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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur det går att använda ögonrörelseteknik för att få ett 

objektivt komplement till subjektiva bedömningar vid användbarhetsutvärderingar. Det 

gjordes en användbarhetsutvärdering av systemet Skeldar, som är en markstation för att styra 

en förarlös helikopter. Testpersonerna fick sätta sig in i scenariot att göra en testflygning av 

en färdiginställd rutt som bevakar Linköping under en högriskmatch i ishockey. Efter testet 

fick testpersonerna göra tänka-högt-protokoll med sina ögonrörelser som ett hjälpmedel. 

Resultaten som kom fram var att testpersonerna tittar mer på kameravyn för att lokalisera 

domkyrkan än på kartvyn och att det inte finns någon signifikant skillnad i fixeringstid eller 

antalet fixeringspunkter mellan hastighets- och höjdmätaren. Det kom även fram att ingen av 

testpersonerna såg det varningsmeddelande som visades när bränslenivån var under tio 

procent. Med hjälp av tänka-högt-protokollet framkom att testpersonerna hade olika strategier 

för att lokalisera objekt och att de tittade mer frekvent på bränsleinidkatorn när de hade 

upptäckt att den lyste rött.  

Studien visar att det med hjälp av ögonrörelseteknik är möjligt att få ett objektivt komplement 

till subjektiva bedömningar i form av exempelvis fixeringstid, total fixeringstid för ett 

område, fixeringspunkter och totala fixeringspunkter för ett område. Det går därför att ta reda 

på var och när piloterna tittar på objekt och med hjälp av ett retrospektivt tänka-högt-protokoll 

med ögonrörelser blir det även möjligt att ta reda på varför. Ögonrörelsekameran kan alltså 

användas som ett verktyg i en användbarhetsutvärdering för att ta reda på varför olika 

designlösningar fungerar bra eller dåligt. 
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1 Inledning 
Bakgrunden till den här kandidatuppsatsen är Saabs intresse kring ögonrörelseteknik. De vill 

vid sina användbarhetsutvärderingar ha ett objektivt komplement till subjektiva bedömningar. 

Saab är därför intresserade av hur det går att använda sig av en ögonrörelsekamera som hjälp 

för att veta var piloterna tittar och när för  att förstå varför olika designlösningar fungerar bra 

eller dåligt. Utifrån detta problemområde har följande syfte och frågeställningar formulerats. 

1.1 Syfte 
Syftet med den här kandidatuppsatsen är att se vad en ögonrörelsekamera kan komplettera 

med vid användbarhetsutvärderingar.  

1.2 Frågeställningar 
1. Går det att använda ögonrörelsekamera som ett komplement vid 

användbarhetsutvärderingar? 

2. Vilken typ av data går det att få ut? 

1.3 Avgränsningar 
Den här studien kommer inte att utvärdera en cockpit utan den avgränsar sig till att utvärdera 

markstationen som styr den förarlösa helikoptern Skeldar. Anledningen till detta är att en 

sådan simulator som har funnits till hands. Det är värt att veta att den simulatorn i den här 

studien är en grov modell av det färdiga systemet Skeldar. På grund av detta är det en del 

designlösningar i simulatorn som inte är fullt lika utvecklade som i det riktiga 

Skeldarsystemet.  
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2 Ögonrörelsekamera 
Det finns två typer av ögonrörelsekameror: mobila och stationära. En stationär 

ögonrörelsekamera sitter fast under en datorskärm och registrerar ögats rörelser inom 

skärmens yta. En mobil ögonrörelsekamera sitter fast på testpersonen så blickregistreringen 

blir inte begränsad till en viss yta utan kan registrera allting som testpersonen ser. Mobila 

ögonrörelsekameror finns i olika utföranden. De finns de som är utformade som glasögon och 

de som sitter fast på en anordning som fästs på huvudet. SMI (SensoMotoric instruments) är 

ett företag som utvecklar ögonrörelsekameror och de har en portabel modell som heter HED 

2.1 SMI HED 
SMI HED är utformad så att det är två kameror som sitter fast på en keps. Den ena kameran 

filmar framåt det vill säga det som testpersonen ser och den andra kameran registrerar ena 

ögats rörelser. SMI har ett analysprogram som heter BeGaze som används vid analysen av 

data. I detta läggs dessa filmer från båda kamerorna ihop till en film där det går att se 

blickmönstret på det som testpersonen har sett. Uppdateringsfrekvensen för SMI HED ligger 

på 50 hz. 

2.2 Registrera ögonrörelser från det dominanta ögat 
SMI HED registrerar bara ena ögats rörelser och för att få bästa möjliga resultat bör det 

dominanta ögats rörelser registreras (Goldberg & Wichansky, 2003). Därför är det bra att göra 

ett test för att ta reda på vilket öga som är dominant. Testet går till så att man sträcker ut 

armen och pekar med pekfingret på en punkt som befinner sig en bit bort och tittar på punkten 

med båda ögonen. Sedan blundar man med ett öga i taget och det öga genom vilket blicken 

hamnar närmast den ursprungliga punkten är det dominanta ögat.   

2.3 Ögats rörelser 

För att förstå vilken typ av ögonrörelser som registreras av en ögonrörelsekamera och som 

ligger till grund för analysen i en ögonrörelsestudie är det bra känna till ögats rörelser. Nedan 

kommer en övergripande beskrivning av två av ögats grundrörelser.  

2.3.1 Fixeringspunkter 

En fixering är en ögonrörelse där näthinnan stabiliseras på ett objekt i den visuella miljön 

(Duchowski, 2007). Med hjälp av en fixering kan informationen från den visuella miljön tas 

in och processeras av hjärnan (Duchowski, 2007). Det kan vara värt att notera under en 

fixering är inte ögat helt still, så ordet kan vara missledande, utan det pågår mikrorörelser i en 

fixering (Nyström, 2011). 

2.3.2 Sackader 

De snabba rörelser som foeva, en del i ögat, gör när den flyttas mellan olika områden i den 

visuella miljön kallas sackader (Duchowski, 2007).  I grunden är sackader de rörelser som 

ögat gör mellan olika fixeringspunkter exempelvis när man läser en text och hoppar mellan 

två ord. De sackadiska rörelserna är både frivilliga och reflexiva i sin natur (Duchowski, 

2007). Snittiden för en sackad är mellan 30–80 millisekunder vilket är en väldigt kort tid för 

att tolka den visuella information som tas in och därför är man nästintill blind under en sackad 

och ingen information tas upp (Nyström, 2011).   
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3 Användbarhetsutvärderingar 
Användbarhetsutvärderingar är en metod där testpersoner individuellt får gå igenom ett flertal 

verklighetstrogna uppdrag (Goodwin, 2009). Användbarhetsutvärderingar används ofta för att 

hitta brister och fel i en produkt. Det finns olika skeenden i utvecklingen av en produkt när 

användbarhetsutvärderingar kan tillämpas. Det går att göra en användbarhetsutvärdering i ett 

tidigt skede av utvecklingen och testa med en pappersprototyp men det går också att testa i 

slutskedet med en fullständig produkt. I grunden går en användbarhetsutvärdering till så att en 

testperson sitter tillsammans med en testledare och utför uppgifterna. Efteråt går de 

tillsammans igenom testet och testpersoner berättar om sina tankegångar (Goodwin, 2009). En 

metod för att gå igenom testet är tänka-högt-protokoll. 

3.1 Tänka-högt-protokoll 
Tänka-högt-protokoll är en metod som används vid användbarhetsutvärderingar för att fånga 

de tankegångar, kognitiva processer, som testpersonen hade under testet (Goodwin, 2009). 

Det går till så att testpersonen talar högt om hur denne tänker och varför den gör som den gör 

i just den situationen. Det finns i grunden två typer av tänka-högt-protokoll där det ena är att 

testpersonen ”tänker högt” under tiden den utför testet och den andra varianten är att 

testpersonen ”tänker högt” retrospektivt efter testet. Det finns problem med att använda den 

förstnämnda varianten i en ögonrörelsestudie då ögonrörelsedata kan bli lidande i form av 

längre fixeringstider och fler fixeringspunkter då testpersonen stannar upp och berättar om 

något (Pernice & Nielsen, 2009). Det passar därför bättre med ett retrospektivt tänka-högt-

protokoll i en användbarhetstudie med ögonrörelsekamera. Det finns en variant av det 

retrospektiva tänka-högt-protokollet där testpersonen får se inspelningsfilmen med sitt 

ögonrörelsemönster samtidigt som den tänker högt. På så sätt fungerar testpersonens 

ögonrörelse som en ledtråd för att komma ihåg sina tankebanor. En studie från Tobii 

Technology (2009) visar att testpersonen producerar mer, och bättre, ord under ett tänka-högt-

protokoll med ögonrörelser som ett hjälpmedel än vid ett utan. Det är viktigt att komma ihåg 

att bara för att ett en person tittar på ett objekt så säger det inte varför denne tittar på just detta 

objekt. Det är därför är det bra att komplettera ögonrörelserna med ett tänka-högt-protokoll.   

3.2 Analysmetoder av ögonrörelsedata vid användbarhetsutvärderingar 

I en användbarhetsutvärdering där ögonrörelsekamera används finns det ingen exakt mall för 

hur forskaren ska tolka ögonrörelsedata utan det skiljer sig beroende på utvärderingens natur 

(Robert & Keith, 2003). Det finns olika metoder för att tolka data beroende på vilket företag 

det är som har gjort mjukvaran som används. Oftast följer det med ett mjukvaruprogram för 

analys som är gjort av tillverkaren av hårdvaran till ögonrörelsekameran. Nedan beskrivs fyra 

analyssätt som går att använda sig av i en ögonrörelsestudie. 

3.2.1 Område av intresse 

Område av intresse (Area Of Interest) är områden i stimulifilmen som forskaren definierar i 

analysen. I ett område av intresse går det att extrahera information i form av fixeringstider, 

fixeringspunkter, hur stor procent av området som det har kollats på och så vidare. Det blir då 

möjligt att jämföra olika områden av intressen med varandra genom att räkna statistik på 

dessa. 
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3.2.2 Antalet totala fixeringspunkter 

Om uppgiften är av sådan natur att testpersonen ska söka efter ett visst mål går det att 

korrelera antalet fixeringspunkter med sökeffektiviteten. Om det är många fixeringspunkter är 

det en dålig sökeffektivitet jämfört med om det är få fixeringspunkter (Robert & Keith, 2003).  

3.2.3 Fixeringstid på varje område av intresse 

Om uppgiften är av sådan natur att testpersonen ska tolka ett område för att ta in information 

under en kort tid går det att använda fixeringstiden som ett mått på tydlighet. Om det är 

svårare att tolka informationen i ett område av intresse kommer det ta längre tid och 

fixeringstiden kommer att bli längre (Robert & Keith, 2003). 

Det går också att använda den totala fixeringstiden som ett viktighetsmått. Om den totala 

fixeringstiden för ett område av intresse blir lång över tid kan det innebära att området av 

intresse är viktigt för testpersonen eftersom testpersonen återgår området ofta under testet 

(Robert & Keith, 2003).  

3.2.4 Antalet fixeringspunkter på varje område av intresse 

På samma sätt som med fixeringstiden går det att använda antalet fixeringspunkter som ett 

mått på tydlighet när uppgiften är av sådan natur där testpersonen ska läsa av ett område 

(Robert & Keith, 2003). Viktiga områden av intresse kommer att få fler fixeringspunkter på 

sig över tid då testpersonen återgår till de områden som är av intresse (Robert & Keith, 2003).   
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4 Skeldar 
Skeldar är en förarlös helikopter som, i konfigurationen som användes i den här studien, är 

utrustad med två kameror. En som filmar rakt fram i helikopterns färdriktning och en som 

sitter under helikoptern som kan filma i 360 grader. Helikoptern styrs via en markstation som 

är uppdelad i två delar, en huvuddel samt en säkerhetskritisk del. I huvuddelen styr piloten 

helikopterns färdplan samt så visas det bilder från kameraupptagningen. I den 

säkerhetskritiska delen finns kontroller för att starta motorn och lyfta upp helikoptern i luften. 

Information från helikopterns sensorer visas också såsom hastighet, höjd, bränslenivå, 

motortemperatur etc.  

I den riktiga markstationen består den säkerhetskritiska delen av fysiska kontroller och 

styrreglage men i simulatorn befinner sig dessa på en touchskärm.  

I simulatorn som användes i den här studien finns det bara plats för en pilot så denne får både 

styra helikoptern och kamerorna. Det finns en konfiguration av Skeldar där upplägget är så att 

det är två piloter som sitter i markstationen. En pilot styr helikopter och den andra piloten styr 

helikopterns kameror för att filma. Det är möjligt att i gränssnittet ändra storleken för olika 

vyer så att det som är intressant för en viss pilot syns bäst och är i fokus.  
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5 Metod 
För att ta reda på hur det går att använda en ögonrörelsekamera som komplement vid 

användbarhetsutvärderingar gjordes en studie av Saabs förarlösa helikopter Skeldar. Nedan 

presenteras metoden för denna. 

5.1 Valet av ögonrörelsekamera 
Ögonrörelsekameran som har använts i den här studien är från företaget SMI och deras 

mobila modell HED. Det finns två anledningar till att en sådan ögonrörelsekamera valdes i 

denna studie. Den främsta anledningen är att simulatorn består av två stycken skärmar som 

båda visar information som är av intresse för studien och därför skulle det bli problematiskt 

med en stationär ögonrörelsekamera. Den andra är att det blir enklare att utföra testet med en 

mobil ögonrörelsekamera då det inte behöver installeras någon programvara för 

ögonrörelsekameran på den dator som simulatorn körs på.  

Det finns en risk med att kepsen som ögonrörelsekameran sitter på kan röra sig om 

testpersonen har mycket hår på huvudet. Det är väldigt dåligt om kepsen rör på sig under 

testet eftersom att det kommer att förstöra kalibreringen och insamlade data kommer bli 

missvisande. För att motverka detta fick testpersonerna ha på sig en tunn mössa, under 

kepsen, som satt väldigt tight emot huvudet. Det blev således enklare att spänna åt kepsen och 

därigenom motverkades att den rörde på sig.  

5.2 Testpersoner 

I en traditionell användbarhetsstudie brukar det vara mellan fem till tio testpersoner beroende 

på studiens karaktär (Kara & Nielsen, 2009). I en ögonrörelsestudie är antalet deltagare 

bestämt av den förväntade effektstorleken och statistiska kraften (Goldberg & Wichansky, 

2003). Då studiens karaktär var åt användbarhetshållet skulle fem testpersoner vara lämpligt 

(Goldberg & Wichansky, 2003). Det är dock rekommenderat att rekrytera 20 procent mer 

testpersoner än vad som behövs på grund av eventuella bortfall och därför valdes sex personer 

till att delta i studien.  

Urvalsgruppen för den här studien bestod av studenter. Skeldars ursprungliga användargrupp 

består av piloter, men på grund av att det var ögonrörelsetekniken som var av intresse blev det 

möjligt att använda sig av studenter istället. Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval 

och anledningen till detta var tidsutrymmet var begränsat och att det sett till detta blev 

smidigare att rekrytera studenter än piloter. Totalt var det sex deltagare i studien och av dem 

var det tre kvinnor och tre män i åldern 22 till 27 år. 

För att minska chanserna till eventuella bortfall rekryterades bara försökspersoner med bra 

syn, det vill säga försökspersoner som inte använder sig av glasögon eller linser. Anledningen 

till detta är att glasögon eller linser kan påverka IR-kamerans upptagning av ögats rörelse och 

göra en kalibrering omöjlig eller om än värre ge en missvisande data (Jarodzka, 2011).  

5.3 Kalibrering av ögonrörelsekameran 
Kalibreringen av utrustningen är en nödvändig och viktig del i en ögonrörelsestudie då en 

dålig kalibrering ger dålig data (Goldberg & Wichansky, 2003). I den här studien användes en 
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fempunkts kalibrering där det är fem punkter som ögat kalibreras efter. Punkterna sattes ut 

som en femmas formation på en tärning, det vill säga två till vänster samt höger och en i 

mitten. Punkterna täckte nästintill upp båda simulatorns skärmar. Vid kalibreringen av 

ögonrörelsekameran användes en laserpekare för att lysa på de utsatta punkterna så att 

testpersonen visste var denne skulle titta. Då punkterna var inom två datorskärmar syntes 

laserpekarens röda ljus dåligt och det var ansträngande att se punkten. För underlätta vid 

kalibreringen placerades två stycken vita A3-ark framför skärmarna så att ljuspunkten blev 

tydligare.  

5.4 Testet 
Testpersonerna utförde testet individuellt och de började med att genomgå utbildning i 

simulatorn för Skeldar. Utbildningen varierade mellan 30-45 minuter beroende på 

testpersonens fallenhet för simulatorn. I utbildningen fick testpersonen prova på liknande 

manövreringar och uppgifter som ingick i testet. Innan utbildningsfasen avslutades gjorde 

testledare en bedömning kring huruvida testpersonens kunskap var tillräcklig eller inte. När 

kunskapen bedömdes som god frågades testpersoner huruvida denne kände sig tillräckligt 

säker för att gå över till testet och om denne kände sig redo fick den gå över till testet annars 

fick denne öva lite till. 

Testet bestod av två stycken moment. I det första momentet fick testpersonen lösa 

testuppgifterna i simulatorn och i det andra momentet fick testpersonen gå igenom ett 

retrospektivt tänka-högt-protokoll samtidigt som denne fick se på inspelningen av sitt 

ögonrörelsemönster. 

5.4.1 Scenario och testuppgifter 

Scenariot som testpersonerna fick sätta sig in i var att de skulle göra en testflygning inför en 

högriskmatch i ishockey i Linköping. Testet bestod av åtta stycken testuppgifter (se Appendix 

A).  

Testuppgifterna var utformade så att testpersonen skulle behöva titta på de båda skärmarna 

och därigenom uppmuntra till en interaktion och ett sökbeteende mellan skärmarna. De var 

också utformade så att testpersonerna var tvungna att söka efter olika objekt i 

simulatorvärlden. Innan testet startades ställdes bränslenivån för helikoptern in på 12 procent. 

Detta gjordes för att få fram ett varningsmeddelande om låg bränslenivå under testet. 

Försökspersonerna var inte medvetna om denna ändring när de startade testet. Anledningen 

till varningsmeddelandet var för att få fram en förändring i skärmen och se hur testpersonerna 

upptäckte denna förändring. I den fördefinierade rutten som valdes i testuppgift 1 var höjden 

samt hastigheten för helikoptern bestämd vid varje waypoint. Så i testuppgift 7 där 

testpersonen manuellt skulle ändra hastigheten frångick helikoptern från den fördefinierade 

hastigheten.  

Testuppgifterna fanns i en pärm som låg intill testpersonen där varje testuppgift stod på en 

egen sida i pärmen. Testpersonen fick byta sida när denne var färdig med en uppgift. Längst 

fram i pärmen stod det hur testpersonen skulle agera vid kritiska situationer och i det här fallet 
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var det när bränsleindikatorn lyste rött. Testpersonen instruerades till att denne kunde gå 

tillbaka till första sidan under hela testet ifall den kände sig osäker vid någon situation.  

5.4.2 Tänka-högt-protokoll med ögonrörelsedata 

Efter testet fick testpersonen sätta sig ner i en soffa och göra ett retrospektivt tänka-högt-

protokoll med hjälp av att se sitt ögonrörelsemönster. Under tänka-högt-protokollet hade 

testpersonen även tillgång till pärmen med testuppgifterna ifall denne inte skulle komma ihåg 

vilken ordning uppgifterna utfördes. Testpersonen fick också möjligheten att pausa eller spola 

tillbaka filmen ifall det var någonting som behövde förklaras mer ingående. Det som sades 

under tänka-högt-protokollet spelades in med hjälp av en diktafon för att sedan transkriberas.  

5.5 Analys 
Analysen av materialet bestod av fyra olika delar. Den första delen var en analys i SMIs 

analysprogram BeGaze där deras verktyg för område av intresse användes. Först togs två 

delar i testet ut där det var intressant att jämföra två områden med varandra.  De delarna var 

när testpersonerna lokaliserade domkyrkan samt när de läste av hastighet- samt höjdmätaren. 

Det togs fram två stycken hypoteser i analysfasen för att underlätta analysen för de två 

delarna. Den första hypotesen var att testpersonerna skulle använda sig av kameravyn för att 

lokalisera domkyrkan. Den andra hypotesen var att det inte skulle skilja sig i tid mellan 

avläsningen av de två hastighetsmätarna. För att få ut data som var nödvändig för att kunna 

undersöka hypoteserna med hjälp av statistiska beräkningar skapades det områden av 

intressen i BeGaze för de olika delarna. Det blev då möjligt att göra t-test på ögonrörelsedata 

för att hitta skillnader eller likheter mellan de olika områdena av intressen.  

Nästa del i analysen var att transkribera det inspelade material från tänka-högt-protokollet för 

att kunna hitta intressanta detaljer, samt för att möjliggöra en jämförelse av det som sagts i 

tänka högt protokollet mellan de olika testpersonera. 

Sedan gjordes en genomgång av testpersonernas ögonrörelsemönster för att se hur de tittade 

vid en given situation. För detta användes analysverktyget Gaze Replay i analysprogrammet 

BeGaze. Situationen som granskades var den när testpersonerna cirkulerade runt Cloetta 

Center och varningsmeddelandet för att bränslenivån hamnade på tio procent dök upp.  

Den sista som gjordes i analysen var en jämförelse mellan det som sagts i tänka-högt-

protokollet och ögonrörelsedata. Detta gjordes genom att gå igenom testpersonernas 

ögonrörelsemönster en gång till. Denna gång så användes transkriptionen av tänka högt 

protokollet som hjälp för att kunna ta del av testpersonernas kognitiva processer som styrde 

ögonrörelserna och därigenom få en helhetsbild av data. 
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6 Resultat 
Nedan följer resultatet i studien. 

6.1 Vilka vyer använder testdeltagarna för att lokalisera domkyrkan 
Det var två vyer som användes av testpersonerna när de försökte lokalisera domkyrkan, 

kartvyn och kameravyn. I figur 1 syns område av intresse för dessa två vyer.  

 
Figur 1. Område av intresse för kartvy och kameravy 

 

Tabell 1 

Medelvärde och standardavvikelse för fixeringspunkter samt total fixeringstid för de två 

mätarna. Fixeringstiden är i millisekunder. 

 Kameravy  Kartvy 

 Fixeringspunkter Fixeringstid  Fixeringspunkter Fixeringstid 

M 47,33  37010,83   21,67  12118,17 

SD 16,11  11901,26   17,93  9838,19 

 

I tabell 1 visas medelvärde och standardavikelser för testpersonernas ögonrörelser under 

testtiden när de lokaliserade domkyrkan. Testpersonerna hade längre total fixeringstid och fler 

fixeringspunkter på kameravyn än kartvyn. Med hjälp av ett t-test visas det att det är en 

signifikant skillnad mellan antalet fixeringspunkter mellan de två vyerna, t(5) = 3,45, p = 
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0,018 samt att det är en signifikant skillnad mellan den totala fixeringstiden, t(5) = 4,45, p = 

0,007. För testpersonernas individuella värden se Appendix B. 

6.2 Jämförelse vid avläsning mellan hastighetsmätare och höjdmätaren 
I Tabell 2 visas deskriptiv statistik för testpersonernas ögonrörelser när de läste av 

hastighetsmätaren samt höjdmätaren. Som det går att utläsa så finns det skillnader i 

fixeringspunkter samt fixeringstid mellan de två mätarna. Vid t-test mellan de två olika 

mätarna visade det sig dock att det inte fanns några signifikanta skillnader i varken 

fixeringspunkter eller fixeringstid. För testpersonernas individuella värden se Appendix C. 

I figur 2 visas mätarnas placering samt hur område av intresset såg ut för de två mätarna. 

Tabell 2 

Medelvärde och standardavvikelse för fixeringspunkter samt total fixeringstid för de två 

mätarna. Fixeringstiden är i millisekunder.  

 Höjdmätare  Hastighetsmätare 

 Fixeringspunkter Fixeringstid  Fixeringspunkter Fixeringstid    

M 2  3332,5   1,17  2243,67 

SD 2  3383,82   0,41  2649,79 

 

 
Figur 2. Område av intresse för hastighetsmätaren (GS kts) och höjdmätaren (MSL ft) 
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6.3 Genomgång av ögonrörelsemönster 
Vid genomgång av ögonrörelsemönster visade det sig att ingen av testpersonerna hade någon 

fixeringspunkt på varningsmeddelandet som visades när bränslet når den kritiska tio 

procentsnivån. Fem av testpersonerna upptäckte att bränsleindikatorn lyste rött när det hade 

gått mer än sju sekunder sedan varningsmeddelandet visades. Testperson 3 gick över och 

tittade på bränsleindikatorn direkt efter att varningsmeddelandet hade blinkat till dock utan att 

ha fäst någon fixeringspunkt på detta.   

I figur 3 visas ögonrörelsemönstret för testperson 3 när denne lokaliserade bränsleindikatorn. 

De runda ringarna är fixeringspunkter och storleken på ringen indikerar på hur lång 

fixeringstiden är. Ju längre fixeringstid desto större ring. Varningsmeddelandet som blinkar 

till när bränslenivån når tio procent visas vid den gråa inramningen (den är ditritad i 

efterhand) som syns uppe i vänstra hörnet i figur 3.  

 
Figur 3. Ögonrörelsemönster för att se bränslemätaren 

 

6.4 Jämförelser mellan tänka-högt-protokoll och ögonrörelsedata 

Nedan följer en genomgång av det resultat som har kommit fram vid transkribering av tänka-

högt-protokoll och jämförelser med ögonrörelsedata. 

6.4.1 Heuristiker för att lokalisera domkyrkan 

I uppgiften som innebar lokalisering av domkyrkan berättade testpersonerna om sina 

strategier för att hitta domkyrkan. Fem av testpersonerna använde sig av samma heuristik. De 

uttryckte sig på ungefär samma sätt: 
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”Jag använde mig av kameran som man kunde snurra för att hitta 

den” 

De använde sig alltså av kameravyn där det går att zooma och rotera kameran för att 

lokalisera föremålet.  

Testperson 3 som använde sig av en annan metod började prata om sin heuristik innan 

videofilmen hade kommit till uppgiftsskedet och sa följande:    

”Då började jag med att hitta domkyrkan, vart på kartan det var, för 

att försöka hitta rätt på den” 

Dennes metod var alltså att först hitta domkyrkan på kartan för att sedan bilda sig en 

uppfattning om vart den befann sig. När videofilmen kommit till uppgiftsskedet och 

testperson 3 såg sina ögonrörelser kompletterande denne sitt utlåtande med följande 

kommentarer:  

”Men näe, jag började ju att titta på kameran. Men sen kom jag på att 

det är smartare att använda sig av kartan.” 

Testperson 3 såg alltså att den först hade tittat på kameran för att sedan tänka att det är 

smartare att använda sig av kartvyn och korrigerade därigenom sitt ursprungliga uttalande.  

6.4.2 Kameran snurrar 180 grader ibland vid fokusering 

I uppgiften som innebar lokalisering av domkyrkan var det två av testpersonerna som stötte på 

problem när de roterade med IR-kameran och skulle högerklicka för att fästa fokus på ett 

objekt. De berättade följande: 

”Valde att ta IR-kameran för att sikta in och tryckte på högerknappen 

men hoppade iväg så då var jag tvungen att försöka hitta tillbaka till 

domkyrkan för att fokusera igen.” 

”Nu var det ju problemet med fokusen att när jag högerklickade på 

kyrkan kom jag baklänges”  

De upptäckte ett problem med att i vissa fall när fokus skulle sättas på ett objekt snurrade 

kameran 180 grader och de måste återlokalisera och ta sig tillbaka till den ursprungliga 

punkten som fokus skulle sättas på. 

6.4.3 Varningsmeddelande för låg bränslenivå 

Testperson 3 som var den deltagare, som gick över till bränsleindikatorn precis efter när 

varningsmeddelandet blinkade till, berättade följande i sitt tänka högt protokoll: 

”Jag tänkte inte på att det blinkade till, utan när jag såg den så trodde 

jag att den hade varit röd ett tag” 

Testperson 3 var alltså inte medveten om blinkningen och kan ha gått över till 

bränsleindikatorn just i rätt ögonblick när den började lysa rött på ren tur. I figur 3 syns 

ögonrörelsemönstret för testperson 3 när denne går över till bränsleindikatorn.  
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Ingen av testpersonerna noterade varningsmeddelandet och följande kommentarer har kommit 

fram i tänka högt protokollet:  

 ”Blev den röd? För det märkte jag aldrig” 

 ”Jag tänkte mig att den knappen skulle börja lysa först” 

 ”Jag la inte märke till den, så det skulle man ju kunna ha en 

mer direkt varning för med ljud eller något” 

 ”Jag tror att det skulle var tvunget att blinka ganska mycket 

för att jag skulle lägga märke till ändringen med 

bränslemätaren” 

Testpersonerna tyckte att varningsmeddelandet som dök upp när bränslenivån nådde tio 

procent var otydlig och att det hade varit bra om meddelandet hade förtydligats med en 

alarmsignal eller liknande. 

6.4.4 Mer frekvent fokus på bränsleindikatorn efter upptäckt av att den lyste rött 

Efter att testpersonerna hade noterat att bränsleindikatorn lyste rött började de interagera mer 

med den säkerhetskritiska delen i simulatorn och mer frekvent titta på bränsleindikatorn. 

Testperson 1 uttryckte det så här när denne såg att sitt ögonrörelsemönster började hoppa 

mellan simulatorns två skärmar: 

”Justja, när jag upptäckte att den lyste rött började jag titta mer på 

bränslenivån för att se att den inte skulle hamna på noll. För jag vill 

ju inte störta” 

Testperson 1 blev alltså påmind och medveten om sitt förändrade beteende under testet med 

hjälp av ögonrörelsemönstret och kunde på så sätt förklara de tankegångar som pågick under 

testet. 

Sammanfattningsvis består resultaten i studien av att testpersonerna tittar mer på kameravyn 

än kartvyn för att lokalisera domkyrkan. Det fanns inga signifikanta skillnader i fixeringstid 

eller antalet fixeringspunkter mellan hastighets- och höjdmätaren. Ingen av testpersonerna 

noterade det varningsmedelande som visades när bränslenivån var under tio procent. Med 

hjälp av tänka-högt-protokollet så har det kommit fram att testpersonerna har olika strategier 

för att lokalisera objekt och att de tittar mer frekvent på bränsleinidkatorn när de hade 

upptäckt att den lyste rött. De upptäckte även en bugg kring att kameran ibland snurrar 180 

grader vid fokusering av ett objekt. Dessa resultat kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt.  
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7 Diskussion 
Nedan följer resultat- samt metoddiskussion.  

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i sex delar som behandlar olika områden. 

7.1.1 Hur lokaliseras domkyrkan 

Utgångshypotesen för den här uppgiften var att testpersonerna skulle använda kameravyn mer 

än kartvyn. Vid t-test för att jämföra hur de tittade på de två olika vyerna visade sig att det 

blev en signifikant skillnad i både fixeringspunkter samt fixeringstid mellan dem. 

Testpersonerna tittade mer frekvent på kameravyn än kartvyn. Det var dock intressant att 

testpersonerna ändå använde sig av kartvyn för att lösa uppgiften vilket de absolut inte hade 

behövt göra. De hade kunnat följa med helikopterns förinställda rutt och bara flyga med mot 

domkyrkan och då skulle den dyka upp i kameravyn. Det var därför intressant att se att det 

pågick en interaktion mellan de två vyerna för att lösa uppgiften. En möjlig förklaring till att 

testpersonerna använde kartvyn kan vara för att orientera var på kartan kameravyn filmade 

och på så sätt skapa sig en uppfattning om var helikoptern befann sig. Det här går att koppla 

till den teori som finns kring att viktiga områden av intressen kommer att ha höga 

fixeringstider samt flera fixeringspunkter. Både kameravyn och kartvyn har varit viktiga för 

testpersonerna för att lösa den här uppgiften.  

Kartvyn kan alltså således även vara av intresse för den pilot som styr kamerorna och inte 

bara för den pilot som styr helikoptern. Det kan vara bra att ha det i åtanke vid designande av 

kamerapilotens interface. 

7.1.2 Jämförelse mellan hastighets- och höjdmätaren 

Avläsningen av hastighets- samt höjdmätaren gick bra för alla testdeltagare då de alla klarade 

av att rapportera hastigheten samt höjden för helikoptern. Det skiljde lite i fixeringstid samt 

fixeringspunkter mellan de två mätarna, det var dock ingen signifikant skillnad. Det går inte 

att dra några slutsatser kring huruvida det är svårare att ta in informationen från höjdmätaren. 

En möjlig anledning till att fixeringstiden samt fixeringspunkter skiljer sig åt mellan mätarna 

är att det var ett hundratal som skulle läsas av vid höjdmätaren till skillnad från det tiotal som 

lästes av vid hastighetsmätaren och det tar längre tid att läsa in tre siffror än två.  

Då både fixeringstiden är kort och antalet fixeringspunkter är få går det att koppla resultatet 

till den teori som finns kring att information som är lätt att tolka kommer att ha kort 

fixeringstid samt få fixeringspunkter. Det går alltså att säga att informationen i de här mätarna 

är lätta för användaren att tolka och ta till sig.  

7.1.3 Varningsmeddelandet för låg bränslenivå 

En sak som var förvånande var att ingen av testpersonerna noterade varningsmeddelandet för 

den låga bränslenivån. Varningsmeddelandet som var en röd ikon med en triangel på blinkade 

till uppe i vänstra hörnet på den vänstra skärmen. En anledning till att de inte upptäckte 

varningsmeddelandet kan ha varit att det dök upp samtidigt som testpersonerna skulle 

rapportera kring det som syntes till runt i kring Cloetta Center och hade därför allt fokus på 

kameravyn och inte kunde uppmärksamma varningsmeddelandet som sitter ovanför kartvyn. 
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Därför vore det bra om varningsmeddelandet kunde förtydligas på något sätt. En möjlig 

förbättring skulle kunna vara att larmet kompletteras med en ljudsignal så att hörseln kan 

avlasta det tungt belastade sinnet synen.  

7.1.4 Tänka-högt-protokoll med ögonrörelsemönster som komplement 

Det har underlättat för testpersonerna i sina tänka-högt-protokoll när de har fått se på sina 

ögonrörelser. Det har kommit fram intressant information som rimligtvis inte borde ha 

kommit fram vid ett tänka-högt-protokoll utan ögonrörelser som komplement.  Dels så är det 

när testperson 3 ändrade sin uppfattning kring sina tankegångar när denne såg sina 

ögonrörelser. Följande extra information som dök upp med hjälp av ögonrörelserna: 

”Men näe, jag började ju att titta på kameran. Men sen kom jag på att 

det är smartare att använda sig av kartan.” 

Med hjälp av att se sina ögonrörelser följer testperson 3 sitt tankemönster och motiverar 

varför den använder sig av kartvyn istället för kameravyn. I just det här fallet hade testperson 

3 troligtvis stått kvar vid sitt första utlåtande om det hade varit ett tänka-högt-protokoll utan 

att se sina ögonrörelser. Det utlåtandet var:  

”Då började jag med att hitta domkyrkan vart på kartan det var för 

att försöka hitta rätt på den” 

Alltså har hjälpen med att se sina ögonrörelser, i det här fallet, hjälpt person 3 att komma ihåg 

sina kognitiva processer på ett sätt som inte hade varit möjligt i ett tänka-högt-protokoll utan 

ögonrörelsemönster. Ett annat tydligt exempel på hur ögonrörelsemönstret har hjälpt 

deltagarna är när bränsleindikatorn lyser rött och de planerar att landa helikoptern. Då började 

de titta mer frekvent på den säkerhetskritiska delen för att mer aktivt hålla koll på 

bränslenivån. Det som testperson 1 berättade när denne såg sina ögonrörelser var:   

”Justja, när jag upptäckte att den lyste rött började jag titta mer på 

bränslenivån för att se att den inte skulle hamna på noll. För jag vill 

ju inte störta.” 

När testperson 1 såg att sina ögonrörelser gick mellan skärmarna kom denne ihåg sina 

tankegånger och kunde berätta om sitt mer frekventa tittande. Den detaljen hade nog inte 

heller kommit upp i ett tänka-högt-protokoll utan ögonrörelsemönster.  

En sak som kom upp i tänka-högt-protokollet som troligtvis hade kommit upp även i ett 

tänka-högt-protokoll utan ögonrörelser är att kameran ibland snurrar 180 grader vid 

fokusering av objekt. Det var ett tydligt störmoment i deras arbete som ledde till en frustration 

och det var även något de nämnde under testet – ”varför gör den såhär för?!”.  
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7.1.5 Förbättringar av Skeldar 

Än en gång är det viktigt att komma ihåg att det här underlaget är baserat på hur det har gått 

för, i inom detta område okunniga, studenter och inte expertanvändare som piloter. Så det bör 

tas med en viss skepticism och behöver vidare studier med expertanvändare för att se om de 

stöter på samma problem. 

Någonting som bör ses över är hur varningsmeddelandet visas när bränslenivån når den 

kritiska nivån. Eftersom simulatorn som har använts i studien endast är en grov modell som 

inte har de nyaste uppdateringarna blinkar varningsmeddelandet endast till för att sedan 

försvinna. Varningsmeddelandet borde inte försvinna automatiskt utan det borde vara piloten 

som väljer att ta bort varningsmeddelandet. Samt att det vore bra att ha en ljudsignal som 

också varnar när varningsmeddelandet dyker fram ifall piloten är inne i en uppgift och inte 

noterar varningen med synen.  

Det finns olika sätt att rotera kameran och fästa vilken punkt som ska fokuseras. Det går dels 

att rotera kameran via kartvyn men också genom att klicka ute i hörnet i kameravyn för att 

snurra den. Det är det sistnämnda som deltagarna i den här studien har använt. I 

undersökningen uppkom det fall där kameran snurrade 180 grader vid högerklick på objekt 

som var väldigt nära kameran. Detta kan vara någonting att undersöka vidare och se i vilka 

situationer det inträffar och om det är naturligt att det ska inträffa. 

7.1.6 Att använda en ögonrörelsekamera vid användbarhetsutvärdering 

För de analyser som har gjorts i den här studien har kvalitén på inspelad film varit tillräckligt 

bra för att analyserna ska vara möjliga. Om det hade varit analyser i den här studien som hade 

varit av intresse av att se hur testpersonerna söker efter objekt i antingen kartvyn eller 

kameravyn så hade inte kvalitén varit tillräckligt bra. Det är därför av intresse vid inhandlande 

av ögonrörelseutrustning att se till så att kvalitén på inspelad film kan tillgodose de 

intresseområden som finns för utvärdering.  

Någonting som är värt att veta innan starten av en ögonrörelsestudie är att analysen är 

tidskrävande. När det är en mobil ögonrörelsekamera som används måste varje område av 

intresse matcha till rätt objekt i varje bildruta i filmen och det arbetet måste göras för varje 

testperson. Om det är långa sekvenser som är av intresse vid analysen så ökar förstås 

analystiden. Om det är en fast ögonrörelsekamera som används så minskas tiden för den här 

delen i analysen eftersom att filmen kommer att vara fast och objekten i filmen inte kommer 

att röra på sig. 

Det är viktigt att ha i åtanke att kalibreringsavståndet begränsar vilka 

användbarhetsutvärderingar som är möjliga. Om kalibreringen görs på skärmar som är på låt 

säga 60 centimeters avstånd och det ingår kontroller i exempelvis en cockpit som är på 20 

centimeters avstånd, så kommer ögonrörelsedata för de kontroller som är på 20 centimeters 

avstånd vara väldigt missvisande. Därför, om det är möjligt, är det kanske nödvändigt att dela 

upp utvärderingen i olika delar och utvärdera delarna var för sig för att få tillräckligt bra data 

för analys.  



Linköpings universitet  Magnus Jonsson 

Kandidatuppsats 18 hp  VT 2012 

 

17 

Det går att se det som att det finns två användningsområden för en ögonrörelsekamera vid 

användbarhetsutvärdering, ett kvalitativt och ett kvantitativt.  

I det kvalitativa användningsområdet krävs det inte mycket förberedelser inför studien utan 

det är bara att köra på. Det är inom det området som ögonrörelsekameran används som ett 

hjälpmedel för testpersonerna i sitt tänka-högt-protokoll och det går att gå igenom 

ögonrörelsedata övergripligt för att se om de upptäcker exempelvis varningsmeddelanden.  

I det kvantitativa användningsområdet krävs det mer förberedelser inför studien. Det 

underlättar om man vet vad som ska undersökas och gärna skapa en hypotes som går att testa. 

Exempelvis om det är två designer av en mätare som ska jämföras. Då finns det en tydlig 

utgångspunkt och man vet vad som ska undersökas och det blir lätt att definiera sitt område av 

intresse för att räkna statistik på det. Det går även att forma testuppgifterna så att testpersonen 

är tvungen att läsa av just den mätaren. Om det inte finns någon tydlig bild över vad som ska 

testas i utvärderingen kan det leda till diffusa testuppgifter om testpersonerna har kollat på 

olika delar och det blir svårt att göra en jämförelse mellan dem.  

7.2 Metoddiskussion 
Det är viktigt att komma ihåg att den här studiens syfte var att undersöka hur 

ögonrörelsetekniken fungerar vid användbarhetsutvärderingar. Om resultatet av 

användbarhetsutvärderingen av Skeldar ska tas som underlag vid framtida uppdateringar har 

den här studien ett stort validitetsproblem. Eftersom att det är studenter som har varit 

försökspersoner i studien kanske inte resultatet alls hade blivit detsamma som om det hade 

varit piloter som utfört testen. Men då syftet har varit att utvärdera tekniken och tidsperioden 

har varit begränsad blev det billigare samt enklare att använda sig av studenter. Om man 

bortser från validitetsproblemet med fel urvalsgrupp så har det fungerat bra med studenter. De 

har lärt sig simulatorn tillräckligt bra för att kunna utföra testuppgifterna och det har kommit 

fram resultat i studien som visar att det finns skäl för vidaretestning med piloter.  

Det har uppkommit problem med två stycken testpersoner. Det var en testperson som inte 

kunde vara med i studien då dennes ögon var så mörka så att ögonrörelsekameran inte kunde 

urskilja pupillen. För den andra personen uppstod det problem vid kalibreringen. Det tog lång 

tid för att få in en bra bild på ögonen, en möjlig orsak till det problemet kan ha varit att den 

personen hade på sig mascara. Det kan uppstå problem vid kalibreringen med personer som 

har mascara (Jarodzka, 2011) och för framtida ögonrörelsestudier är det bra om testpersonerna 

tar bort sin mascara innan testet.  

Under testet presenterades testuppgifterna för testpersonerna i pappersform i en pärm som låg 

på en stol intill testpersonen. Det blev ingen ergonomisk ställning för testpersonerna när de 

skulle läsa samt bläddra i pärmen. Så nu i efterhand hade det kanske varit bättre om 

testuppgifterna hade presenterats på den lediga skärmyta som finns på den säkerhetskritiska 

skärmen för att få en bättre testmiljö.  

När testpersonerna utförde testet satt de inte helt fixerade utan de rörde sig lite när de löste 

uppgifterna. Dels när de skulle läsa uppgifterna i pärmen men även när de skulle nå olika 

kontroller på touchskärmen. Testpersonerna instruerades innan testet att försöka återgå till 
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ursprungs avståndet de hade vid kalibreringen efter att de hade rört sig. Förändringarna i 

avstånd var inte stora utan handlade om ungefär en decimeter framåt eller bakåt. 

Avståndsförändringen har dock lett till att en del ögonrörelsedata är misskalibrerad och det 

har blivit en förskjutning i de ögonrörelser som visas. Lösningen har varit att justera område 

av intresse i analysen så att det passar in i den misskalibrerade ögonrörelsedata. Ett exempel 

är i analysen av hastighet- samt höjdmätaren som ligger för sig själv utan att ha något i kring 

sig så går det att anta att testpersonen läser av en mätare när det är långa fixeringspunkter en 

halv centimeter utanför mätaren. Det går alltså att hantera avståndsförskjutningen i analysen 

då en manuell justering är möjlig. Det går dock att tänka sig att i ett fall där det är flera 

kontroller/mätare som ligger tätt intill varandra kommer det att bli svårt att avgöra vilken 

kontroll/mätare testpersonen faktiskt tittar på och en justering av område av intresse kan bli 

svår att göra.  

Någonting som går att diskutera är huruvida testpersonerna blev störda av kepsen med 

ögonrörelsekameran under testet och hur det påverkar dennes prestation. I den här studien 

frågades testpersonerna efter testet ifall de hade blivit störda av den och de menade på att de 

blev vana efter ett tag. De trodde inte att det hade påverkat deras prestation nämnvärt.  Det 

finns olika typer av mobila ögonrörelsekameror och det går att fundera kring ifall de finns 

någon modell som påverkar testpersonens mindre än de andra. Den ögonrörelsekamera som är 

utformad som ett par glasögon som Tobii har lanserat borde påverka testpersonen mindre än 

den keps som har använts i den här studien då ”stelhetskänslan” som finns med kepsen 

försvinner.   

Tänka-högt-protokollet har fungerat väldigt bra i studien. Men det finns några saker att ändra 

på för att göra det mer effektivt. Istället för att bara spela in tänka-högt-protokollet med en 

diktafon skulle det vara bättre om det även blev filmat med en videokamera. Det blir då 

enklare under transkriptionen att se vad som visas på skärmen när testpersonen tänker högt. 

Det skulle också kunna vara en idé att filma själva testet. Det går på så sätt att fånga 

testpersonens reaktioner under testet. Ett exempel på en sådan reaktion är i den här studien då 

några testpersoner blev frustrerade över att kameran roterade 180 grader.  
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8 Slutsats 
Studien visar att det med hjälp av ögonrörelseteknik är möjligt att få ett objektivt komplement 

till subjektiva bedömningar i form av exempelvis fixeringstid, total fixeringstid för ett 

område, fixeringspunkter och totala fixeringspunkter för ett område. Det går därför att ta reda 

på var och när piloterna tittar på objekt och med hjälp av ett retrospektivt tänka-högt-protokoll 

med ögonrörelser blir det även möjligt att ta reda på varför. Det är dock viktigt att tänka på att 

det är en tidskrävande process. I många fall går det nog att göra användbarhetsutvärderingar 

utan en ögonrörelsekamera och nå ett nästintill lika bra resultat. När det är komplexa miljöer 

som utvärderas så fungerar nog ögonrörelsekameran som bäst då den kan ge den där lilla extra 

informationen som inte kommer fram i en vanlig användbarhetsutvärdering. 

Ögonrörelsekameran kan alltså användas som ett verktyg i en användbarhetsutvärdering för 

att ta reda på varför olika designlösningar fungerar bra eller dåligt.  
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10  Appendix A  Information om kritiska situationer 

och testuppgifter 
 

Hur man agerar vid kritiska situationer 

Om bränsleindikatorn lyser rött så flyg till närmsta grönområde och landa helikoptern där. 

Testuppgifter 

1. Starta motorn och lyft upp helikoptern i luften. Välj den förvalda rutten testflygning 

högriskmatch och aktivera den. 

2. Rapportera propellerhastighet, motortemperatur och bränslenivå.  

3. Helikoptern flyger nu mot domkyrkan, välj valfri kamera och rapportera hur mycket 

klockan är på kyrktornets södra sida.  

4. Rapportera helikopterns höjd samt hastighet.  

5. När helikoptern har passerat Waypoint 5 välj forward-kameran för att rikta in dig mot 

Cloetta Center. 

6. När helikoptern är framme vid Cloetta Center välj ett rektangulärt rörelsemönster för 

att flyga runt Cloetta Center.  

7. Ändra helikopterns hastighet till 22 knop och rapportera propellerhastighet, 

motortemperatur och bränslenivå.  

8. Använd IR-kameran för att observera runt Cloetta Center. Rapportera det du ser.  
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11  Appendix B  Tabell för hur varje individ tittade för 

att lokalisera domkyrkan 

 

Antalet fixeringspunkter på områden av intresse samt total fixeringstid i millisekunder. 

 Kameravy  Kartvy 

Testperson Fixeringspunkter Fixeringstid  Fixeringspunkter Fixeringstid 

1 27  22174  13 5954 

2 37  28507  5 1997 

3 61  38715  55 29947 

4 42  31484  28 15496 

5 71  48006  15 8626 

6 46 53179  14 10689 
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12  Appendix C  Tabell för hur varje individ tittade vid 

avläsning av hastighet- och höjdmätaren 

 

Antalet fixeringspunkter på områden av intresse samt total fixeringstid i millisekunder. 

 Höjdmätare  Hastighetsmätare 

Testperson Fixeringspunkter Fixeringstid  Fixeringspunkter Fixeringstid    

1 2  4433   1  418 

2 6  9628  1  4515 

3 1  1917  1  779 

4 1  179  1  100 

5 1  2400  1  1098 

6 1  1438   2  6552 
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