, 96 respektive 144 
dB, på grund av begränsande signal/brus-förhållande (SNR) i integrerade kretsar av 
pulskodsmodulerad (PCM) typ. Ljudalstrande interface bör väljas utifrån en rak 
frekvensgång, bra signal/brus-förhållande samt låg distorsion jämfört med en ren sinuston 
utan harmoniska övertoner. 
 

 
 

Figur 33. Definition av behövda parametrar för metodens ljudstimuli. 
 
Vid utvecklandet av den ljudfilsgenererande metoden togs en enkel ”proof of concept”-
prototyp fram med ett indatagränssnitt som visas i figur 34. Filerna som genererades öppnades 
i ett ljudredigeringsprogram för att konfirmera förväntade ljudtrycksnivåer och analysera att 
frekvensavvikelser om maximalt 0,1 % inte överskreds vid kortast rimliga sveptider. Fältet för 
Max SPL dB(L) i samma figur är den uppmätta högsta ljudtrycksnivån, som används för att 
kalibrera prototypen i och med att ett digitalt system endast arbetar med dämpande funktioner 
i relation till en maximal ljudtrycksnivå. Det inmatade värdet ”90 dB(SPL)” som ses i figuren 
är alltså en reellt uppmätt oviktad ljudtrycksnivå som programmet måste ha kännedom om. 
Detta för att förhålla den maximala ljudtrycksnivån till ett matematiskt maximum och på så 
sätt ge korrekt kalibrerade nivåer i jämförelse mot denna. Med en finjustering om ± 6 dB bör 
även ojämn frekvensgång hos en transduktor kunna justeras. 
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Figur 34. Prototypgränssnitt för manuell generering av ljudstimuli. 
 
Vägning från dB SPL till dB HL sker enligt ISO 226:2003. Dock sammanfaller inte de 
normalt använda frekvenserna vid audiometriska test med de som återges i standarden. För att 
innefatta dessa har linjärt interpolerade värden anpassats utifrån närmast angivna frekvenser 
med ekvationen 
 
 𝐻ö𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑠ö𝑘𝑡 = 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑠ö𝑘𝑡 ∙ 𝑥 + 𝑚 (1) 
 
där x beräknas som 
 𝑥 = 𝐿𝑗𝑢𝑑𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑠𝑛𝑖𝑣åℎö𝑔𝑟𝑒 − 𝐿𝑗𝑢𝑑𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑠𝑛𝑖𝑣å𝑙ä𝑔𝑟𝑒

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠ℎö𝑔𝑟𝑒 − 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑙ä𝑔𝑟𝑒
 (2) 

 
och m enligt 
 𝑚 = 𝐿𝑗𝑢𝑑𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑠𝑛𝑖𝑣å𝑘ä𝑛𝑑 − 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘ä𝑛𝑑 ∙ 𝑥 (3) 
 
De viktningar som linjärinterpolerats enligt ovan och beräknade värden ses i tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4. Interpolerade viktningar använda i prototypen. 
Använda frekvenser som ej 
explicit anges i 
ISO 226:2003  

Interpolerad 
viktning 

750 Hz 2,4 dB 
1,5 kHz 2,2 dB 
3 kHz -5,6 dB 
6 kHz 4,3 dB 

 
Av upphovsrättsliga skäl återges inte övriga frekvensers viktning, men samtliga återfinns i 
ISO 226:2003. 
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4.4.3 Reaktionstidstest 
När en människa reagerar på ett stimulus sker det med en viss latens, dvs. en fördröjning från 
tidpunkten för dess presentation tills att t.ex. en motorisk reaktion kan observeras. För att 
mäta denna reaktionslatens behövde prototypens testsvit inledas med ett reaktionstest. 
Eftersom bebisarna genomgått en OAE- och ABR-screening, där en hörselnedsättning 
förmodats, baseras reaktionstidstestet enbart på ett visuellt stimuli. Detta då det inte kan 
garanteras att ett nivådiskret auditivt stimuli kan uppfattas. Därtill skulle användandet av 
ljudbaserat stimuli kräva någon form av instruktion eller konditionering i bebisars fall. 
 
I reaktionstidstestet fixerar patienten på ett objekt, som kallas Fix i bildrutorna som ses i  
figur 35. Första villkoret som måste uppfyllas är att patienten bygger upp en fixering inom 
fixeringsobjektets area (se bildruta 1). Varaktigheten, dvs. hur länge fixeringen visas, slumpas 
mellan ett minimalt och ett maximalt tidsvärde som anges i parametrar för valt testscenario. 
Varje gång patienten lämnar området, innan nästa fas av sekvensen initierats, pausar 
sekvensen för sedan återupptas när en fixering återigen etablerats. 
 

 
 

Figur 35. Illustration av sekvensen för reaktionstidstestet. 

Vid en för systemet känd tidpunkt byter fixeringsobjektet position (se bildruta 2) och 
händelsen stämplas med en tidsangivelse baserad på eye-trackerns interna klocka. Patientens 
fokuspunkt är vid detta tillfälle kvar i arean för fixeringsobjektets förra position, som 
markeras med en streckad linje i figur 35. 
 
Då patienten flyttar sitt blickfokus mot fixeringsobjektets nya position jämförs löpande 
insamlad gazedata mot ett areavillkor. Den första positionsdatapunkten utanför föregående 
area, se bildruta 3 ovan, tidsstämplas och reaktionslatensen beräknas i millisekunder enligt 
 
 𝑡𝑛 = 𝑡𝑙ä𝑚𝑛𝑎_𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒_𝑓𝑖𝑥𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 − 𝑡𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔_𝑎𝑣_𝑓𝑖𝑥𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 (4) 
 
Baserat på n stycken latensmätningar (tn) beräknas tlatens enligt 
 
 𝑡𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑠 = ∑ 𝑡𝑛𝑛

1
𝑛

 (5) 
 
samt en begränsande tidströskel, kallad ”falsk positiv”-tröskel (tfpt). Vid bedömning av 
empiriska testresultat antogs tfpt som 60 % av den kortast uppmätta reaktionstiden, för att ge 
patienten utrymme att reagera snabbare än under reaktionstidstestet, men samtidigt filtrera 
”för tidiga falska reaktioner” som omöjligen kan ha berott på presenterat ljudstimulus. 
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Sträckan för patientens blickfokus, från dess aktuella position till att det lämnar föregående 
area, bör vara så kort som möjlig. Detta för att motsvara den tidigast möjliga registreringen av 
en reaktion, dvs. samma kriterium och behövda fokusförflyttning som senare används under 
konditioneringen och hörtröskeltestet. Ovan beskrivna sekvens är helt cyklisk och upprepas 
enligt en repetitionsparameter som anges i valt testscenario. 
 
Det är eye-trackerns frekvens för insamling av gazedata som styr precisionen i resultatet, dvs. 
hur nära i tiden datainsamlingen sker jämfört med det faktiska utträdet från föregående 
fixeringsarea. Tabell 5 visar uppdateringsintervall hos produkter som Tobii idag erbjuder och 
den precision deras frekvens för gazedata medför. 
 
Tabell 5. Tobii’s eye-trackingprodukter med uppdateringsintervall och motsvarande tidsupplösning. 

Modellbeteckning Uppdateringsintervall Diskret tidsupplösning för 
gazedatainsamling 

Tobii X1 Light 30 Hz ~ 33 ms 
Tobii T60, Tobii T60XL 60 Hz ~ 17 ms 
Tobii T120 120 Hz ~ 8 ms 
Tobii TX300 300 Hz ~ 3 ms 

 
I projektet har utveckling och tester skett på Tobii T60, T60XL samt T120. 
Uppdateringsintervallet hos T120 har ställts ned till 60 Hz och ibland använts i sk. low diode 
mode för att förbättra avläsningen av vissa bebisars ögon. 

4.4.4 Konditionering 
När reaktionstidstestet har avslutats och ett medelvärde (tlatens) samt en beräknad tidsströskel 
(tfpt) baserad på patientens snabbaste reaktionstid, kan konditioneringen inledas. 
Konditioneringsfasen motsvarar inlärningstypen operant betingning och syftar till att lära 
bebisen att söka en belöning i samband med att ljudstimuli presenteras, i ett av användaren 
fördefinierat antal sekvenser. 
 
Konditioneringsfasen innehåller en förberedande ljudgenerering som preparerar ljudstimulus 
inför varje ny sekvens. Specifika värden för frekvens samt intervall för den svepande 
ljudtrycksnivån erhålls från inmatade scenarioparametrar. För varje sekvens ökar ljudets 
varaktighet (Ljudlängdn), i ett fördefinierat antal steg (ntot), mellan Ljudlängdmin och 
Ljudlängdmax, vilka representerar konditioneringsekvensernas kortaste respektive längsta 
sveptider enligt 
 
 𝐿𝑗𝑢𝑑𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑛 = (𝑛 − 1) 𝐿𝑗𝑢𝑑𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑚𝑎𝑥−𝐿𝑗𝑢𝑑𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑛𝑡𝑜𝑡−1
+ 𝐿𝑗𝑢𝑑𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑚𝑖𝑛 (6) 

 
där n är den aktuella sekvensen i konditioneringsfasen. 
 
Den första sekvensen, som illustreras i figur 36 nedan, inleds med att fixeringsobjektet görs 
synligt i mitten av eye-trackerskärmen. När fokusering på objektet etablerats samt att objektet 
som minst varit synligt en fördefinierad tid (se tfsm i figur nedan) kan ljudsvepet inledas. 
Denna tidströskel kan justeras för scenariot och ger en försäkran om att patienten inte kan 
trigga systemet att visa belöningen, utan det att ljudstimulus först associerats med möjligheten 
att gå vidare i sekvensen. Varaktigheten hos det första ljudsvepet motsvarar ovan definierade 
Ljudlängdmin. 
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Löpande registreras om: 
 

1. Eye-trackern registrerar ögonen väl, så kallad god validitet. 
2. Patientens fokusering sker inom önskad area på skärmen. 

Ett förhållande beräknas mellan blickpositionsdata som uppfyller och de som ej möter ovan 
beskrivna villkor, samt jämförs mot ett procentuellt tröskelvärde från scenariohanteringen. 
För prototypen har detta förhållande beräknats löpande för de 30 senaste gazedata 
insamlingarna och separata tröskelvärden har använts för fixerings- och belöningsarean, vilka 
illustreras med den svart/röda symbolen i figur 36 nedan. 
 

 
 

Figur 36. Illustration av konditioneringsfasens inledande sekvens. 
 
Fixeringsobjektet släcks efter att ljudstimulus avlutats, samtidigt som belöningen aktiveras 
slumpartat i en av eye-trackerskärmens fyra kvadranter och visas i en fördefinierad tid. Bytet 
mellan fixerings- och belöningsfunktionen triggas således här av systemet självt om 
användaren inte själv aktivt föregår bytet. Målet med den första sekvensen är dock främst att 
introducera patienten för sekvensens ingående komponenter; ett fixeringsobjekt, ett 
ljudstimulus samt en belöningsfunktion. Varje sekvens inleds med en kort paus för att beräkna 
nästkommande ljudstimulus och beräkna parameterstatus för aktuell sekvens, innan 
fixeringsobjektet åter görs synligt. 
 
De nästkommande sekvenserna skiljer sig gentemot den första då de innehåller en fördröjning 
från ljudstimulus avslut tills dess att belöningen visas, vilket illustreras i figur 37 nedan. 
 

 

Figur 37. Sekvenser med en fördröjning mellan avslutat ljudstimulus och belöningsfunktionen. 
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Tidsfördröjningen av belöningen syftar till att locka patienten att, under närvaron av aktuellt 
ljudstimulus alternativt under fördröjningen, söka sig från fixeringen och erhålla sin belöning. 
Söker patienten belöningen under fördröjningen, anses detta dock inte vara ett eftersökt 
konditionerat beteende, eftersom den släckta fixeringsbilden också kan vara en anledning till 
att patienten söker belöningen. Det är nu patienten som triggar bytet och får sekvensen att 
fortskrida snabbare. Istället för att visa belöningen i en slumpvis vald kvadrant visas den i 
patientens först fokuserade kvadrant efter lämnandet av fixeringsobjektet. Tidsfördröjningen 
förlängs för varje sekvens n enligt 
 
 𝐹ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑛 = 𝐹ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑡𝑜𝑡−1
(𝑛 − 1) (7) 

 
där den sista och därmed längsta fördröjningen (Fördröjningmax) definieras i 
scenarioparametrarna. 
 
Beroende på patientens uppmätta reaktionslatens och övriga förutsättningar kan användaren i 
förhand återkalla passande scenarion angående hur konditioneringsfasen bör utformas 
gällande ljudtimulits- och tidsfördröjningens varaktighet, alternativt skapa ett nytt helt 
individanpassat för aktuell patient. 
 
Då patienten bedöms vara konditionerad till att själv söka belöningen under ljudstimulus (ej 
fördröjningen), kan audionomen genomföra ett hörtröskeltest enligt samma princip. Ett 
etablerat konditionerat byte från patientens sida ses i figur 38 och är målet för 
konditioneringsfasen. 
 

 
 

Figur 38. Exempel på en sekvens där konditionering är etablerad. 

4.4.5 Hörtröskeltest 
Metoden som utvecklats för den reviderade prototypen har vissa likheter med Békésy-
metoden, genom sin dynamiska ljudtrycksnivå. Däremot tas även reaktionslatensen med i 
beaktning, i vårt fall en blickfokusförflyttning. Den medelvärdesbildade reaktionslatensen 
(tlatens) används för att beskriva den faktiska tidpunkten (tn), då den auditiva stimulansen gav 
upphov till en kopplad reaktion (att flytta blicken), inte tidpunkten då reaktionen senare kunde 
registreras av eye-trackern. 
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Genom att bygga upp anpassade scenarion kan prototypen ges många olika användnings-
områden, från ett snabbt screeningtest av hörtrösklar för att bedöma hörselnedsättningens 
karaktär, till att automatiskt förfina svepområdet och erhålla en precis hörtröskel vid en viss 
frekvens. Metoden har även möjlighet att presentera ljudstimuli i diskreta nivåer, för att 
manuellt verifiera ”svepta resultat” med motsvarande rentonsaudiometri. 
 
Det finns tre ursprung till de variabler som används vid uppbyggandet av testsekvenser och 
bedömningen av insamlad gazedata. Dels den aktuella patientens medelreaktionslatens (tlatens) 
och den filtrerande tidströskeln för att bortse från ”falsk positiv”-träffar (tfpt), vilka definierats 
under det inledande reaktionstidstestet. Därtill hämtas, utöver tidströsklar för funktioner som 
beskrivs i kommande avsnitt, även följande variabler från scenariohanteringen: 
 

• Svepintervall och stegstorlek i dB HL. 
• Ljudstimulus minimala och maximala varaktighet. 
• Antal svep som ska genomföras per vald frekvens och öra (tillhörande ett sk. set). 

Sist hämtas valda frekvenser och för vilket öra testet gäller samt möjlighet att åsidosätta valt 
scenarios svepintervall i dB HL med temporära inställningar via användargränssnittet. 
 
Ett svep inleds alltid från den hörnivå som angetts som den lägsta. Om tidigare sessioner med 
en patient saknas bör denna sättas till 0 dB HL. Ljudstimulus ökar i ljudtrycksnivå som 
funktion av sveptiden enligt valt stegintervall i decibel. Då den konditionerade patienten 
lämnar fixeringsobjektet efter att ha reagerat under det ökande ljudstimulus i sekvens n = 1, 
tidsstämplas händelsen (treaktion1) baserat på eye-trackerns interna klocka, vilket markeras med 
en röd punkt på kurvan (s1) i figur 39 nedan. 
 

 
Figur 39. Definition av variabler och bedömning av ljudtrycksnivån Lp1. 
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Denna registrerade reaktion innefattar dock även den reaktionslatens som tidigare bedömts 
under reaktionstidstestet. Genom att anta att 
 
 𝑡1 = 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛1 − 𝑡𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑠 (8) 
 
är en närmare tidsangivelse för vid vilken tidpunkt (t1) stimuli nådde en ljudtrycksnivå som 
triggat det konditionerade beteendet, kan en motsvarande ljudtrycksnivå (Lp1) beräknas. 
Observera att både det dynamiska intervallet uttryckt i dB HL, ljudets sveptid samt storleken 
på de diskreta stegen är påverkande faktorer för vilken hörtröskelnivå som beräknas. I tabell 6 
ges ett antal exempel på hur varaktiga vardera steg blir, vid olika ingångsparametrar. 
 
Tabell 6. Exempel på hur ingångsparametrarna styr tidsupplösningen. 
# dB HLmin dB HLmax dBsteg Ljudlängd [s] Varaktighet/steg [ms] 
1 0 90 0,5 4 22 
2 0 60 0,5 4 33 
3 0 90 0,5 12 67 
4 0 30 0,5 24 400 

 
På rad #1 ses exempel på ett första avsökande svep lämpligt för screening. Varje steg om 0,5 
dB presenteras endast i 22 ms, varför patientens enstaka reaktionstidsavvikelse från 
medelvärdet tlatens har större inverkan på det beräknade resultatet, som ger upphov till en stor 
skillnad mellan ljudtrycksnivåer motsvarande tiderna treaktion1 och t1 i figur 39 ovan. Sänks 
intervallet som i rad #2, men med bibehållen kort ljudlängd, ökar steglängden med drygt 10 
ms. En tredubbling av mätnoggrannheten sker naturligt om ljudlängden tredubblas som i 
exempelrad #3 jämfört med rad #1. Sist ges ett exempel där sökintervallet minskats till 30 dB 
och ljudlängden sexdubblats, vilket ger varje 0,5 decibelsteg en varaktighet av 400 ms. Detta 
innebär att eventuell osäkerhet i en individuell reaktionsmätning, dvs. dess avvikelse från 
medelvärdet tlatens, ryms inom 1 decibels noggrannhet vilket innefattar 800 ms möjlig 
avvikelse. Observera att patienten, genom att lämna fixeringen, avbryter ljudet och går vidare 
till sekvensens belöning, varför sekvensens totala tid endast varierar några enstaka sekunder 
vid längre ljudstimulus. 
 
Metoden att automatiskt söka patientens hörtröskel baseras på att krympa sökintervallet i 
decibel räknat, samtidigt som svepvaraktigheten ökar i tid har två fördelar. Förutom att 
precisionen i bedömningen ökar, enligt beskrivningen ovan, ges även resultaten större 
tillförlitlighet. Detta eftersom metoden för varje sekvensupprepning förändrar 
förutsättningarna för hur ett ljudstimulus byggs upp. Registrerar patienten sina 
hörselförnimmelser vid flera olika tidpunkter och svepparametrar, men de beräknas inträffa 
vid liknande hörnivåer inom ett snävt intervall, kan detta med större tillförlitlighet anses vara 
patientens hörtröskel. 
 
I exemplet illustrerat i figur 40 visas åter det första svepet (s1) som skett mellan 0 och 90 dB 
HL och gett upphov till en beräknad ljudnivå, Lp1. Görs ett andra svep (s2), beräknas dess 
svepintervall utifrån föregående reaktion som i figuren markeras med en röd ring vid 60 dB 
HL samt föregående dB HLmax som i exemplet är 90 dB HL. Det andra svepets (s2) intervall 
(0-70 dB HL) beräknas enligt 
 
 90 − 90−60

𝑥
= 70 (9) 

 
där faktorn 𝑥 = 3

2
 kan justeras via scenariohanteringen. 
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Figur 40. Vid det andra svepet (s2) ökar precisionen genom minskat dynamiskt intervall och längre varaktighet. 

 
Varaktigheten för svepet ökas på samma sätt (dvs. sn < sn+1) enligt ekvation 6 på sidan 55 och 
tillsammans med ett minskat dynamiskt sökintervall, ökar metodens precision mellan svepen.  
 
Målet med konditioneringsfasen var att lära in ett beteende som med hjälp av en eye-tracker 
kan registrera en reaktion. För att säkerställa att reaktionen berodde på ljudstimulus, bedöms 
patienten endast vara konditionerad om fixeringsobjektet lämnas under ljudstimulus 
presentation. Om sekvensen som bygger upp hörtröskeltestet visualiseras med behövda 
komponenter i blockform, skulle den likna konditioneringens avslutande figur 38, dock 
kompletterad med en uppmärksamhetsfångare, se figur 41. Denna aktiveras och gör eye-
trackerskärmen magentafärgad om patientens ögon inte kan spåras. Tidsfördröjningen innan 
den aktiveras, vid ej godkänd validitet, definieras i en scenarioparameter. 
 

 
 

Figur 41. Sekvensen för hörtröskeltestet. 
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I figuren ses även den kortaste tiden som fixeringsobjektet är synligt (tfsm), fixerings-
bedömande trösklar, markerade med svart/röda-symboler, samt belöningskvadranter i det lila 
blocket benämnt Sök [1-4]. 
 
Samma sekvens kan även illustreras med ett logikschema som ses i figur 42. Programvaran 
”drivs” av en prenumeration på den gazedata som eye-trackern strömmar. Genom att sätta upp 
en struktur där varje gazedatahändelse styr villkor samt aktivering och återställning av sk. 
stoppur, kan en testsekvens byggas upp, dynamiskt styrd av patientens blickfokus. 

 

 
 

Figur 42. Exempel på logikschema över den gazedatadrivna delen av prototypen, här för hörtröskeltestet. 

4.4.6 Belöningsfunktionen 
Bebisars impulsiva beteende och korta tidsfönster för uppmärksamhet skapade problem, 
vilket hade uppmärksammats vid tester med den ursprungliga prototypen. I den reviderade 
prototypen implementerades därför möjligheten att ersätta belöningsobjekten med en 
webbkameraström av föräldern. 
 
Genom att använda en webbkamerabaserad belöning med förälder kan bebisen interagera med 
denne genom eye-trackerskärmen och föräldern kan göra testet roligare för bebisen genom att 
exempelvis ”leka tittut”. Detta skapar förutsättningar för utökad gazedatainsamling av eye-
trackern och kan mildra barnets bekräftande reflex, att vända sitt ansikte mot föräldern då 
något roligt dyker upp på skärmen, till att istället fortsätta att titta på eye-trackern. 
 
För att göra belöningen så verklighetstrogen som möjligt anpassades webbkameraströmmen 
att täcka mer än en kvadrant, då den även innefattar ytan som avsatts för fixeringsobjektet, se 
figur 43 på nästa sida. På så sätt kan förälderns ansikte visas i naturlig storlek, vilket svarar 
mot bebisars intresse av att titta på just förälderns ansikte och dess rätta disposition. 
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Figur 43. Belöningens proportioner jämfört med skärmytan för en Tobii T60/T120. 

 
För att avbilda ansiktet i naturlig storlek på använd eye-trackerskärm, placerades föräldern på 
c:a 15-20 cm avstånd från använd webbkamera. Avståndet bör anpassas efter fokallängd hos 
använd webbkameralins. 

4.4.7 Användargränssnitt för inställningar och scenariohantering 
Användargränssnittet för den reviderade prototypen har utvecklats utifrån Galitz riktlinjer 
tillsammans med fokusgruppens tankar och önskemål kring detta. Användarna av gränssnittet 
är i första hand praktiserande audionomer och det är i deras dagliga arbete som gränssnittet 
ska kännas meningsfullt, logiskt, funktionellt och användbart. Gränssnittet använder engelska 
som språk för internationell anpassning, med val av fackuttryck och mätenheter som 
audionomer känner väl, vilket gör gränssnittet så intuitivt som möjligt för målgruppen. 
 
Den interaktionsutrustning som kontrollerar gränssnittet är tangentbord och datormus, 
eftersom textinmatning och aktivering av val och funktioner är de enda indata som 
användaren behöver kommunicera till systemet. Även eye-trackern kan anses vara en del av 
interaktionsutrustningen, dock styrs dess indata av patientens blick vid kontroll av mjukvaran. 
 
I följande avsnitt beskrivs de fönster där användaren kan göra inställningar och hantera 
scenarion hos den reviderade prototypen. 
 
Sökvägar 
De sökvägar som kan väljas i programvaran visas i figur 44. Här återfinns möjlighet att styra 
vart SQLite-databasfiler sparas för prototypinställningar samt patientdata och resultatexport 
som t.ex. audiogram. Vidare kan sökvägar till mappar med fixerings- och belöningsobjekt 
väljas. Knappar med etiketten Browse till höger öppnar ett dialogfönster för att välja en fil- 
eller en mapp. Varje gång användaren bekräftar ett val uppdateras sökvägen i databasen. 
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Figur 44. Fönster för hantering av sökvägar till databaser och resultat samt fixerings- och belöningsobjekt. 
 
Kalibrering av transduktorer 
Eftersom prototypen ska hantera flera olika typer av transduktorer, bör dessa kunna kalibreras 
individuellt. I fönstret avbildat i figur 45 introduceras ett knappfält för att skapa ny, spara, 
stega mellan radnummer samt avaktivera en inaktuell databaspost, knappar som även 
återfinns i scenariohanteringen. Avaktiveringensknappen Disable har röd text för att markera 
att åtgärden är permanent, men kan återkallas genom att ändra bool-värdet för kolumnen 
obsolete i databastabellen. Alternativet, att ha en ”radera”-knapp, hade minskat spårbarheten. 
Exempelvis om en transduktor gått sönder och dess databaspost med inställningar skulle 
raderas, kommer kopplingen till alla tester som utförts med just denna transduktor förloras. 
Genom att istället avaktivera en ej aktuell transduktor, kan den framöver inte väljas, men 
behåller sina kopplingar till genomförda testsessioner. Under den övre raden av knappar finns 
en rullgardinsmeny, som när den fälls ut visar vilka transduktorer som tidigare matats in och 
kalibrerats. 
 

 
 

Figur 45. Fönster för registrering och kalibrering av transduktorer. 
 

Gruppen Tag har fält för modellbeteckning, serienummer och märkning för enkel 
identifiering, i exemplet ses etiketten ”Röd nr 2”. Nästa grupp gäller mot vilken 
ljudtrycksnivå som kalibreringen har skett. Uppmätt utan viktning är denna nivå det starkaste 
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ljudstimulus som aktuell transduktor kommer att kunna presentera. Förslagsvis sker denna 
kalibrering mot 1 kHz och c:a 90 dB SPL. Sista grupperingen har individuella 
justeringsmöjligheter per frekvens om ± 6 dB. Varje fält har en grön ”play”-symbol för att 
spela upp en frekvens för kalibrering. Då en av dessa frekvensspecifika knappar aktiveras, 
ändras symboliken för denna till en ”stopp”-symbol samt övriga ”play”-knappar avaktiveras 
och gråmarkeras. På detta sätt är det enkelt att avgöra vilken frekvens som kalibreras för 
tillfället samt gör det omöjligt att av misstag spela upp flera frekvenser samtidigt. 
 
Registrera ny eller återkalla tidigare patient 
Innan ett test inleds registreras patientinformation, alternativt återkallas en patient som 
genomgått tidigare sessioner. Patientens för- och efternamn, personnummer (vars fyra sista 
siffror ej krävs) samt kön matas in. En skärmavbild av fönstret presenteras i figur 46. 
Eftersom PUL-lagen och sekretess begränsar hur information får sparas, har bebisarna i 
studien tilldelats ett anonymt löpnummer för koppling till databasen. 
 

 
 

Figur 46. Fönster för registrering av en ny patient. 
 

Scenariohantering av reaktionstidstest 
Samma knappar som inledde fönstret för inställningar av transduktorer återfinns för 
reaktionstidstestets scenariohantering, som ses i figur 47. 
 

 
 

Figur 47. Parametrar för definition av ett reaktionstestscenario. 
 
Gruppen Tag har fält för namngivning av scenariot samt vem som har skapat det. Vidare 
återfinns fält för fyra olika typer av fixeringsobjekt; bilder, videoklipp, Adobe Flash-filmer 
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samt strömmande webbkamera. Gruppen för parameterjusteringar inleds med Trials, dvs. 
antalet reaktionsmätningar som medelvärdet (tlatens) ska beräknas utifrån. Utrymme ges också 
för att i framtiden implementera en standardavvikelsetröskel (SD threshold) uttryckt i procent, 
där försöken upprepas till dess att en låg avvikelse erhålls. En implementerad tröskel 
(Fixation threshold) anger vid vilket förhållande, baserat på gazedatahistoriken, som en 
fixering av objektet ska bedömas vara etablerad. Avslutningsvis definieras tidsgränserna för 
fixeringsobjektens slumpade varaktighet innan de förflyttas till nästkommande position. 
 
Scenariohantering av konditioneringsfaser och hörtröskeltest 
Inledande kontrollelement i konditioneringsfasens scenariohantering påminner om de som 
återfinns i hanteringen av reaktionstidstester. Sekvensen behöver dock även definiera vilken 
typ av belöning som ska presenteras. Återigen ses alternativ för bilder, video, Adobe Flash-
film samt webbkameraström. När det kommer till gruppen Parameters finns här betydligt fler 
jämfört med reaktionstidstestet på grund av tillkommande ljudstimulushantering, se figur 48. 
 

 
Figur 48. Parametrar för definition av ett konditioneringsscenario. 

 
Först väljs hur många gånger konditioneringen ska itereras. Sekvensen inleds med en 
mellanliggande fördröjning (Pre test delay) och en definition av den kortaste tiden 
fixeringsobjektet ska visas samt en fixeringströskel som patienten måste uppfylla för att 
sekvensen ska fortskrida. Därefter sätts den längsta fördröjningen mellan passerat 
ljudstimulus och belöningsobjektet presentation, hur länge den ska visas samt ett tröskelvärde 
gällande fixering av belöningen. Resterande parametrar i höger kolumn rör ljudstimulus 
kortaste och längsta varaktighet, upplösningen i decibelsteg, vilken frekvens som ska 
användas samt svepets dynamiska intervall uttryckt i dB HL. Ljudtypen sätts som standard till 
Sinus, med framtida möjlighet att även kunna hantera diskreta warbletoner. 
 
Hanteringen av scenario kopplade till hörtröskeltester liknar till stora delar det som ovan 
beskrevs för konditioneringsscenarion. Bland justerbara parametrar finns istället fält för 
maximala antalet sekvenser per specifik frekvens och öra (benämnd Maximum loops per set). 
Följer gör även ett fält för att i framtiden kunna avbryta ett set förutsatt att en vald 
signifikanströskel uppnåtts, dvs. resultaten av hörnivåer skiljer sig lite mellan flera svep. Ett 
scenarioexempel presenteras i figur 49 på nästa sida. 
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Figur 49. Parametrar för definition av ett hörtröskeltest. 

4.4.8 Användargränssnitt för huvudfönstret 
Användargränssnittets huvudfönster innehåller skärmbaserade kontroller i form av textrutor, 
kryssrutor, knappar och rullgardinsmenyer. I figur 50 nedan presenteras huvudfönstrets 
slutgiltiga design. I följande avsnitt förklaras huvudfönstrets uppbyggnad i olika ytor med 
referens till figurens röda indexeringssiffror. 
 

 
 

Figur 50. Det nyutvecklade användargränssnittets huvudfönster. 
 
Vidare förklaras hur respektive kontroll tillsammans med placering, form, färgval och 
information stödjer användaren och ger relevant återkoppling. En större version av figuren 
återfinns i bilaga 8.5. I huvudfönstrets övre vänstra del, markerad 1 i figur 50, återfinns en 
meny. Menyn har få samlande huvudkategorier nämnda File, Settings och Help. Under File-
menyn kan användaren registrera nya patienter samt återkalla patienter och deras individuella 
data vid ett återbesök. Här finns också alternativ för att avsluta mjukvaran. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Under Settings-menyn återfinns alla inställningar, som användaren troligtvis inte behöver 
direkt åtkomst till under själva testet. Hanteringen av sökvägar, uppbyggnad av scenarion, 
registrering och kalibrering av transduktorer etc., sker enligt beskrivning i avsnitt 4.4.7 ovan. 
Menysystemet har utformats med som mest två menynivåer och minimalt antal 
menyalternativ för att främja en lättförståelig och logisk användarupplevelse. Till sist ges 
utrymme för en framtida hjälpsektion, vars utformning ej innefattats i detta projekt. 
 
Under menyn, i området markerat 2 i figur 50, finns en nyutvecklad gazebox. Då ett fixerings- 
eller belöningsobjekt presenteras för patienten, inom ett område på eye-trackerns skärm, 
markeras motsvarande område i gazeboxen. Användaren kan på detta sätt enkelt följa aktuellt 
test på den egna skärmen. Gazeboxen ger även flera återkopplingar gällande eye-trackerns 
uppfattning av patientens ögon, såsom kvalitén på ögonspårningen samt pupillstorlek, vilket 
underlättar vid justering av positioner och omgivande belysning. 
 
Gazeboxens text- och grafikelement förklaras i nedanstående punkter och ses i figur 51: 
 

• Vita kvadrater, i figuren kallade Ögonpositioner, motsvarar validiteten i spårningen av 
patientens respektive ögon, samt deras position i höjd- och sidled inom eye-trackerns 
sk. Headbox (dvs. den volym som avgränsar möjlig ögonspårning). 

• En Validitetslist med färgkodning som indikerar kvalitén hos spårningen av patientens 
båda ögon. En grön list betyder att patientens båda ögon kan spåras med god validitet. 
Röd list betyder att ett, eller inget, öga kan uppfattas av eye-trackern. 

• Information om patientens avstånd mellan, och storlek på, pupillerna skrivs ut under 
validitetslisten. Detta för att enklare justera testmiljöns belysning och därmed reglera 
förhållandet mellan storleken på iris och pupill. 

• En Avståndsindikator till höger om gazeboxen visar ögonens avstånd från eye-trackern 
uttryckt i centimeter. Mätvärdet på den vita bakgrunden bör befinna sig i mitten av 
den rödgröna gradienten som motsvarar 65 cm, vilket av Tobii anges vara optimalt 
avstånd för ögonspårbarhet. 

• En grön markör kallad Fokuspunkt visar vart patienten fokuserar. 
• Subtila grå Kvadrantindex som markerar kvadrant 1, 2, 3 och 4. 

 
 

Figur 51. Den nyutvecklade gazeboxen, med dess ingående grafiska element. 

Ögonpositioner 

Fokuspunkt 

Validitetslist 

Avstånds- 
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I det nedre vänstra hörnet av användargränssnittet, markerat 3 i figur 50, återfinns kryss- och 
textrutor för 11 internationellt accepterade screeningfrekvenser. Kryssrutorna benämnda 
L och R motsvarar vänster och höger öra. Under kryssrutorna ges möjlighet att åsidosätta 
scenariots ursprungliga dynamikintervall för det första ljudstimulussvepet. I figurexemplet 
nedan ses ett scenario som inleds med att svepa mellan 0 och 80 dB HL. Sammantaget kan 
användaren snabbt köa testsekvenser med valda scenarioinställningar eller temporärt svepa 
över ett specifikt intervall vid behov. En förstorad exempelbild på detta område av 
huvudfönstret visas i figur 52 nedan. 
 

 
 

Figur 52. Kryss- och textrutor för val av frekvenser, öron och temporära dynamikintervall. 
 
Det övre högra hörnet av gränssnittet, markerad 4 i figur 50, visar i realtid de tre senaste 
resultaten av reaktioner på ljudstimuli med färgkodade textrader uppbyggda enligt följande 
syntax: 
 

[Frekvens] [Öra] [Svephastighet] » [Beräknad ljudnivå vid faktiskt stimulanstillfälle] 
 
En ”träff” leder till att raden skrivs ut i grönt, med motsvarande hörnivå vid det faktiska 
stimulanstillfället. Som förklarats i avsnitt 4.4.5 beror den beräknade hörnivån på uppmätt 
reaktionslatens men även transduktorns kalibrering och vald viktningsstandard för aktuell 
frekvens. En registrerad ”miss” resulterar i en rödfärgad text som visar frekvens, öra och 
svephastighet samt ljudstimulus avslutande maximala ljudtrycksnivå i den presenterade 
sekvensen. 
 
Det senast genomförda ljudsvepet är störst till storlek och placerat nederst. Placeringen och 
avvägningen mellan teckensnittsstorlekar ger en känsla av ett ”historikdjup”, vilket ger 
användaren en snabb överblick av patientens reaktioner på ljudstimulus. Då reaktionstidstestet 
körs visas istället löpande patientens uppmätta reaktionstider, samt efter avslutat test den 
medelvärdesbildade reaktionslatensen (tlatens) och den beräknade ”falsk positiv”-tröskeln (tfpt). 
 
I konditioneringsfasen visas i sin tur aktuell frekvens, öra samt ljudstimulus svephastighet. 
Här är textraderna gröna då patienten uppvisat ett konditionerat beteende, dvs. triggade 
belöningen under ljudstimulus. Om belöningen söks för sent, under fördröjningen färgas 
texten orange. Sker ingen reaktion under varken ljudstimulus eller efterföljande fördröjning, 
presenterar prototypen belöningen varvid texten färgas röd. 
 
Ett exempel på hur ett pågående hörtröskeltest fortskridit visas i figur 53 på nästa sida. Det 
första svepet avslutades vid 90 dB HL utan någon registrerad reaktion från patientens sida. 
Efterföljande två sekvenser visar ”träffar” med resultat som förfinas, dvs. de har allt lägre 
svephastighet i [dB/s]. På detta sätt kan användaren snabbt överblicka att patienten närmar sig 
sin hörtröskel för 1 kHz och vänster öra. 
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Figur 53. Exempel på prototypens löpande presentation av ”träffar” och ”missar” under hörtröskeltestet. 
 
För att ytterligare möta fokusgruppens önskemål om att kunna ”se svaret” under testets gång, 
plottas ett interaktivt audiogram i användargränssnittets huvudfönster. Audiogrammet 
markeras med 5 i figur 50. Audiogrammet uppdateras direkt efter varje insamlad ”träff” och 
kan analyseras omedelbart efter att ett förvalt set av testsekvenser avslutas. Användaren kan 
även återkalla patientdata som samlats in under tidigare sessioner, för att analysera en mer 
samlad bild av flera testtillfällen. Träffar plottas med de symboler och färgkoder som idag 
används kliniskt, exempelvis ett blått kryss för vänster öra samt en röd ring för höger öra, vid 
luftledda ljudstimuli. 
 
Under det aktiva audiogrammet, i området markerat 6 i figur 50, återfinns ett Hit Filter som 
används för att filtrera de träffar som användaren önskar se i audiogrammet. En uppförstoring 
av filtret visas i figur 54 nedan. 
 

 
 

Figur 54. ”Hit Filter” som sorterar ut visade träffar i audiogrammet. 
 
Kryssrutan Present sorterar ut de träffar som registrerats i den pågående sessionen. Väljs även 
Confirmed adderas de träffar som i nuvarande och tidigare genomförda sessioner markerats 
som bedömda hörtrösklar av användaren. Kryssas Previous återkallas alla träffar som 
registrerats vid tidigare tillfällen än den aktuella sessionen. Kombinationer av kryssrutorna 
gör att användaren kan sortera information enkelt, t.ex. genom att välja både Previous och 
Present ses alla träffar som någonsin har registrerats. Kompletteras exemplet med att 
Confirmed klickas i, ses alla konfirmerade träffar sett över alla testsessioner. Kryssrutorna för 
Left och Right visar och döljer resultat för vänster respektive höger öra. Till sist återfinns 
knappen Export Audiogram, som via en dialog sparar filtrerat audiogram i en bildfil. 
 
Flera plottade resultat inom ett samlat kluster talar för att hörtröskeln bör finnas i detta 
område, eftersom de har bekräftats av patienten oavsett ljudsvepets karaktär. I figur 55 visas 
ett exempel på hur det kan se ut då ett hörtröskeltest med frekvenserna 500 Hz, 1, 2 samt 4 
kHz för båda öronen har genomförts. Filtret som är infällt i figurens övre vänstra hörn visar 
att sessionens aktuella träffar plottas för både vänster och höger öra. 
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Figur 55. Exempelaudiogram som visar sessionens registrerade träffar. 
 
Genom att föra muspekaren över det plottade symbolerna öppnas en ruta jämte muspekaren. 
Rutan innehåller detaljerad information om under vilka förutsättningar träffen registrerats. 
Användaren kan analysera, jämföra med tidigare bedömningar samt välja ut den träff som 
bäst representerar hörtröskeln med vänster musknapp. Klickas samma träffsymbol igen 
avmarkeras konfirmeringen i databasen och övriga data för aktuell frekvens och öra återkallas 
i enlighet med sorteringsfiltret. Ofta har en användarkonfirmerad träff skett vid en låg 
svephastighet, dvs. under en förfinad avsökning i ett snävt dynamikområde. I figur 56 nedan 
visas samma exempeltest, där användaren nu filtrerat sessionen enligt infällt Hit Filter. I 
figuren ses även rutan jämte muspekaren då denna hålls över en träff innehållande detaljerad 
information om förutsättningarna för vilka ljudstimulus presenterats för patienten. 
 

 
 

Figur 56. Audiogram med aktuell session för vänster öra, 
med detaljerad information för en konfirmerad ”träff”. 
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När användaren gjort sin bedömning av patientens hörtrösklar kan audiogrammet exporteras 
med ”Export Audiogram”-knappen, vilket illustreras i figur 57 nedan. 
 

 
 

Figur 57. Audiogramexport av träffar som av användaren konfirmerats som hörtrösklar. 
 
Området markerat 7 i huvudfönstret, figur 50, har två funktioner. Under fliken Presets väljs 
passande scenarion för reaktionstidstest, konditioneringsfas och hörtröskeltest samt aktuell 
transduktor. Väljs fliken Comments finns ett flerradigt textfält för att skriva korta noteringar i 
samband med ett test. Scenarion och transduktorer väljs i rullgardinsmenyer och ges unika 
beskrivande titlar under inställningarna för scenariohantering. Flera olika exempel på 
benämningar ges i figur 58. 
 

 
 

Figur 58. Exempel på valda scenarion och transduktorer. 
 
Längst ner till höger i gränssnittets huvudfönster, markerat 8 i figur 50, väljs utifrån tre 
radioknappar vilken fas som ska genomföras. En större knapp används för att starta, pausa 
samt återuppta det valda testet. Knappen byter titel beroende på vilken funktion den har vid 
eventuellt musklick. En andra knapp används för att stoppa och avbryta ett löpande test. 
Radioknapparna, start- och stopknappen grupperas under titeln Test Control, vilket ses i figur 
59. 
 

 
 

Figur 59. Radioknappar för val av fas samt start- och stoppknappar. 
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4.4.9 Tiddstämpling och variabeldefinition i resultatdatabasen 
Sekvensbeskrivningar som behandlades i avsnitt 4.4.4 och 4.4.5 innefattade ofta begreppet 
tidstämplar, vilket innebär att systemets aktuella värden för dess variabler sparades, vilket i 
efterhand kan vara av intresse för att analysera hur ett test genomförs. Forskning på data 
tillhörande större patientgrupper kan på detta sätt genomföras vid ett senare tillfälle. Av 
prestandaskäl sparas en kö av klassinstanser innehållandes denna typ av variabelrapporter, för 
att vid ett senare tillfälle skrivas in i en SQLite-databas. I tabell 7 redogörs för samtliga 
variabler, med en kort beskrivning av deras funktion. Då ordet bool används syftar det på att 
variabeln kan ställas i läget ”sant” eller ”falskt”. 
 
Tabell 7. Variabler som sparas vid en tidsstämpel av sekvensens aktuella läge. 

Variabelbeteckning Funktion Variabelbeteckning Funktion 
id_data Ökande radindex (automatiskt) dBHL_significance Signifikanströskel (om impl.) 
id_patient Skapat/återkallat patient id attention_grabber Uppmärksamhetsfångare (bool) 
id_scenario Valt scenario för testtyp fixation_object_path Filsökväg till fixeringsobjekt 
id_transducer Vald transduktor fixation_area_visible Fixeringsobjekt aktivt (bool) 
id_weighting Vald standard för viktning gaze_fixation_threshold Tröskelvärde för fixering 
test_datetime Datum och klockslag gaze_fixation_approved Godkänd fixering (bool) 
test_age Ålder för patient vid testtillfälle quadrant Kvadrant belöning sökts inom 
test_type ’R’eakt., ’C’ond., ’H’örtrskl.test reward_object_path Filsökväg till belöningsobjekt 
loop_number Löpnummer för aktuell sekvens reward_area_visible Belöningsobjekt aktivt (bool) 
hit Bedömd träff (bool) gaze_reward_threshold Tröskelvärde för belöning 
hit_confirmed Användarbedömd träff gaze_reward_approved Godkänd belöning (bool) 
miss Bedömd miss (bool) reaction_time_measured Uppmätt reaktionstid 
dBHL_calculated Beräknad hörtröskel i dB HL reaction_time_average_calc Medelreaktionslatens 
sound_ear Vänster eller höger öra (L/R) reaction_time_false_positive Tidsfilter för ”falsk pos.”-träff 
sound_enabled Ljudstimulus aktivt (bool) time_sound_start Tidpunkt då ljudstimulus startar 
sound_type Sinus time_fixation_leave Tidpunkt vid lämnande av fix. 
sound_frequency Centrumfrekvens för ljudtimuli time_reaction_duration = Fix. leave – Sound start 
sound_duration Ljudstimulus varaktighet patient_pupile_size Patientens pupillstorlek 
dBHL_min Svepets minimala ljudtrycksnivå patient_distance_between_pupils Patientens avst. mellan ögonen 
dBHL_max Svepets maximal ljudtrycksnivå patient_distance_to_tracker Patientens avstånd till trackern 
dB_correction Transduktorberoende justering comment Kommentarsfält per resultatrad 
dB_weighting Viktningberoende justering   

 
Genom att spara data i en SQLite-databas kan denna efterfrågas med hjälp av ett 
standardiserat syntax. Exempel på en sådan SQL-fråga skulle kunna vara 
 
 SELECT * FROM data WHERE id_patient=1 AND hit="True" AND sound_frequency=500 (10) 
 
vilket skulle returnera alla rader med träffar för patient nummer 1, där frekvensen var 500 Hz 
oavsett öra. Genom att ställa sorterande villkor (t.ex. AND, OR, NOT osv.) kan 
användarvänliga resultatpresentationer programmeras för att hantera data. Detta hade ej varit 
möjligt på en datamängd i ett textdokument eller i en binärfil utan att först tolka innehållet i 
en databas eller dylikt. För att stödja forskning över större patientgrupper har databastypen 
SQLite valts, eftersom den inte kräver en server, dvs. hela databasen ryms i en lokal fil som 
lagras på hårddisken. Detta gör det lätt att flytta och sammansluta data för bred analys om 
metodens för- och nackdelar. 
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4.5 Tester och verifiering 
Koncept och funktionsprototyper har testats och utvärderats löpande på bebisar, i allt från 
tidiga pilottester till formella verifierande tester. Iterativa förbättringar såväl som 
nyutvecklade idéer har stegvis optimerat prototypen för att möta projektets syfte och mål. 
Testerna med målgruppen innefattade bebisar i åldrarna fyra till nio månader. Totalt 
medverkade 26 bebisar, 1 barn och 6 vuxna. Tidiga koncepttester gällde främst nya 
kalibreringsmetoder och en webbkamerabaserad belöning. Senare utfördes omfattande tester 
innehållande alla faser, dvs. reaktionstidstest, konditioneringsfas samt hörtröskeltest. Ett 
bildexempel från en pilotstudie ses i figur 60. Körschema för tester författades i testplaner och 
observationer som gjordes i samband med dessa tester protokollfördes. Exempel på en 
testplan och ett testprotokoll ses i bilaga 8.6 respektive 8.7. 
 

 
 

Figur 60. En pilotstudie under senare delen av projektet,  
med samtliga faser och en webbkamerabaserad belöning med föräldern. 

4.5.1 Uppbyggnad av scenarion inför sluttest 
Inför det slutgiltiga testet med den reviderade prototypen, hädanefter kallat sluttest, 
genomfördes först en generalrepetition med tre femmånaders bebisar, kallat intrimningstest. 
Syftet med intrimningstestet var dels att utreda lämpliga scenarioparametrar för 
åldersgruppen, men även att utforma en plan för hur testmomenten kunde avlöpa så smidigt 
och tidseffektivt som möjligt under sluttestet. Vårens många pilotstudier visade på problem 
för eye-trackern Tobii T120 att spåra ögonen hos vissa bebisar, särskilt med bebisar yngre än 
sex månader. Inför intrimningstestet lånade Tobii ut en skärm av modell T60XL, som erbjöd 
en förbättrad ögonspårning av målgruppen, varför både intrimningstestet och sluttestet 
utfördes på denna modell. 
 
Vid intrimningstestet placerades bebisarna, som i föregående pilotstudier, i en babysitter 
framför eye-trackerskärmen. Det fanns inga svårigheter att hitta ögonen med eye-trackern och 
kalibreringen kunde sättas igång så snart rätt positionering uppnåtts. Kalibrering gjordes på 
samtliga bebisar med en 5-punkterskalibrering med den egenutvecklade animationen Espiral. 
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För en av de tre bebisarna blev kalibreringen lyckad i alla de fem punkterna redan vid det 
första försöket. Med de övriga två behövdes kalibreringen göras om en, respektive två gånger. 
I reaktionstidstestet kördes tre stycken reaktionslatensmätningar per bebis för att erhålla ett 
reaktionsmedelvärde (tlatens) samt beräkna en ”falsk positiv”-tröskel (tftp) utifrån varje bebis 
kortaste uppmätta reaktionstid. De parametrar som ansågs lämpliga för åldersgruppen var: 
 

• Antal sekvenser, ntot = 3 
• Fixeringströskel = 40 % 
• Intervall för slumpmässig varaktighet av fixeringsobjektets position = 1000-2000 ms 

Två bebisar i intrimningstestet accepterade en bebismössa med monterade KOSS-hörlurar. 
Den tredje ville ta av mössan varför frifältshögtalare istället användes. Ljudstimuli sveptes 
fem gånger från 30dB HL till 90dB HL vid 1 kHz för båda öronen under konditioneringen. 
 
Utvärdering av konditioneringsfasen innebar följande scenarioparametrar: 

 
• Antal sekvenser, ntot = 5 
• Kortaste sveptid, Ljudlängdmin = 1 s 
• Längsta sveptid, Ljudlängdmax = 5 s 
• Längsta fördröjning efter avslutat ljudstimulus  

till belöningsobjekt, Fördröjningmax = 2 s 

Belöningsobjektet var en webbkameraström med föräldern för samtliga bebisar. Föräldern satt 
placerad framför webbkameran i det intilliggande kontrollrummet. Vid det första 
intrimningstestet användes slumpartade animerade fixeringsobjekt enligt exemplen i figur 61 
nedan. 
 

 
 

Figur 61. Exempel på fixeringsobjekt som slumpades fram vid ett av intrimningstesten. 
 
Redan vid testet med den första bebisen noterades att fixeringsobjekten var för belönande, 
vilket gjorde att bebisen förbisåg ljudstimulus och sällan sökte belöningen under själva 
ljudpresentationen. Vid byte till den mindre intressanta Espiralen gick inlärningen lättare. 
Innan konditioneringens parametrar slutjusterades förekom det frekvent att bebisarna sökte 
belöningen sent, dvs. under fördröjningen från det att ljudstimulus avslutats tills att 
prototypen automatiskt visade belöningen. Detta bedöms vara en ”miss” av prototypen, 
eftersom det inte påvisar att betingningen beror på ljudstimulus, utan kan ske pga. att 
fixeringsobjektet försvinner från skärmen. Om konditioneringen lyckades samt antal 
sekvenser tills detta skedde redovisas i tabell 8 på nästa sida. 
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Tabell 8. Resultat från konditioneringsfasen i intrimningstestet. 
# Konditionering godkänd [Ja/Nej] Antal sekvenser innan konditionerade byten 
1 Nej - 
2 Ja 5 
3 Ja 2 

 
De två spädbarnen som ansågs konditionerade användes för att trimma in scenariot för 
hörtröskeltestet vilket resulterade i följande scenarioparametrar: 
 

• Svepintervall, dB HLmin = 0 samt dB HLmax = 90 
• Ljudstimulus varaktighet, Ljudlängdmin = 4 s, respektive Ljudlängdmax = 12 s 
• 3 stycken ljudsvep per frekvens och öra 

De frekvenser som användes vid hörtröskeltestet var 500, 1000 och 4000 Hz. Den ena bebisen 
sökte under hörtröskeltestet belöningen endast en av sex gånger och visade tecken på trötthet, 
varför testet avbröts. Den andra bebisen hade 7 träffar av totalt 15 presenterade ljudsvep. 
 
De data som samlades in under intrimningstestet tillsammans med de observationer som 
gjordes gav en tydlig bild över hur scenarion för respektive fas i prototypen borde utformas 
för målgruppen samt hur scenarion ytterligare kunde optimeras inför sluttestet. Bland annat 
noterades att prototypen felaktigt registrerade tlatens snabbare än 100 ms vid enstaka mätningar. 
Orsaken var en för låg fixeringströskel samt att bebisarna ibland tittade i ytterranden av 
fixeringsobjektet. Inför sluttestet programmerades en osynlig gränsyta motsvarande 120 % av 
fixeringsobjektets area som behöver passeras för att registrera en aktiv förflyttning av blicken. 
Efter detta tillägg upphörde de felaktiga reaktionsmätningarna och en komplett svit av tre 
scenarion var optimerade för femmånaders bebisar, vars parametrar återges i tabell 9-11 
nedan. 
 
Tabell 9. Valda scenarioparametrar för reaktionstidstestet inför sluttestet. 
Parameterfunktion Värde 
Antal sekvenser 3 st 
Fixeringströskel 60 % 
Intervall för slumpmässig varaktighet av fixeringsobjektets position 300-500 ms 

 
Tabell 10. Valda scenarioparametrar för konditioneringsfasen inför sluttestet. 
Parameterfunktion Värde 
Antal sekvenser 5 st 
Fixeringströskel 40 % 
Kortast fixeringsobjektspresentation 300 ms 
Belöningsfördröjning 0-2 s 
Ljudvaraktighet 1, 3, 5, 7, 9 s 
Ljudfrekvens 1000 Hz 
Svepintervall 30-90 dB HL 

 
Tabell 11. Valda scenarioparametrar för hörtröskeltestet inför sluttestet. 
Parameterfunktion Värde 
Ljudsvep per valt öra och frekvens 4 st 
Fixeringströskel 60 % 
Kortast fixeringsobjektspresentation 300 ms 
Ljudvaraktighet 4, 8, 12, 16 s 
Kortaste tid för aktivering av uppmärksamhetsfångare 3 s 
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Utöver de scenarioparametrar som presenterats i tabellerna ovan användes genomgående 
samma fixerings- och belöningsobjekt under sluttestet. Fixeringsobjektet var Espiral och 
belöningsobjektet var den webbkamerabaserade belöningen med förälder eller gosedjur. 
Ljudstimuli i konditioneringsfasen och hörtröskeltestet sveptes i samtliga fall i steg om 0,5 
dB. 

4.6 Sluttest med femmånaders bebisar 
Sluttestet med Tobii T60XL eye-trackern utfördes på fem femmånaders bebisar, härefter 
benämnda P1 till P5. Samma positionering användes under sluttestet, dvs. bebisen satt i en 
babysitter framför eye-trackern medan föräldrarna var i det anslutande kontrollrummet 
framför webbkameran. Då babysittern för en del bebisar blev allt för fixerande, fick bebisen 
pausa eller fortsätta, men då sitta i en vuxen persons knä. 
 
Kalibreringen gjordes med Espiral och blev lyckad efter första försöket för tre av de fem 
bebisarna. För P2 fanns svårigheter att kalibrera det övre vänstra hörnet av eye-trackern varför 
kalibreringen fick göras om tre gånger i denna punkt. Samma hörn och dessutom det övre 
högra hörnet gick inte att kalibrera alls för deltagare P4. Fem försök gjordes i dessa punkter, 
därefter testades istället en Tobii T120, som kalibrerades fullständigt efter två försök. 
Reaktionstidstestet genomfördes därefter och resulterade i följande medelvärden, kortaste 
reaktionstider och ”falsk positiv”-trösklar för P1-P5 enligt tabell 12 nedan. 
 
Tabell 12. Resultatet från reaktionstidstestet i sluttestet. 
# Reaktionstidsmedelvärde, 

tlatens [ms] 
Kortast uppmätta 
reaktionstid [ms] 

Beräknad tröskel för ”falsk 
positiv”-bedömning, tftp [ms] 

P1 710 533 320 
P2 366 233 140 
P3 732 699 419 
P4 499 432 259 
P5 399 366 220 

 
Med scenarioparametrar enligt tabell 10 kördes sedan konditioneringsfasen. P1 samt P5 
uppvisade betingat beteende redan vid den första konditioneringsrundan, båda i fjärde 
sekvensen. För P3 och P4 krävdes ytterligare konditioneringsrundor för att lära in beteendet 
att söka belöningen till följd av ljudstimulus. P3 visade konditionerat beteende i den fjärde 
sekvensen av den tredje rundan och P4 i sekvens tre, runda två. P2 lärde sig inte relationen 
mellan ljudet och belöningen utan försökte trigga belöningen så snart fixeringsobjektet dykt 
upp på skärmen. En sammanställning av resultaten från konditioneringsfasen i sluttestet visas 
i tabell 13 nedan. 
 
Tabell 13. Resultatet från konditioneringsfasen i sluttestet. 
# Konditionering godkänd [Ja/Nej] Uppnådd konditionering i… 
P1 Ja 4:e sekvensen av runda 1. 
P2 Nej - 
P3 Ja 4:e sekvensen av runda 3. 
P4 Ja 3:e sekvensen av runda 2. 
P5 Ja 4:e sekvensen av runda 1. 
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De fyra bebisar som visade konditionerat beteende utförde hörtröskeltestet enligt 
scenarioparametrarna redovisade i tabell 11 ovan. Omfattningen av hörtröskeltestet styrdes av 
bebisarnas nivå av uppmärksamhet. De bebisar som uppvisade tecken på trötthet testades 
hellre för en frekvens och ett öra, än flera olika frekvenser och öron under ett och samma test. 
 
P1 registrerades för 8 träffar av totalt 20 ljudsvep i sitt hörtröskeltest. P3 registrerades för 9 
träffar av totalt 16 presenterade ljudsvep. P4 reagerade på 4 av 12 ljudsvep medan P5 kunde 
testas för samtliga fyra frekvenser och båda öronen under totalt 40 ljudsvep, varav 39 
registrerades som träffar. I tabell 14 nedan presenteras insamlad data samt ljudnivån för de 
träffar som registrerats, vid respektive frekvens, varaktighet för ljudstimulus och öra, för de 
bebisar som genomförde hörtröskeltestet under sluttestet. 
 
Tabell 14. Insamlad data från hörtröskeltestet under sluttestet. 

# 
Antal 
ljud-
svep 

Öra 
Registrerade träffar [dB HL] 

500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 
4s 8s 12s 16s 4s 8s 12s 16s 4s 8s 12s 16s 4s 8s 12s 16s 

P1 20 V     34,5 
44,5 8,5 15,5  27 16       

H     59,5 0,5           

P3 16 
V 22 73,5 4,5 7 

23             

H  66,5 
29 16,5 2,5             

P4 12 V  14 16 5             
H 17,5                

P5 40 
V -0,5 11 

13 
6,5 
4 

6 
-

0,5 
79 3,5 2 1 20 9,5 6 5,5 9,5 16 9 10 

H 10,5 
1,5 

8,5 
2 

6,5 
2 

0 
6 29,5 7 1 3 20 6 6 4,5 11 9,5 9,5 9 

 
Resultatet för bebis P5 i tabell 14 visar hur prototypen närmar sig bebisens hörtröskel genom 
att snäva ner det dynamiska sökintervallet, samtidigt som precisionen förfinas vid de längre 
ljudsvepen. Mönstret kunde även ses under själva testet då det ”aktiva audiogrammet” i 
programmets huvudfönster successivt plottade registrerade träffar. I figur 62 och figur 63 
nedan visas hur audiogrammet i realtid plottades för vänster respektive höger öra för deltagare 
P5. Träffarna som registrerades vid dynamiskt snävare och längre ljudsvep, valdes ut för att 
representera bebisens bedömda hörtrösklar och dessa ses i figur 64. 
 

 
Figur 62. Deltagare P5’s registrerade träffar för vänster öra. 
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Figur 63. Deltagare P5’s registrerade träffar för höger öra. 
 

 
 

Figur 64. Resulterande bedömning av hörtrösklar för deltagare P5. 

4.6.1 Metodverifiering 
Då den audiometriska metoden som utvecklats saknar tidigare motsvarighet är det viktigt att 
tidigt söka evidens för dess funktion och vilken precision som kan förväntas jämfört med 
andra kliniskt tillämpade metoder. Som referens till det automatiserade hörseltestet, användes 
en audionomledd hörtröskelutredning baserad på rentonsaudiometri. Vid testerna användes 
två vuxna deltagare utanför projektorganisationen. Testperson 1 valdes utifrån en anmodad 
lätt hörselnedsättning som ej tidigare testats. Testperson 2 valdes utifrån att troligtvis vara 
normalhörande, men även här saknades tidigare utredning av hörtrösklar. De båda 
testpersonerna gjorde utredningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge den 11 maj 
2012. Samtliga screeningfrekvenser bedömdes, dvs. 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 
3000, 4000, 6000 samt 8000 Hz. Testperson 1 ses i figur 65 genomföra sitt hörtröskeltest i ett 
ljudisolerat bås med en TDH-39 hörtelefon. 
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Figur 65. Testperson 1 genomför referenstest med rentonsaudiometri 
på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

 
Tyvärr kunde inte den jämförande studien med den eye-trackerbaserade prototypen 
genomföras på samma plats och tidpunkt, utan först den 13 maj 2012 i hemmiljö. Observera 
att audiogram från rentonsaudiometrin inte var tillgängliga för testledaren vid den jämförande 
studien med prototypen, vilket hade sänkt giltigheten av bedömningen avsevärt. Även under 
testerna med prototypen användes TDH-39 hörtelefoner samt ett MOTU Ultralite 
ljudinterface. Bakgrundsnivå i hemmiljön uppmättes till c:a 30 dB(A). 
 
I tabell 15 nedan visas testperson 1’s resultat som samlats in med prototypen (kallad 
ETBVRA) samt referensbedömningen gjord på Karolinska Universitetssjukhuset (kallad KS). 
Notera att hörtrösklarna utretts på Karolinska i diskreta steg om 5 dB, medan 
resultatupplösningen för valt scenario i prototypen har svepts med 0,5 dB per steg. 
Avvikelsen från Karolinskas bedömning var i medeltal, för vänster och höger öra, 3,3 dB 
respektive 3,2 dB för testperson 1. Ljudstimuli presenterades i hörnivåer som, med de 
semislutna hörtelefonerna, bedömdes överstiga hemmiljöns bakgrundsnivå tillräckligt. 
 
Tabell 15. Jämförande bedömning med testperson 1. 

Frekvens Hz 
Vänster öra 
KS 
dB HL 

Vänster öra 
ETBVRA 
dB HL 

Skillnad 
Höger öra 
KS 
dB HL 

Höger öra 
ETBVRA 
dB HL 

Skillnad 

125 15 19 +4 15 15,5 +0,5 
250 25 21 -4 20 21 +1 
500 35 32,5 -2,5 25 21 -4 
750 25 20 -5 20 17,5 -2,5 

1000 15 12 -3 10 8,5 -2,5 
1500 5 5,5 +0,5 5 6,5 +1,5 
2000 5 9 +4 5 12,5 +7,5 
3000 10 12,5 +2,5 10 12,5 +2,5 
4000 15 21 +6 15 17,5 +2,5 
6000 10 6,5 -3,5 15 18 +3 
8000 10 8,5 -1,5 20 12 -8 
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Efter avslutade tester kunde audiogram plottas för att enklare se tendenser i jämförelsen 
mellan ETBVRA och KS, vilket ses i figur 66. Resultaten för testperson 1 anses vara 
samstämmiga mellan bedömningarna med störst avvikelser för höger öra i 2 och 8 kHz. 
 

 
 

Figur 66. Jämförande audiogram för testperson 1. 
 

Om resultaten tabelleras på samma sätt för testperson 2 ses större avvikelser i medeltal. 
Medelvärdet av avvikelsen från Karolinskas bedömning är, även här för vänster och höger 
öra, 6,0 dB respektive 8,5 dB. De högre avvikelserna var dock väntade då testet med den 
reviderade prototypen inte genomfördes i en ljudisolerad miljö. Förhöjda bakgrundsnivåer 
från viss trafik samt installationsbuller maskerade de svagaste ljudsvepen, vilket hade mindre 
inverkan på testperson 1’s ljudstimulus, eftersom denne inväntade högre ljudtrycksnivåer pga. 
av sin lätta hörselnedsättning. I tabell 16 nedan visas resultaten för testperson 2. 
 
Tabell 16. Jämförande bedömning med testperson 2. 

Frekvens Hz 
Vänster öra 
KS 
dB HL 

Vänster öra 
ETBVRA 
dB HL 

Skillnad 
Höger öra 
KS 
dB HL 

Höger öra 
ETBVRA 
dB HL 

Skillnad 

125 5 19 +14 5 19 +14 
250 0 6,5 +6,5 -5 11 +16 
500 5 3,5 -1,5 0 5,5 +5,5 
750 0 1,5 +1,5 0 5 +5 

1000 5 6,5 +1,5 0 8 +8 
1500 0 -1 -1 5 6,5 +1,5 
2000 0 7,5 +7,5 0 10,5 +10,5 
3000 0 6,5 +6,5 -10 6 +16 
4000 5 6,5 +1,5 0 7 +7 
6000 10 0 -10 10 6,5 -3,5 
8000 10 -5 -15 10 3 -7 

-10 
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

12
5 

25
0 

50
0 

75
0 

1k
 

1,
5k

 

2k
 

3k
 

4k
 

6k
 

8k
 

H
ör

ni
vå

  [
H

L]
 

Frekvens [Hz] 

KS Vänster öra 

ETBVRA Vänster öra 

-10 
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

12
5 

25
0 

50
0 

75
0 

1k
 

1,
5k

 

2k
 

3k
 

4k
 

6k
 

8k
 

H
ör

ni
vå

, [
H

L]
 

Frekvens [Hz] 

KS Höger öra 

ETBVRA Höger öra 



 

81 
 

Återges tabellen ovan grafiskt som i figur 67 tydliggörs således dessa större avvikelser. Men 
även att tendenser, dvs. högre eller lägre hörtrösklar sett mellan frekvenser, överensstämmer i 
flertalet av fallen. 
 

 
 

Figur 67. Jämförande audiogram för testperson 2. 
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5 Analys och diskussion 
I följande sektion av rapporten analyseras projektet utifrån arbetsprocessen, den teoretiska 
referensramen, produktutvecklingen, den audiometriska metoden samt projektets 
verifieringstester. Dessa områden diskuteras utifrån kopplingar till metoder och vilka för- och 
nackdelar valda tillvägagångssätt inneburit. Därtill analyseras vad projektgruppen i efterhand 
anser kunnat göras annorlunda samt rekommendationer för fortsatt arbete inom respektive 
analysområde. 
 
Arbetsprocessen 
Efter förstudierapportens godkännande påbörjades ett arbete att planera projektet i MS Project 
enligt Tonnquists projektledningsmodell. Det uttrycktes även önskemål hos projektägarna att 
tidigt diskutera milstolpar för projektet. Dock led projektet av ett tidigt avhopp och i drygt en 
månad var det osäkert om projektet skulle finna en ny resurs för mjukvaruutveckling. 
Detaljplaneringen blev omöjlig att göra, då det skulle innebära två helt olika projekt beroende 
på om leveransen skulle innebära en specifikation för hela systemets tekniska krav gällande 
hård- och mjukvara, eller en realiserad och testad prototyp. Av detta skäl ändrades 
arbetsprocessen till den testdrivna agila arbetsmetoden PDCA, som var mer flexibel oavsett 
hur rekryteringsprocessen skulle fortlöpa. Med förtroende från projektägarna att en 
detaljplanering med ett iterativt och kortare perspektiv, skulle leda till fullgott eller bättre 
resultat, påbörjades den iterativa processen. 
 
Den agila arbetsprocessen hade flera fördelar. Det var en bra plattform för att driva flera 
delprojekt parallellt. Projektägarna fick genom styrgruppsmöten god insyn i 
utvecklingsarbetet och integrerades, kanske mer än om projektet drivits med t.ex. en ”Stage-
Gate”-baserad modell. Utan uttalad projektbudget och under examensarbetets former fanns 
det inga reella ”grindar” att fatta kritiska beslut som t.ex. projektnedläggning, varför det 
kändes bättre att jobba kundnära med täta avstämningar istället för att administrera ett Gantt-
schema och påvisa progress i formella beslutsunderlag. Projektgruppen redovisade framsteg 
och motgångar i ett veckobrev som gick ut till alla intressenter. Brevet var uppskattat och har 
även fungerat som projektets loggbok. 
 
De nackdelar som arbetsprocessen kan ha medfört var försämrad tidsestimering när delmål 
skulle uppnås. Med flera parallella PDCA-cykler löpande var det svårt att tolka i vilken fas 
projektet som helhet befann sig. Arbetsmetoden krävde som tidigare nämnts ett stort 
förtroende från projektägarna och kritikern kan hävda att agendan till viss del styrdes av 
projektgruppen och den information som ansågs vara redo att delge ägarna för gemensamma 
beslut. 
 
I efterhand kan projektgruppen även kritiseras för att inte ha krävt en teknisk 
kravspecifikation av projektägarna, då det inte är optimalt att utvecklare själva författar 
kravspecifikationer baserade på egna uppfattningar. Därtill borde önskemål om alternativa 
projektmål gällande omfattningen av bebistester uttalats av projektägarna innan 
förstudierapporten godkändes, då dessa ej var rimliga att inkludera. Slutligen borde planlagda 
systematiska tester föregått pilotstudier på bebisar för att fånga upp basala programfel. 
 
Då examensarbetet avslutas och nya projekt driver idén vidare, rekommenderas en mer 
långsiktig planering då metoden och prototypen numera är väl definierade. Samtidigt 
rekommenderas att hålla arbetsprocessen så lättviktig som möjligt samt kommunicera och 
enas om rimliga mätbara målsättningar. 
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Teoretisk referensram 
Omfattning och fokus i den teoretiska referensramen valdes utifrån vem mottagaren av 
examensarbetet var samt projektgruppens behövda förförståelse för hur ett hörseltest baserat 
på eye-tracking kan utformas. Studien var betydelsefull för lärandeprocessen och gav en bra 
bakgrund vid användning av stödmetoder inom integrerad produktutveckling. Det har inte 
varit aktuellt att beskriva dessa stödmetoder i detalj, eftersom de är verktyg och arbetssätt för 
att uppnå projektmålen. Projektägarnas tvärvetenskapliga bakgrund var värdefull vid 
diskussioner kring metoder och forskningsrön. De fungerade som ett bollplank och kunde 
också ifrågasätta och bekräfta idéer utifrån sina respektive kompetensområden. 
 
Galitz riktlinjer för utformande av användargränssnitt utgjorde en omfattande del av 
referensramen eftersom användargränssnittets utformning varit en central del av 
produktutvecklingen. Därtill har Galitz bok definierat flera begrepp som underlättat 
projektgruppens kommunikation kring användargränssnittet samt verkat för ett systematiskt 
förhållningssätt vid arbete med användarvänligheten i den reviderade prototypen. 
 
I efterhand borde teoristudier och intervjuer kring bebisars utvecklingspsykologi getts större 
utrymme, bland annat då det fanns generella egenskaper för åldersgrupper hos bebisar som 
påverkade testsituationen. Källor som användes var av både orienterande typ och detaljerade 
inom smalare forskningsområden. Detta innebar att vissa källor, som hade mer orienterande 
karaktär, oftare lyftes fram med inslag och stöd i forskningsartiklar samt kurslitteratur inom 
ämnesområdet. 
 
Produktutvecklingen 
Anvisningarna för examensarbetet var relativt definierade eftersom det sedan tidigare 
utvecklats en prototyp. Utvecklingen av den reviderade prototypen tog avstamp i de 
förbättringsområden som identifierats hos den ursprungliga prototypen. En utredande och 
systematisk kartläggning av ytterligare problemområden utfördes genom tillämpning av flera 
stödverktyg som brainstorming, tysta observationer, en fokusgruppdiskussion och intervjuer. 
Dessutom visade sig informella samtal med bebisarnas föräldrar vara en mycket värdefull 
källa för konceptutvecklingen. Som exempel framkom idén om att ha ett webbkamerabaserat 
belöningsobjekt efter samtal med en förälder vars bebis hade fascinerats över hur en bortrest 
pappa kunde dyka upp på datorn via Skype och de hade kunnat leka tittut över nätet. 
Belöningsfunktionen tillsammans med en bebisanpassad kalibrering var viktiga pusselbitar 
eftersom de ökade förutsättningarna för gynnsamma och mer långvariga tester. Att hantera 
aktuell status för sekvensvariabler och spara resultat i en SQLite-databas var också en stor 
uppgradering av två skäl. Dels var det ett ovärderligt verktyg för felsökning i den testdrivna 
mjukvaruutvecklingen, dels kan data från flera patienter jämföras med enkla SQL-frågor 
vilket kommer påskynda evidenssökning av den nya audiometriska metoden. 
 
Projektgruppen som utvecklade prototypen hade en bred kompetensbakgrund. Detta var 
fördelaktigt då ansvarsområden kunde delas upp, arbetet kunde ske parallellt och 
dokumentation granskades och kritiserades konstruktivt utifrån flera olika perspektiv. Det 
testdrivna tillvägagångssättet innebar att funktionsprototyper planerades och konstruerades, 
ibland för enkla dellösningar, ibland mer övergripande. Denna ”run to prototype”-princip 
innebar interaktiva beslutsunderlag för att gå vidare med eller förkasta idéer. 
Vidareutvecklade idéer visualiserades i exempelvis sekvensdiagram eller logikscheman som 
var ett stöd vid presentation och diskussion med projektägarna. För att demonstrera 
programvaran utan tillgång till en eye-tracker utvecklades även en datormusstyrd 
blickfokussimulering. Denna genväg visade sig ur ett utvecklarperspektiv vara mycket 
värdefull vid felsökning av programkod. 
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Lärandeprocessen för projektgruppen innebar ifrågasättande av dagens audiometriska 
metoder, bl.a. subjektiviteten i VRA-metoden samt rentonsaudiometrins ”trial and error”-
förfarande. I den ursprungliga prototypen styrde också signifikanströsklar om bebisens 
hörtröskel ansetts funnen eller om fler testsekvenser skulle genomföras. Bedömningen 
baserades på väldigt små datamängder då endast resultat för en aktuell frekvens och ett öra 
kan användas som underlag, vilket gjorde att villkoret ibland ledde till att test fick avbrytas. 
De tester som gjordes med den reviderade prototypen utfördes av projektgruppen själva. Detta 
var avgörande i produktutvecklingssyfte, eftersom observationerna under dessa tester låg till 
grund för uppdaterade prototypversioner. Hade testen utförts av en testledare utanför 
projektgruppen hade observationer troligtvis haft mer summerande karaktär. Under projektets 
gång har totalt 17 revisioner av prototypen planerats, utvecklats och testats. 
 
En nackdel som sågs i efterhand var att prototypen testades i sin helhet vid flera pilotstudier, 
istället för att fokusera på mindre omfattande delar av mjukvaran vid enskilda test. Delstudier 
hade kunnat verifiera prototypens komponenter steg för steg och det hade varit lättare att följa 
projektets iterationer för intressenter. Det hade också varit bra att tydligare definiera 
skillnaden för projektägarna mellan ett pilottest, för att undersöka en idé eller finna möjliga 
programfel, samt ett verifierande test där data skulle samlas in och presenteras. Sekvensernas 
inbördes beroenden, för att inte behöva anta variabler som gick att mäta, innebar dock 
begränsningar för hur testerna i produktutvecklingen kunde genomföras. 
 
Testprotokollet som användes under testerna saknade vissa fält och borde reviderats då dessa 
upptäcktes istället för att anteckna kompletterande data för saknade fält. Det var lätt att missa 
relevant information och därför svårare att sammanställa pilottester. Upprättande av 
körschema, genomgång i testmiljön och övning på testsituationen borde oftare föregått testen. 
Detta för att skapa de bästa förutsättningarna då bebisarnas uppmärksamhetsspann var korta. 
 
Audiometriska metoden 
Den ursprungliga prototypen baserades på ren- och warbletonsaudiometri, med fasta 
varaktigheter för ljudstimuli i disktreta nivåsteg om 5 eller 10 dB. Bebisens reaktion skulle 
ske inom det tidsintervall som ljudet presenterades. Den reviderade prototypen arbetar istället 
med amplitudsvepta ljud inom ett, mellan sekvenser, dynamiskt intervall. Närmast ses 
släktskap med Békésy-metoden, men då den kräver två responsbeteenden; att trycka 
respektive släppa upp en knapp som styr ljudtrycksnivån, ansågs den omöjlig att 
implementera med avseende på målgruppens förutsättningar. Istället utvecklades en helt ny 
metod som, precis i fallet med rentonsaudiometri, endast kräver en respons. Eye-trackern har 
för bebistester en kritisk roll då den objektivt och snabbt kan samla in data som med rätt 
villkor kan tolka en stimulirespons. För att ytterligare förfina bedömningen om när bebisen 
reagerade till följd av ljudstimulus, tar även den nya audiometriska metoden bebisens 
medelvägda reaktionslatens med i beräkningen. Denna idé har ej påträffats under teoristudien 
eller senare informationssökningar och får anses vara projektunik. Vid screenande korta svep 
gör korrektionen stor skillnad, men då hörtröskeln närmas får korrektionen för 
reaktionslatensen allt mindre betydelse. Detta då hastigheten, uttryckt i decibel per sekund, är 
mycket låg, dvs. standardavvikelsen från medelvärdet spelar allt mindre roll eftersom 
ljudtrycksnivån inte förändras nämnvärt under ett tidsintervall som ingriper all eventuell 
mätosäkerhet i reaktionen. 
 
Det finns många fördelar med den nya audiometriska metoden. Dels har den många 
användningsområden, från en mer screenande funktion, till en precis metod att finna 
patientens hörtrösklar. Automatiseringen av det förfinande sökområdet är helt parameterstyrd, 
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vilket gör det enkelt att anpassa sekvenser efter syfte och målgrupp. Dessutom kan träffar vid 
snarlik ljudtrycksnivå, men vid helt olika svephastigheter, indikera att den faktiska 
hörtröskeln hittats. Det kan också vara bra att det finns likheter med en befintlig och erkänd 
metod som Békésys, eftersom det kan påskynda acceptans inom forskningsvärlden och senare 
klinisk tillämpning. Men den kanske största fördelen är att metoden kan användas på bebisar 
yngre än ett halvår, vilket sluttesterna påvisar. Precis som vid dagens utredningar med t.ex. 
VRA, bör och måste förståelsen för hörselnedsättningens karaktär utredas över flera 
sessioner. Detta stödjer prototypen med patientspecifik datainsamling som kan återkallas och 
kompletteras. 
 
Nackdelarna som kan identifieras med prototypens tillämpning på bebisar är att sökandet av 
belöningen kan ske utan att ”invänta ljudstimulus”. Söks hörtröskeln med hög precision och 
liten felmarginal gällande reaktionslatensen kan bebisen tröttna på fixeringen och byta till 
belöningsobjektet. Detta resulterar i en ”icke konditionerad träff” och bör avhjälpas genom 
mer anpassade svepvaraktigheter, med en lägre precision som följd. Tidsfönstret för när en 
reaktion accepteras är också varierande och i regel något längre än i den ursprungliga 
prototypen. Detta öppnar även för möjligheten att erhålla ”falska träffar” under ett svep. 
 
Precis som med traditionell VRA måste den eye-trackerbaserade motsvarigheten användas 
som ett verktyg för presentation av ljudstimuli. Audionomens observation och bedömning av 
barnets beteende är fortfarande centralt. En framtida utvecklingsmöjlighet med prototypen 
kan vara att implementera en databassparad markör utdelad av audionomen via datorns 
tangentbord. Markören kan vid resultatpresentation och analys påminna audionomen om vilka 
träffar som under testet ansetts korrekt utförda av bebisen. 
 
Verifieringstester 
I enlighet med Galitz rekommendationer utformades en plan för projektets testförfarande, 
med körschema enligt bilaga 8.6. Även om hans riktlinjer utvecklats för test av 
användargränssnitt, ansågs de applicerbara även för tester med prototypen. De slutgiltiga 
testerna föregicks av ett intrimningstest på samma ålderskategori av bebisar som skulle delta i 
sluttestet. Detta test var nödvändigt för att prova en alternativ eye-trackermodell, hitta 
eventuella fel i programkoden samt prova ut scenarioinställningar inför sluttestet. En annan 
fördel med att följa Galitz direktiv var att underlätta jämförelse mellan prototypversioner, 
identifiera förbättringsområden systematiskt och testa systemet i sin helhet. 
 
En tillbakablick på samtliga pilottester som utfördes visar på nackdelar gällande sättet 
medverkande kontaktades och valdes ut. Föräldrar till bebisar bjöds in via flera brevutskick 
där information om projektet och testet gavs, men svarsfrekvensen var låg. Av totalt 650 
utskick till familjer med bebisar i åldrarna fyra till nio månader erhölls cirka 50 svar. 
 
Därtill var balansen mellan vilka åldersgrupper som efterfrågades något felaktig. Fler bebisar i 
åldern sju månader och uppåt bokades in vid pilotstudier jämfört med yngre bebisar. Dessa 
äldre bebisar var fyllda av energi och tröttnade snabbt på att sitta still framför eye-trackern. 
Dessutom blev de äldre bebisarna oftare oroliga, jämfört med de yngre, då föräldern lämnade 
rummet och dök upp på skärmen. I likhet med vad Vasta m.fl. noterat anade kanske dessa 
bebisar att förälderns ansiktsrörelser och eventuellt läckta ljud från kontrollrummet inte 
sammanföll. Att istället använda gosedjur framför webbkameran visade sig vara en bra 
lösning för de äldre bebisarna. För de yngre fungerade interaktionen med föräldern bättre och 
bebisarna visade inga tecken på ängslan. 
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I efterhand skulle följande aspekter gällande testförfarandet kunnat hanteras annorlunda. 
Åldersgenerella egenskaper hos bebisarna borde ha undersökts mer noggrant innan 
brevutskicken gjordes, vilket kunnat underlätta tester och ökat mängden användbar insamlad 
data. Testprotokollens fält skulle reviderats för respektive testdag för att undvika handskrivna 
noteringar. Syftet med tester borde klargjorts inom projektgruppen på ett bättre sätt. 
Vuxentesterna som genomfördes i syfte att undersöka metodens noggrannhet borde ha utförts 
i samma ljudisolerade testmiljö som den komparativa utredningen utförd av Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge för att ges jämförbara förutsättningar. 
 
Rekommendationer för fortsatt arbete är att utföra fler verifierande tester med identiska 
förutsättningar i ljudisolerad miljö. Insamlad data bör hålla erforderlig standard för att verka 
som underlag för t.ex. forskningsartiklar. Dessutom bör användargränssnittet utvärderas i 
användartester med tysta observationer, där audionomer efter en kortare genomgång använder 
den reviderade prototypen. Medverkande bebisar i framtida pilotstudier och verifieringstester 
bör erbjudas en symbolisk gåva, vilket troligtvis skulle öka svarsfrekvensen. 
  



 

87 
 

6 Slutsatser 
Detta examensarbete har resulterat i en ny audiometrisk metod för att fastställa bebisars 
hörtrösklar med hjälp av eye-tracking. Med amplitudsvepta ljudstimuli och en uppmätt visuell 
reaktionslatens kan tillfället då ljudstimulus triggade den mätbara reaktionen fastställas. 
Hörnivån vid denna tidpunkt har i blindtester på vuxna påvisat god samstämmighet jämfört 
med rentonsaudiometri utförd av Karolinska Universitetssjukhuset. Beroende på hur 
scenarioparametrar definieras kan metoden användas både för screening samt noggrann 
utredning av en patients hörtrösklar. 
 
Granskning av ljudhanteringen i föregående prototyp påvisade brister. Den reviderade 
prototypen beräknar aktuellt ljudstimulus matematiskt och använder ej en befintlig ljudbank. 
Ljudhanteringen kan därför anpassas, dvs. det dynamiska sökområdet och ljudstimulus 
varaktighet kan varieras baserat på patientens reaktioner. Prototypen stödjer nuvarande 
viktningsstandarder och kan justeras för framtida revisioner av dessa. 
 
Verifierande tester på bebisar visar att reaktionsbedömning med hjälp av en eye-tracker 
fungerar, förutsatt att scenarioparametrar för aktuell målgrupp anpassas. För 80 % av 
deltagande bebisar i slutverifieringstestet kunde en till åtta hörströsklar fastställas vid en 
session. Projektägarnas målsättning, att lyckosamt kunna testa fyra frekvenser, för båda 
öronen i 85 % av fallen, har därmed inte mötts. Bebisar har ej testats med både traditionell 
VRA-metod och den eye-trackerbaserade prototypen, för att jämföra resultat av likvärdiga 
utredningar. Inga tester med benledande transduktorer har genomförts. 
 
Den utvecklade animationen Espiral har påskyndat kalibreringsprocessen av eye-trackern och 
gett högre precision. Animationen har även verkat som fixeringsobjekt för bebisar under sex 
månaders ålder. Äldre bebisar miste oftare intresset för animationen om den används i flera på 
varandra följande testfaser. Den webbkamerabaserade belöningen har fungerat bra över 
samtliga testade åldersgrupper. Däremot kan förälderns medverkan bytas mot gosedjur om 
barnet visar tecken på ängslan då föräldern lämnar rummet. Slutsatsen är att fixerings- och 
belöningsobjekt måste anpassas efter åldersgrupp eller individuellt. 
 
Mjukvaruutveckling har skett i Visual Studio C#/.NET mot Tobii SDK 3.0 RC1. Resultat 
sparas i SQLite-databasfiler för att stödja analys över en eller flera länkade patienter. I realtid 
plottas även ett interaktivt audiogram. Prototypen är kompatibel med flertalet av Tobii 
Technology’s eye-trackerskärmar och stödjer 4:3, 16:9 samt 16:10 bildformat. 
Användargränssnittet har utformats i samråd med yrkesutövande läkare och audionomer för 
att automatisera arbetsmoment vid en hörtröskelutredning. Möjligheten till kompletterande 
observationer bedöms vara förbättrad, men den reviderade prototypen har ej testats i slutgiltig 
version av yrkesverksamma audionomer. 
 
Med den reviderade prototypen bedöms projektägarna ges möjlighet att finna evidens för den 
nya metoden. Effektmålet att öka objektiviteten jämfört med dagens VRA-tester anses vara 
möjligt att uppnå. Fortsatt förväntas patienten behöva återkallas vid flera tillfällen för att 
genomgå en komplett utredning. Däremot bedöms automatiseringen ge förutsättningar till 
bättre observationer samt underlätta audionomens arbetssituation. I den närmaste framtiden 
bör fler verifierande blindtester göras på vuxna, för att säkerställa de tidiga indikationerna på 
hög precision i den audiometriska metoden. Evidensforskning om att använda eye-trackers för 
att bekräfta bebisars reaktioner på ljudstimulus, samt uppbyggnad av anpassade scenarion bör 
leda till tidigare ställda diagnoser av förmodade hörselnedsättningar.  
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8 Bilagor 

8.1 Resultatpresentation i ursprunglig prototyp 
Resultat från inlärningsfasen för en testdeltagare 
 

 
 
Resultat från testfasen för en testdeltagare 
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8.2 Teknisk kravspecifikation 

Teknisk kravspecifikation (internt dokument) 

Den reviderade prototypen skall: √ = Uppfyllt √ = Ej uppfyllt (kommentar) 
 
Ang. eye-trackerstöd 

• Stödja eye-trackermodeller Tobii T60, Tobii T60XL, Tobii T120. √ 

• Stödja 4:3, 16:9, 16:10 skärmförhållanden. √ 
• Kalibrera bebisars ögon ned till 4 månaders ålder. √ 

Ang. hantering av ljudstimuli 
• Arbeta inom ett dynamiskt område om minst 90 dB. √ 
• Kunna återge de 11 frekvenser uttryckta i ISO 226:2003, dvs. 125, 250, 500, 750 Hz 

samt 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 kHz, för separata öron, med under 0.1% frekvensavvikelse. √  

• Stödja viktningar för hörnivå [HL] enligt både ISO- och ANSI-standard. √ 

• Stödja ljudinterface som baseras på ASIO-drivrutiner. √ (Ännu ej inkluderat) 

• Kunna individuellt kalibrera samtliga 11 frekvenser. √ (Ännu ej inkluderat) 

Ang. Programvaran 
• Utvecklas i Visual Studio C# 2010 eller senare. √ 

• Baseras på Tobii SDK 3.0 RC1. √ 

Ang. Användargränssnittet 
• Baseras på observationer och intervjuer med praktiserande audionomer. √ 

• Utvecklas enligt Galitz 14-stegs-metod. √ 
• Innehålla kontroller för: 

o Val av frekvens. √ 

o Val av öra. √ 

o Ange dynamiskt sökområde √ 

o Val av transduktortyp. √ 
o Parameteråterkallning av scenarion. √ 

o Start, paus och stopp av testfaser. √ 
 

• Innehålla inställningar för: 
o Scenariohantering. √ 

o Patientregistrering. √ 

o Kalibrering av transduktorer. √ 
o Anslutning och kalibrering av eye-tracker. √ 

o Sökvägar. √ 
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Ang. Resultatpresentation 
• Spara resultatpresentation i databasform. √ 
• Ge möjlighet att flytta resultatdatabasfiler. √ 

• Kunna koppla resultatdata för studier över flera patienters utredningar. √ 

• Hantera parameterinställningar separat från patientdata. √ 

Ang. Verifieringstester 
• Funktionstestas på stödda eye-trackers i Tobii’s produktfamilj. √ 
• Kunna samla in underlag för att bestämma en eller flera hörtrösklar för bebisar, under 

6 månaders ålder, i över 85% av fallen. √ (80% vid en session) 
• Precisionsverifieras på vuxna med en maximal avvikelse om 10 dB i medelvärde 

jämfört med annan kliniskt tillämpad metod. √ 

 
Den reviderade prototypen bör: 
 

• Kunna hantera benledande transduktorer. √ (ej testat) 
• Kunna hantera luftburna ljudstimuli via frifältshögtalare. √ 
• Erbjuda koppling och spårbarhet mellan inställnings- och patientdatabas med 

identifikationstal av valda scenarion, viktningar och transduktorer vid testtillfället. √ 

 
Den reviderade prototypen önskas: 
 

• Presentera resultatdata grafiskt, baserat på databasens information. √ 

• Kunna exportera resultat som ett plottat audiogram. √ 
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8.3 Product Breakdown Structure (PBS) 
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8.4 Resultat från jämförelse av kalibreringsanimationer i Tobii Studio 
Studsande katt i Tobii Studio’s infant mode 
 

 
  

Acceleration i ögonrörelser 

Etablerad fixering Blinkning Avbrott i fixering 

Värmekarta med insamlad gazedata från fem testdeltagare 

Exempelgraf med gazedata från en testdeltagare 
― Blickacceleration 
― Stadigvarande fixering 
― Blickfokus x-position 
― Blickfokus y-position 
― Tröskel för acc. filter 
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Prick i Tobii Studio’s vuxenkalibrering 
 

 
  

Etablerad fixering Blinkning Avbrott i fixering 

Acceleration i ögonrörelser 

Värmekarta med insamlad gazedata från fem testdeltagare 
 

Exempelgraf med gazedata från en testdeltagare 

― Blickacceleration 
― Stadigvarande fixering 
― Blickfokus x-position 
― Blickfokus y-position 
― Tröskel för acc. filter 
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Egenutvecklad kalibreringsfunktion, Espiral i Tobii Studio’s Infant mode 
 

 
  

Acceleration i ögonrörelser 

Etablerad fixering Blinkning 

Heat map med insamlad gazedata från fem testdeltagare 

Exempelgraf med gazedata från en testdeltagare 

― Blickacceleration 
― Stadigvarande fixering 
― Blickfokus x-position 
― Blickfokus y-position 
― Tröskel för acc. filter 
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8.5 Användargränssnittets huvudfönster 
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8.6 Exempel på en testplan 

Testplan 
Webbkameraström av förälder som belöning samt svepande ljudtrycksnivå vid fast 
frekvens 
Är videopresentation i form av en webbkameraström av barnets förälder en bra belöning att 
använda istället för de tidigare använda belöningsbilderna? Kan ett stegrande ljud, 
tillsammans med reaktionstid användas för att bestämma ett spädbarns hörtröskel? 
 
Syfte och mål 
Testet syftar till att utreda huruvida en webbkameraström av barnets förälder fungerar bra som 
belöning istället för de belöningsbilder som presenterats i den ursprungliga prototypen. 
Dessutom syftar testet till att utreda ifall ett stegrande ljud kan användas för att fastställa ett 
barns hörtröskel samt ifall barnet reagerar på samma nivå av ljudstyrka upprepade gånger i 
testet. Vidare utreds bebisarnas reaktionstid i ett deltest av detta test. 
 
Målet med testet är att kunna fastställa reaktionstider, utreda ifall belöningen är tillräckligt 
intressant för målgruppen och ifall detta då skapar förutsättningar för ett mera långvarigt test 
samt fastställa ifall ett svepande ljud kan användas vid hörseltester med hjälp av eye-tracking. 
 
Metod 
En funktionsprototyp programmerad i C#.NET bestående av en fixeringsanimation, ett 
ljudstimulus och en webbkameraström testas på målgruppen med hjälp av en eye-tracker. 
Testen dokumenteras dels i form av en film som återger kontrollrummets och testdeltagarens 
skärmar (med sk. ”screen capture”-teknik). Testresultaten sparas i en databas av SQLite-typ 
samt dokumenteras manuellt i ett testprotokoll. 
 
Målgrupp 
Målgruppen består av bebisar i åldern 4-9 månader. 
 
Testförberedelser 

• Kontrollera att all utrustning finns tillgänglig 
o Rätt eye-tracker för testet 
o Laptop med den programmerade funktionsprototypen samt Tobii Studio 
o Ljudkort 
o Positionering (Stol, bilbarnstol, babysitter etc.) 
o Webbkamera+Webbkamerafixtur och tejp 
o Transduktorer (kalibrerade) 
o USB-förlängningskabel 
o TRS-förlängning 

• Koppla laptop till eye-tracker 
• Starta program ”screen capture” för skapande av analysfilm 
• Ta emot barn och förälder och instruera för testet 

o Dokumentera barnets namn, kön och ålder 
• Placera barnet med förälderns hjälp framför eye-trackern 
• Placera föräldern framför webbkameran på en plats som godtas av bebisen 
• Starta Tobii Studio (Jämförelse av kalibreringsanimationer) 
• Fyll i deltagare 
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• Kalibrera i Tobii Studio 
• Se till att uppdatera id_patient i databasen 
• Starta reaktionstidstestet 
• Lekpaus med webbkamera + välj transduktorer och montera dessa 
• Starta funktionsprototyptestet (Conditioning och Threshold of Hearing) 
• Starta testet “Jämförelse av kalibreringsanimationer” i Tobii Studio 
• Dokumentera resultat av testet i testprotokoll_webkameraström 
• Rendera analysfilm 

 
Kalibrering 
Testet inleds med att kalibrera Eye-trackern i Tobii Studio, i Infant_mode 
(Espiral_kalibrering) 5 punkter. Se till att ny benämning ges till varje ny testdeltagare. 
Anteckna benämning i testprotokollet. Vid lyckad kalibrering sätts reaktionstidstestet igång. 
 
Reaktionstidstest 
Reaktionstidstestet inleds med att fixeringsanimationen visas på skärmen. När bebisen fixerat 
på fixeringsanimationen så flyttas densamma. Tidpunkten för när fixeringsanimationen flyttas 
tidsregisteras och tidpunkten för när bebisens blick lämnar föregående fixeringsarea 
tidsregistreras. Denna tidsskillad avgör bebisens reaktionstid. Denna procedur upprepas tre 
gånger och reaktionstiden baseras på ett medelvärde av de registrerade tidpunkterna. När 
reaktionstidstestet är färdigt sätts konditioneringsfasen igång. 
 
Konditionering 
Konditioneringsfasen börjar med att barnet tittar på fixeringsanimationen som är placerad i 
mitten på Eye-trackerns skärm. När barnet fixerat på fixeringsanimationen spelas ett 
stegrande ljud upp med en frekvens på 1 kHz i båda öronen. Ljudet stegras från 30 dB HL till 
90 dB HL under 1, 2, 3, 4, 5 s under fem inlärningsrundor. Fixeringsanimationen släcks efter 
att ljudet har spelats klart eller ifall barnet (beroende på inlärningen) lämnar fixeringsytan 
tidigare. Belöningen, som är i form av en webbkameraström av föräldern, aktiveras och spelas 
i 5s i ett utav de fyra hörnen på skärmen (slumpartat hörn vid systemtriggad belöning, annars 
det hörn där bebisen tittar). Fixeringsanimationen aktiveras därefter igen. Proceduren 
upprepas fem gånger. Först utan tidsfördröjning av belöningen, därefter med en ökad 
tidsfördröjning om 500 ms per ny inlärningsrunda, dvs. 0, 500, 1000…2000 ms. Denna 
tidsfördröjning av belöningen syftar till att “lära in” att i samband med att ljudet presenteras 
så får barnet en belöning. När konditioneringen har slutförts så startar hörtröskeltestet. 
 
Hörtröskeltest 
Efter att konditioneringen har utförts fem gånger så presenteras en stegrande ljudnivå, från 0 
dB HL till 90 dB HL under 4, 8, 12, 16s, och sökandet av belöningen avgör nu om och vart 
belöningen visas. Belöningen visas då barnet lämnar fixeringsanimationen, vid en speciell 
ljudnivå, i den kvadrant där barnet söker belöningen i 5 sekunder. Varje svepande ljud körs 
fyra gånger per öra vid fyra olika frekvenser (500, 1000, 2000 och 4000Hz), dvs. totalt 32 
svepande ljud presenteras. Denna ”sökprocedur” upprepas så länge som barnet finner eye-
trackerns skärm intressant. 
 
Jämförelse av kalibreringsanimationer i Tobii Studio 
Testet avslutas med att köra testet “Jämförelse av kalibreringsanimationer” i Tobii Studio. 
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8.7 Testprotokoll 
___________________________________________________________________________ 
 
Funktionsprototyp ver.______ 
 
 
Testdeltagare: ________________________________       Ålder:_____ mån Kön:_____ 
 
Transducers: Instickstelefon  /  TDH39  /  Mössa (KOSS)  /  Mössa (TDH39)  /  Högtalare 
 
Kalibrering: 
 
Tidpunkt för kalibrering start [HH:MM:SS]:___:___:___  varaktighet [MM:SS] ____:____ 
 
Kalibreringsmetod: Espiral  /  Infant  /  Adult     antal punkter  2  /  5  /  9 
 
Antal försök till godkänd kalibrering: ____ 
 
Skärmbild av resultatvektorer: Ja  /  Nej    benämnd:_________________________________ 
 
Kommentar: 
___________________________________________________________________________ 
 
Reaktionstidstest: 
 
Tidpunkt för start [HH:MM:SS]:____:____:____ varaktighet [MM:SS]: ____:____ 
 
Antal uppmätta reaktionstider:_______  Antal försummade reaktionstider:______ 
 
Lägsta uppmätta reaktionstid [ms]:___________ 
 
Genomsnittlig reaktionstid [ms]:_____________ 
 
Kommentar: 
___________________________________________________________________________ 
 
Konditioneringsfasen: 
 
Tidpunkt för start [HH:MM:SS]:____:____:____ varaktighet [MM:SS]: ____:____ 
 
Inlärningsbeteende, verkar inlärningen fungera?  Ja  /  Nej    Inlärt efter _____ rundor. 
 
Hur många gånger tittade deltagaren bort från skärmen? _____ 
 
Kommentar:  
___________________________________________________________________________ 
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Testfasen: 
 
Tidpunkt för start [HH:MM:SS]:____:____:____ varaktighet [MM:SS]: ____:____ 
 
Hur många gånger tittade deltagaren bort från skärmen? _____ 
 
Hur många rundor kunde köras innan deltagaren tappar intresset för skärmen? _____  
 
Tappas inlärningsbeteendet?   Ja  /  Nej 
 
Kommentar: 
___________________________________________________________________________ 
 
Jämförelse av kalibreringsanimationer i Tobii Studio 
 
Vilken benämning har deltagaren i Tobii Studio? ________ 
 
Hur många datainsamlingar genomfördes av kalibreringsstudien? _______ 
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