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Abstrakt
Denna studie har som syfte att ta fram ett designförslag på ett ögonrörelsestyrt infotainment-system
samt utvärdera detta. Fokusen ligger på den funktionella design och dess för- och nackdelar. Studien
tar upp tre olika designförslag varav ett valdes att göra en prototyp av. Prototypen skapades med
hjälp av HTML5, Javascript och Python. Detta kopplades sedan samman med ett ögonrörelsesystem
tillhörande Smart Eye AB. Prototypen användartestades och utvärderades med hjälp av en
bilsimulator. Utvärderingen gjordes med hjälp av en enkät samt SUS-formulär. Enkäten resulterade i
en kvalitativ utvärdering av prototypen medan SUS-värdet (69,88) pekar på att förbättringar bör
göras för att öka den upplevda användbarheten. Studien innehåller även framtida förbättringsförslag
för vidare utveckling.
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Förord
Denna studie är en del av ett avslutande kandidatarbete som gjorts i samarbete med Smart Eye AB.
Därför riktas här ett stort tack till alla som har varit delaktiga till att göra detta arbete möjligt. Ett
speciellt tack riktas till Per Sörner samt Marie Persson ifrån Smart Eye som handlett arbetet ifrån
början till slut. Handledare Carine Signoret och examinator Örjan Dahlström som också sätt till att
denna uppsats varit möjlig att genomföra. Till sist skall även alla anställda på Smart Eye, samt
studenter som deltagit i seminarieserien, ha ett stort tack för all feedback och visat intresse för att
göra denna uppsats så bra som möjligt.
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1. Inledning
Ögonrörelseteknik är något som idag används i många olika branscher, till många olika syften. Utifrån
ett människa-teknik interaktions (MTI) perspektiv så är detta en teknik som idag testas inom flera
olika fält. Då vi mer och mer använder oss av olika system och gränssnitt vid interaktion med teknik
så har det även skapat fler olika sätt att interagera med dessa system och gränssnitt. Idag används ofta
teknik så som tangentbord, mus, ”touch” paneler, röststyrning med flera för att interagera med olika
typer av system och dess gränssnitt. På senare år så har även ögonrörelseteknik inkluderats i denna
lista då denna teknik blivit mer pålitlig samt mindre kostsam. Smart Eye AB är ett företag som
använder denna teknologi för att utveckla användandet av befintliga produkter och tjänster i diverse
sammanhang. Bland dessa produkter infinner sig bilen, där man idag tittar på olika möjligheter att
integrera ögonblicksrörelser som styrningsverktyg för olika instrument i bilar.
Bilmiljöer är en miljö som är komplex samtidigt som det även är en miljö som kan vara farlig om den
hanteras oaktsamt. Då tekniken idag som finns i bilar utökas med allt fler och fler funktioner så blir
infotainment-systemen en viktig del i utvecklingsarbetet, både säkerhetsmässigt såväl som
utseendemässigt. En del av detta utvecklingsarbete är att utforska olika sätt att interagera med den
teknik som finns i bilar och hitta ett sätt som är enkelt att använda samtidigt som det är säkert.

1.1 Syfte
Denna studie har i syfte att ta fram en funktionell design för denna produkt. Fokusen på den
funktionella designen har valts på grund av att när man använder sig av ögonrörelseteknik så finns det
olika sätt man kan använda ögonen på och detta får i sin tur olika resultat på hur man bör designa
själva utseendet på produkten. Ett designförslag valdes via en workshop med en fokusgrupp som det
sedan skapades en funktionell prototyp på.

1.2 Frågeställningar
För att kunna ta fram en funktionell design för ett ögonrörelsestyrt infotainment-system så krävs det
vissa förutsättningar. Som förklarat ovan så krävs det att man bestämmer hur man skall använda sig av
ögonrörelsetekniken då detta i sin tur påverkar designen. Sedan för att kunna mäta hur den valda
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designen fungerar så behöver man utvärdera detta kvalitativt för att förstå vad användarna anser om
produkten. Detta leder till tre frågeställningar.
Frågeställning 1: Hur kan man funktionellt designa ett ögonstyrt infotainment-system?
Frågeställning 2: Hur upplevs användbarheten i den framtagna prototypen?
Frågeställning 3: Hur kan man förbättra användbarheten i den framtagna prototypen?
För att förtydliga vikten av de funktionella designvalen följer nedan en historisk samt teknisk
bakgrund för ögonrörelseteknik.

2. Eye-tracking historia och teknik bakgrund
Intresset för att förstå sig på ögonrörelser och hur vi kan studera detta började på 1700-talet då
Porterfield (1737) gjorde en kvalitativ beskrivning av hur ögonrörelser fungerar. Men den första
studien som började bygga på den teknik som finns än idag gjordes av Dodge och Cline (1901) där
man använde en metod som gick ut på att ta bilder på ögat och ljusreflektioner som sedan kunde spela
in rörelser i en horisontell riktning. Denna studie följdes av Judd, McAllister och Steel (1905) där man
använde sig av bildspel för att följa ögonrörelser. Dessa studier gav sedan upphov till att gå över till att
analysera ögonrörelser med hjälp av bild-för-bild system som idag kan kopplas till den videoteknik
som används. Det var dock först på 1970-talet som ögonrörelse teknologi tog fart på allvar då tekniken
hade kommit så långt så att man inte längre behövde använda obekväma metoder, resultaten var mer
korrekta och man kunde separera huvudrörelser och ögonrörelser genom flera reflektioner från ögat.
Sedan på 1980-talet började datorer bli snabba nog för att hantera data ifrån ögonrörelse inspelningar i
realtid. Det var först här som man såg användningen och möjligheten för ögonrörelseteknik i ett
människa-teknik interaktion perspektiv (Bolt, 1981). Efter detta har tekniken utvecklats i liknande takt
som datorer, då både videokameror samt datorer blev snabbare, bättre, samt billigare så ökade intresset
och användningsområdet avsevärt vilket har lett oss dit vi är idag. Ögonrörelseteknik används idag i
allt ifrån marknadsundersökningar, användartestning, funktionshinderverktyg, psykologi samt medicin
forskning.
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Idag är det huvudsakligen tre olika metoder som används för att mäta ögonrörelser, kontaktlins som är
kopplad till mätinstrumentet, Electrooculografi (EOG) där man sätter sensorer runt ögat, och
videobaserad mätning som baseras på en estimering av riktningen på ögat. Det är denna videobaserade
metod som kommer att användas i denna studie.
Ett sätt att resonera kring ögonrörelseteknik är genom att använda sig av en estimerad
intersektionspunkts på en display och ser det som man ser en mus på en datorskärm. Detta är dock
endast ett sätt man kan använda dagens ögonrörelseteknik på som inte är funktionellt i bilar framförallt
på grund av att det är en mer dynamisk miljö än t.ex. en display i en skrivbordsmiljö. Man vrider på
huvudet och det finns många olika distraktionsmoment som inte existerar vid ett skrivbord, men
framförallt så är det den primära uppgiften att köra bil som också försvårar användandet. Därför
kommer flera alternativ att utvärderas i denna studie för att ta reda på vad för alternativ som finns.
Men för att göra detta måste man först förstå några av de problem som finns med denna teknik:
-

Vi är inte vana att kontrollera saker med hjälp av vår blick

-

Våra ögon är naturligt ”nyfikna” och scannar därför runt på allt som är intressant

-

Det är mycket brus och ”errors” i den typ av input man får ut av systemet

-

Det är fortfarande inte bra nog för att ”välja” en specifik handling

Detta är några av de viktigaste begränsningarna man bör ha i åtanke när man designar för interaktion
via ögonrörelser. Då detta skall användas av en förare av en bil så blir dessa än mer essentiella frågor
som behöver hanteras. Då den primära uppgiften är att köra bil och en av förhoppningarna med denna
produkt är att försöka underlätta förarens användning av sekundära uppgifter så som att t.ex. sätta på
radion eller höja värmen i bilen så är det extra viktigt att detta inte tar för mycket uppmärksamhet ifrån
själva körandet. Därför måste systemet vara enkelt att använda och då måste man designa runt dessa
problem som den brusiga inputen och våra nyfikna ögon.
För att förklara hur detta kan göras så är det viktigt att man förstår vad för- och nackdelarna är med
ögonstyrda system. Om man jämför med analogt styrda system så är dessa oftast enkla att styra och
enkla att utföra med precision. Detta är en av det huvudsakliga nackdelarna med ögonstyrda system att
3
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det inte är lika träffsäkra och precisa som analoga system, (Duchowski, 2007). Anledningen till detta
är att de videobaserade systemen som används behöver kalibreras. Vad detta innebär är att systemet
behöver modifiera sig själv till dess användare, alltså lära känna användarens ögon. Detta görs
matematisk av mjukvaran som används tillsammans med kamerorna. Men även om man har en bra
kalibrering så är det svårt att få den helt exakt och detta skapar även ett ytterligare problem vad gäller
hur man skall ge feedback till användaren. När man interagerar med ögonen så har man ingen
muspekare eller indikering på vart systemet tror att man tittar. Om man då skulle lägga in en sådan
feedback som t.ex. en muspekare eller i detta fall då en ögonpekare på skärmen man interagerar med
så blir då denna precisionsbrist ett problem. Om systemet inte har en perfekt kalibrering så kommer
denna ögonpekare att vara ett hinder snarare än en hjälp för användaren. Detta för att där användaren
tittar inte är där systemet tror och i sin tur visar för användaren att den tittar. Effekten av detta har
studerats av Drewes (2010) och visar på att ögonen i dessa fall börjar kolla på ögonpekaren vilket
resulterar i att den bara fortsätter förflyttas och det blir då svårt att få systemet att kolla på den punkt
man själv vill interagera med. Ett annat problem är också att det inte på något bra sätt går att utföra val
med ögonen på samma sätt som med en mus eller en touchdisplay. Detta problem kallas för ”the
Midas Touch problem”. Detta utforskades av Jacob (1990) och refererar till att det är svårt att ha en
naturlig interaktion med ögonen på samma sätt som vi kan trycka på saker med fysisk beröring. Något
som istället har använts tidigare för att utläsa val vid ögonstyrda system är något man kallar för ”dwell
time”, (Drewes, 2010). Detta bygger på att man sätter ett tidskrav på när ett val skall göras. Så för att
t.ex. stänga ned en ruta genom att trycka på krysset i hörnet så kan man ställa kravet att man måste
titta på krysset i 2 sekunder och då räknas det som ett val att trycka på krysset. Detta medför alltså ett
tidstillägg vid användandet av systemet och fungerar bra i miljöer där man inte har några tidskrav men
är inte lika bra i en bilmiljö där man inte vill att användaren skall behöva titta bort ifrån vägen mer än
nödvändigt.
För att kunna bestämma hur användaren skall göra aktiva val likt det förklarade ovan, så måste man
först välja vilken typ av indata man vill jobba med. Ett ögonrörelsesystem har oftast flera olika typer
av data som den kan hantera. De vanligaste två typerna av mätnings data man kan använda sig av är
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vad man kallar för ”Gaze direction” och ”point of intersection, (POI)”. Gaze direction baseras på ett
koordinatsystem som tar fram i vilken riktning ögonen tittar. Det gör detta genom att mjukvaran har en
världsmodell lagrad som bygger på distanser mellan det kameror man använder och personen som
använder systemet. Sedan har man även med vad för skärmar eller annan miljö som finns runt om
kring förhåller sig till dessa. Sedan har koordinatsystemet tre punkter, x,y,z, där x är den horisontella,
y den vertikala och z är distansen till användaren. På detta sätt kan systemet räkna ut i vilken riktning
ögonen rör sig. Till skillnad från detta så ger POI en exakt punkt som personen tittar på i den
världsmodell man givit systemet. Detta görs genom att man använder sig av infraröda kameror som tar
fram vad som kallas för ”glinten” i ögat och med hjälp av vart denna befinner sig så kan systemet
räkna ut vart någonstans man tittar i världsmodellen. Dessa två olika typer av indata ger upphov till
olika typer av design på grund av dess för och nackdelar. Som tidigare diskuterats så är kalibrering en
del av ögonrörelsesystem. För att använda sig av POI så är detta ett måste för att systemet så bra som
möjligt skall kunna hitta den exakta punkten användaren tittar på. Detta är en process som måste göras
varje gång en ny person skall använda systemet och ställer därför detta krav på utvecklandet av ett
system som skulle använda sig av detta. Medan om man använder sig av ”gaze direction” så kan man
utgå ifrån riktningarna istället vilket inte ställer samma precisionskrav som POI och därför krävs inte
kalibrering.
Anledningen till varför detta är viktigt att undersöka är för att man idag har infotainment-system i bilar
som inte alltid lämpar sig vad gäller säkerhetsaspekterna som kommer med att köra bil. Här nedan
kommer en teoretisk bakgrund om varför det är viktigt att undersöka nya sätt att interagera med
infotainment-system i bilar.

3. Teoretisk bakgrund
Till följd av det faktum att allt mer teknik, enheter och olika funktioner implementeras i dagens bilar i
form av infotainment och multipla displayer med mera så har också saker som kan distrahera
bilföraren under körning ökat i samma takt. Detta har gjort att det Amerikanska trafikverket, National
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), har presenterat ett slags riktmärke och ramverk som
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riktar sig til biltillverkarna angående hur de bör tänka när det kommer till minskad distraktion av t.ex.
underhållning och kommunikation (NHTSA, 2012).
Detta ramverk tar bland annat upp hur länge en förare som längst bör titta bort från vägbanan och man
rekomenderar även att man bör plocka bort vissa funktioner som finns i dagens bilar.
Än så länge är dessa ramverk av rekommendationer endast riktlinjer, och det finns alltså inget som
säger att de måste uppfyllas. Men om de inbyggda systemen i bilar fortsätter att utvecklas och bli
större kan detta leda till fler olyckor och då kommer förmodligen dessa rekommendationer blir lagar
istället. Därför är det viktigt för biltilverkarena att i ett tidigt stadie lyckas ta fram lösningar på detta
som istället går åt säkrare system som fortfarande är användarvänliga och uppfyller de behov som
finns.
Rekommendationerna som NHTSA har tagit fram grundar sig bland annat i deras egna studier
angånde påverkan från både handhållen och handfri telefonanvändning i samband med bilkörning.
Från dessa studier har man bland annat sett att för uppgifter som kräver både visuell fokus och
motorisk fokus så är risken tre gånger så stor att man krockar.
Denna utveckling som NHTSA pekar ut och vill ändra med hjälp av sina riktlinjer är en av
anledningarna till varför det är viktigt att leta efter en lösning på ett mer effektivt och säkrare sätt att
använda den teknik som användare så väl som biltillverkare vill ha med i bilar. Inom detta område har
det gjorts en del studier gällande positionering av teknik i bilen och dess feedback system. Wittmann,
Kiss, Gugg, Steffen, Fink, Pöppel, & Kamiya (2006) har utfört en studie där man studerat hur
reaktionstider påverkas av positioneringen av en sekundäruppgift. Man använde olika displayytor i en
bil och lät personer köra en simulator där man sedan vid olika tillfällen presenterade ett stimuli vid
dessa ytor. När detta stimuli presenterats så skulle man bromsa. Resultatet visade att ju närmre den
primära fokusen display ytan låg desto snabbare reaktionstid. Man fann även indikationer på att den
centrala panelen var den långsammaste ytan. Detta är något som i sin tur kan ha stor påverkan på
förare och dess säkerhet eftersom de flesta har flera av sina sekundära uppgifter tillgängliga vid den
centrala panelen. Det ökar tiden det tar för föraren att reagera på något som sker vid displayen och gör
det även rimligt att anta att om man behöver ha fokusen på sin centrala konsol vid utförandet av en
sekundär uppgift så förlorar man fokus ifrån vägen i större utsträckning därefter. Detta är något som
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tyder på att hur man designar infotainment-system i dagens bilar bör ses över och där layouten är en av
de viktiga aspekterna, (Kern & Schmidt, 2009).
Utöver vikten av displayytans lokalisering i bilen så är det också viktigt med vilka interaktionsmetoder
som finns tillgängliga. Utvecklingen inom detta område har skiftat helt den feedback vi får ifrån våra
system i bilarna idag. Vid äldre bilar så hittar man oftast mekaniska knappar som hela tiden ger en
haptisk feedback vilket stödjer användning utan att man behöver skifta sin fokus och se ner på
panelerna. Utvecklingen har dock gått emot system som har mycket flera funktioner och med detta har
kraven för multifunktionsytor som inte längre har samma ensidiga funktionalitet samt enkla haptiska
feedback ökat. Därför ser man allt oftare idag bilar med touchdisplayer vilket i sin tur har utökat den
visuella feedbacken i bilar, (Kern & Schmidt, 2009). Detta är något som visat sig vara negativt vad
gäller säkerhets aspekter så som NHTSA pekar ut gällande distraktion och andelen fokus som läggs på
vägen.
När man designar system i bilar så handlar mycket om hur mycket fokus systemen tar ifrån föraren. En
viktig faktor här är hur snabbt föraren kan utföra sekundära uppgifter då ju snabbare föraren kan utföra
detta desto mer tid kan hen spendera på att fokusera på körningen. Anledningen till varför
ögonrörelseteknik är en intressant interaktionsmetod för infotainment-system i bilar är då denna
interaktion har visat sig vara en mycket snabb metod vid andra syften. Ett exempel på detta är
Tanriverdi & Jacob (2000) studie som visade att ögonstyrd interaktion var betydligt mycket snabbare
än handstyrd interaktion. I studien så fick deltagarna i en virtuell miljö använda pekningar och
ögonrörelser för objekt och det visade sig att ögonrörelser var det snabbare alternativet för 21 utav 24
deltagare. Detta är ett naturligt resultat om man tänker på hur vi använder de analoga
interaktionsmetoderna i system. Oavsett om man använder en mus eller touchdisplay så är ögonen
alltid involverade i processen. Allt som oftast så tittar man där man vill trycka och ögonen är oftast där
innan musen eller fingret når dit. På grund av detta så finns det anledning att undersöka att med rätt
design och utformning så är det möjligt att implementera ögonstyrda infotainment-system i bilar med
resultatet att de sekundera uppgifterna bör kunna utföras snabbare.
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Kern, Mahr, Castronovo, Schmidt, & Müller (2010) har studerat detta genom att man jämfört tre olika
interaktionsmetoder för att ta reda på vilken som är snabbast vid utförandet av sekundära uppgifter i en
bilmiljö. Man jämförde här touchdisplayer, röststyrning samt ögonrörelsestyrning och jämförde dess
för och nackdelar. Resultaten pekar på att touchdisplayer var den snabbaste av de tre
interaktionsmetoderna för att utföra varje uppgift men hade andra nackdelar som t.ex. att man inte
längre har båda händerna på ratten vid detta användande. Ögonrörelsestyrningen i denna studie visade
sig vara lite mer distraherande än touchdisplayen och tog lite längre tid men var avsevärt mycket
snabbare än det röststyrda systemet. Men överlag så visar denna studie att det finns anledning till att
fortsätta utvärdera olika interaktionsmetoder för att försöka bevara den teknik som användare vill ha i
bilar utan att öka säkerhetsriskerna.
Denna studie fokuserar på design för ögonrörelseteknik. Målet är att undersöka olika designförslag på
ett infotainment-system som på ett säkert sätt kan styras med hjälp av ögonrörelser vid bilkörning.
Detta skiljer sig ifrån Kern et al. (2010) på det sättet att det inte kommer att göras någon jämförelse
med annan interaktionsmetod. Detta då studien vill lyfta fram hur man kan designa dessa system och
hur användare upplever detta vid bilkörning snarar än att se vad för interaktionsmetod man bör
använda i bilar. Dock utgår studien ifrån det för- och nackdelar som tidigare presenterats för att kunna
designa ett system som har bästa möjliga förutsättningar för att vara säkert att använda i en bil. Detta
gjordes utifrån en kravinsamling för att först ta fram en kravspecifikation för att kunna göra de olika
avvägningar som krävs för att ta fram en prototyp som sedan kunde användartestas och utvärderas.
Kravinsamlingen gjordes i samverkan med företaget Smart Eye AB. Denna kravinsamling utgick ifrån
det tidigare nämnda problem samt viktiga delar för att prototypen skulle nå upp till den standard som
krävs för att vara ett pålitligt system i en bilmiljö. Kravspecifikationen togs fram via ett möte med
representanter ifrån Smart Eye AB för att ta fram en visualisering av målet med den färdiga
prototypen. Nedan följer den framtagna kravspecifikationen.
-

Systemet skall vara intuitiv vid så väl operation samt feedback, och därmed bjuda in till
korrekt användande
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ha så kort inlärningsperiod som möjligt

-

ha lågt beroende av bra ”gaze” signal kvalité och kalibreringsbehov

-

ha låg distraktion för föraren

-

gå snabbt att använda, d.v.s. snabba ögonkast skall räcka

-

vara enkelt och användarvänligt

Philip Anzén

Denna kravspecifikation lade sedan grund till den följande designprocessen.
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4. Design
Designen omfattar en workshop följt av designförslag. Utöver detta ingår även utformning av
prototypen.

4.1 Designprocessen
Designprocessen grundar sig i en workshop med anställda på företaget Smart Eye AB. Detta valdes på
grund av att det behövdes en insikt i det tekniska kraven som ställs vid designandet av ett system styrt
av ögonrörelseteknik. Därför valdes de anställda på företaget till workshopen då det ansågs kunna
tillföra viktiga åsikter med hjälp av sin expertis på hur man kan designa ett infotainmentsystem som
skall styras av ögonrörelser.
Workshopen gick ut på att hålla en öppen diskussion om det olika för och – nackdelarna med
ögonrörelsetekniken och hur man på bästa sätt kan utnyttja dessa vid användandet av ett
infotainmentsystem. Vid workshopen så hölls först en kort introduktion om kravspecifikationen och
sedan presenterades två designförslag för gruppen. Efter detta fick gruppen diskutera och komma med
egna förslag på hur systemet skulle kunna styras och se ut. Utifrån dessa olika förslag så valdes ett av
förslagen ut för att sedan bygga en prototyp på och användartesta. Nedan följer det framtagna
designförslagen för att ge en bild av hur urvalet till prototypen gjordes.

Figur 1. Designförslag 1. Visar det första designförslaget ifrån workshopen, cirklarna bredvid står för
hastighet- och varvmätare
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Förslaget baserades på att man skulle kunna ha en specifik punkt på varje alternativ som skulle agera
aktiveringspunkt. Då tanken till en början var att försöka göra systemet så mycket baserat på ögonen
som möjligt så ville man undvika olika knapptryck och andra interaktionsmetoder till den mån möjligt.
Idén bygger alltså på att man först fokuserar blicken på den ikonen man vill välja och då skulle en
specifik punkt i hörnet börja lysa och när man då har blicken på den punkten så skulle systemet ta det
som det aktiva valet. Detta skulle då gå att göra helt utan knappar eller möjligtvis i kombination med
ett knapptryck för att berätta för systemet att man var redo att använda systemet.
Fördelar med designförslag 1 är:


Att man kan använda detta system utan knapp



Att man får tydlig feedback i det att systemet känner av att man tittar

Nackdelar med designförslag 1 är:


Att det kräver att man använder ”point of intersection” som indata för att kunna läsa av att
användaren kollar exakt på den lysande knappen



Att det som följd av detta förutsätter att man har en bra kalibrering

Figur 2. Designförslag 2. Visar designförslag två
Detta förslag byggde på vad som kan kallas för hissmetaforen. I hissar har man ofta de olika
alternativen i en lista till vänster och sedan själva knappen till höger om denna lista. Detta alternativ
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bygger på den idén att om man presenterar alternativen i en lista så kan man sedan hitta ett mönster på
hur man rör blicken och via detta mönster plocka ut vad användaren vill välja. Så om man t.ex. tittar
på ettan och sedan rör blicken vidare till ettans knapp till höger så skulle detta val väljas då det är ett
tydligt mönster.
Fördelar med designförslag 2 är:


Att man inte behöver använda knapp för att initiera



Att man inte behöver kalibrering då man kan jobba med ”gaze direction” då man endast
behöver kolla ögonrörelsemönstret

Nackdelar med designförslag 2 är:


Att det skulle kräva mera av användaren då man hela tiden måste titta i ett specifikt mönster



Att det finns risk för att systemet hittar ett mönster som inte var menat som det, alltså att man
inte kan ”scanna” av de olika alternativen utan att riskera att ett val görs.

Figur 3. Designförslag 3. Visar designförslag tre där symbolen i mitten är ett öga.
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Detta förslag var det förslag som tillslut valdes att gå vidare med. Idén här bygger på att man använder
sig av en initieringsknapp som sitter på ratten i bilen. När man är redo för att göra sitt val så fokuserar
man blicken på ögat i mitten och trycker ned knappen, sedan rör man blicken mot den ikonen man vill
välja vilket markerar ikonen och då släpper man knappen. Det man gör är att man utifrån ett
koordinatsystem lagrar vart personen haft blicken när hen tryckt ner knappen och sedan jämför man
detta utifrån vart på koordinatsystemet personens blick är när hen släpper knappen. På detta sätt får
man ut ett rörelsemönster på hur personen har kollat och på så sätt kan man säga åt systemet vilken
ikon som skall väljas.
Fördelar med designförslag 3 är:


Att man kan ”scanna” av de olika valen utan att oroa sig om att systemet skall reagera då man
själv aktivt initierar sekvensen



Att man med hjälp av utgångspunkten ifrån ögon-ikonen enkelt kan plocka ut en riktning som
personen kollat

Nackdelar med designförslag 3 är:


Att man måste använda knapp



Att det förutsätter att personen får ett bra första värde när hen trycker ned knappen och tittar
på ögat, annars blir riktningarna fel och det kan bli svårt för systemet att välja ikoner

Då man under workshopen kom fram till att ett system som på bästa sätt nådde målen i
kravspecifikationen var ett system som inte skulle kräva kalibrering men fortfarande vara robust och
enkelt att använda så skulle en knapp behövas i systemet för att initiera användandet. Därför kom vi
överens om att detta tredje alternativ var det mest lovande. Detta förslag arbetades därför vidare med
och resulterade i den prototyp som följer nedan.

4.2 Prototyp
Prototypen på infotainment-systemet byggdes i HTML5 och JavaScript för att sedan kopplas samman
med Smart Eye AB ögonrörelsesystem.
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Designförslag nummer tre var utgångspunkten vid utvecklingen för prototypen och agerade som ett
koncept som vi sedan byggde vidare på under hela processen. Konceptet bygger som tidigare sagt på
att man lagrar ett värde vid initieringen av systemet för att ha som origo att sedan kunna jämföra mot i
realtid när man släpper knappen för att på så sätt få fram en riktning. Men i den färdiga prototypen så
ansågs det att detta skulle kräva mycket av förarens fokus varje gång hen vill använda systemet, att
man måste hålla blicken på ögat varje gång. Därför valde vi att ha en initieringsmeny som visades när
systemet startades första gången. Detta gjordes simultant vid start av bilen i simulatorn. Detta
skapades för att ge möjligheten till att initiera systemet när man står stilla med bilen för att få en så bra
origo som möjligt. Sedan lagrades detta värde och jämfördes med vid varje knapp tryck, vilket betyder
att man kan hålla nere knappen innan man har kollat ned ifrån vägen utan att detta påverkar origo och
ens möjlighet att navigera runt i systemet. Detta ansågs vara det bästa sättet för att man som användare
inte skulle behöva fokusera på initieringen för mycket utan att man snabbt skulle kunna gå med
blicken från vägen till att välja en ikon. Nackdelen med detta är att om man får ett dåligt origo värde
vid första initieringen så påverkar detta vidare användningen i systemet, vilket betyder att man måste
starta om hela systemet för att sätta ett nytt värde. Men när man väl har ett bra värde så blir systemet
mycket enklare att använda än om man skulle behöva göra denna initiering varje gång och då
förmodligen under körning. För att förtydliga för användaren hur denna initiering går till så
presenterades en kort informationstext tillsammans med en bild som pekade ut vilken knapp man
skulle använda.
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Figur 4. Välkomstskärm.
Figur 4 illustrerar hur denna välkomstskärm såg ut. Det som sker här är alltså att när användaren
trycker ned knappen och håller blicken på ögonsymbolen så lagras personens ”gaze value” på
hemsidan. Detta ”gaze value” är två punkter på ett koordinatsystem, så ett x och y värde. Detta
koordinatsystem bygger på att man i Smart Eye Pro 6.0 har byggt upp en världsmodell som är identisk
med den man har i verkligheten. Så man bygger i Smart Eye Pro 6.0 vart alla skärmarna finns och hur
kamerorna man använder förhåller sig till dessa samt personen som skall använda systemet. Detta
möjliggör för systemet att på ett koordinatsystem med ett x,y,z skala räkna ut vart personens ”Gaze” är
riktad i världen. X värdet är det horisontella värdet Y värdet är det lodrätta värdet och Z värdet är
distansen mellan personen och kamerorna. Vi lagrar därför endast X och Y värdet för att få en
uppskattning om i vilken riktning som personen rört blicken. Detta räknas ut på en skala mellan 1 och
-1 så desto närmare 0 desto mer i mitten av världsmodellen riktar personen sin blick. Så ett perfekt
origovärde skulle alltså vara x=0 och y=0. Det är denna metod som möjliggör för ”gaze” användande
istället för att använda ”point of intersect”, för att man med denna metod kan förlita sig på vilken
riktning blicken gått och inte på den specifika punkten. Detta gör att man inte behöver någon
kalibrering för att använda systemet då det ”Gaze value” är tillräckligt precist för att få fram en
riktningsförändring.
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Efter initieringen i systemet så kommer man till förstasidan som med text förklarar hur man väljer en
ikon i systemet (se Figur 5). Det man gör är alltså samma sak som vid initieringen fast att det inte
längre spelar någon roll vart man tittar när man trycker ned knappen eftersom vi redan har vårat
lagrade origo att utgå ifrån.

Figur 5. Förstasidan. Visar förstasidan och dess instruktioner.

Vid knapptryckning så skjuts ikonerna ut (se Figur 6). Detta görs för att vi ville säkerställa att vi får en
tydlig riktningsförändring som skulle vara enkelt att få ut i systemet. Eftersom att ju längre distansen
är mellan ikonerna och mittpunkten desto tydligare distans ifrån origo får vi.
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Figur 6. Förstasidan initierad. Visar hur första sidan ändrar sig efter initiering med blick på media
ikonen.

När man då trycker ned knappen och börjar röra runt blicken så räknar systemet ut i realtid de olika
riktningsförändringarna utifrån origo och kan på så sätt markera den ikon som användaren mest
troligtvis kollar på. Markeringen görs genom att göra ikonen mörkare, detta illustreras på media
ikonen (se Figur 6).
Efter detta var klart så behövde menysystemets uppbyggnad väljas. Här valdes en navigeringsmodell
som kallas för ”Fully Connected”, (Tidwell, 2010). Denna navigeringsmodell bygger på att man
oavsett vart i menystrukturen befinner sig skall kunna navigera till alla andra delar av systemet. Detta
gör att användaren aldrig behöver backa bakåt i systemet för att gå till en annan funktion. Valet att
göra så baserades på att eliminera användningen av ytterligare en knapp då detta skulle ta systemets
interaktion längre ifrån fullt ögonrörelsebaserat samt att man möjliggör snabbare byten mellan
funktioner i systemet. Ikonerna för de olika funktionerna valdes att läggas i hörnorna av skärmen och
alltid på samma ställe oavsett vilken funktion man var inne på. Detta för att man funktionellt skulle
kunna få systemet att åtskilja om en person tittade på inre eller yttre ikonerna, (se Figur 7). Detta
gjordes funktionellt genom att lägga in en gräns i systemet. Vad detta innebär är att genom att testa oss
fram vart på koordinatsystemet man skulle behöva lägga en gräns genom att sätta en godtycklig gräns
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och sedan justera denna utefter hur systemet reagerade när vi själva använde det. Gränsen valdes att
placeras genom att jämföra realtids värde för X mot origovärdet adderat med 0,06X för det nedre
ikonerna och origovärdet adderat med 0,09X för de övre ikonerna. Vad detta innebär är att när man
håller nere knappen så jämför systemet i realtid hur blicken ändras gentemot origo och matchar detta
mot regler för varje markering så om systemet ser att riktningen är uppåt och åt höger så kollar den
även om man har gått över denna gräns och har man det så markerar systemet den yttre ikonen istället
för den inre.

Figur 7. Media. Visar utseendet på media-skärmen.

Efter ikonmekanismen implementerades funktionerna. I systemet implementerades fem prioriterade
funktioner. Dessa funktioner valdes ut vid workshopen då dessa ansågs vara de vanligaste
funktionerna man skulle vilja börja att testa i ett ögonrörelsesystem. Dessa blev då, radio, höja/sänka
värmen, ändra riktning på fläkten, kolla information om bilens status, samt GPS.
Radion togs sedan fram utifrån ett perspektiv där man på ett enkelt sätt skulle kunna bläddra mellan
radiokanaler. Då man redan vid funktionella val kommer kunna se om användare kan välja ikoner i
systemet så ville man av den anledningen också testa något som inte bara var att välja en ikon. Radion
fungerar därmed genom att man väljer att bläddra framåt eller bakåt genom att välja dessa ikoner
precis som innan, (se Figur 8). När man sedan har valt en ikon så byts radiokanal var tredje sekund.
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När man sedan nått den radiokanal man vill lyssna på så klickar man på initieringsknappen vilket tar
bort markeringen och därmed också stannar bläddringen. Tanken med detta var att man skulle kunna
snabbt gå ned och välja att bläddra radiokanal och sedan kunna gå tillbaka med blicken på vägen för
att sedan kunna stoppa bläddringen utan att behöva titta ned igen.

Figur 8. FM radio. Visar utseendet på FM radion när sökning uppåt sker.

Nästa funktion var att kunna ändra temperatur i bilen. Detta var endast något som skedde visuellt då vi
i simulatorn inte hade några riktiga fläktar eller aggregat implementerade. För att höja eller sänka så
markerade man uppåt eller nedåt pilen. Dessa färgkodades för att göra det extra tydligt med en ”röd”
pil för varmare och en ”blå” pil för ljusare. När man sedan hade en ikon markerad så behövde man
endast trycka på initieringsknappen för att höja respektive sänka graderna. När man gjorde detta så
ökade eller minskad då siffran i mitten för att visuellt kunna ge feedback på att någonting hände då
denna funktion inte var fullt funktionell i prototypen, (se Figur 8).
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Figur 9. Temperatur. Visar utseendet på temperaturfunktionen.

Vad gällde riktningen på fläkten så valdes fyra alternativ. För att välja något av dessa så markerar man
ikonen som precis som vid tidigare användande, (se Figur 10). Då detta i testet endast var tänkt att
göra en gång så lagrades inget val här utan varje gång man gick in så var menyn nollställd. Detta
gjorde att det ansågs att samma markering som tidigare använts var tydligt nog som ett val av den
ikonen.

Figur 10. Fläktriktning. Visar fläktriktningsfunktionen.
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Bil informationen valdes att presenteras i en tabell, (se Figur 11). Detta för att det på ett enkelt sätt går
att läsa av snabbt då det är en modell som de flesta känner igen samt att det gav möjligheten att
använda både bilder och text för att representera information. Vid workshopen så kom det fram att det
ofta var irriterande i dagens bilar att det började lysa en ikon som man inte alltid visste vad det var och
därför ville vi ha med en representation med både ikon och text samt en status som skulle kunna
förklara mer än om det bara var fel på delen eller om den fungerar.

Figur 11. Bilinformation. Visar hur bilinformationen presenterades.

Vid workshopen kom man även fram till att det inte skulle finnas med skrivande eller några andra
mera precisionskrävande uppgifter. Men samtidigt kom man överens om att GPS var något som idag
är vanligt i bilar och bör därför finnas med. Därför implementerades en GPS i prototypen som endast
byggde på förinställda destinationer. Tanken här är att man skulle behöva förprogrammera dessa
destinationer innan man börjar använda systemet vid körning. Här fanns då fyra alternativ som valdes
på samma sätt som tidigare genom att markera en ikon genom att trycka på knappen, kolla på ikonen
och sedan släppa knappen, (se Figur 12).
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Figur 12. GPS. Visar GPS-funktionens olika valmöjligheter.

Denna prototyp användartestades och utvärderades därefter med hjälp av en enkät samt ett ”system
usability scale” (SUS) -formulär. Detta är ett vanligt sätt att utvärdera användbarheten i ett system,
(Jeff Sauro, 2011). Det utgår ifrån ett formulär där deltagarna får svara på 10 frågor på en likertskala
om deras uppfattning av det systemet som de har fått testa. Detta ger sedan en möjlighet att på en skala
räkna ut hur användbart systemet är. Medelvärdet för SUS-enkäter ligger på 68, enligt Jeff Sauro
(2011) som analyserat 500 andra studier som använt sig av SUS-enkäten. Via denna analys kan man se
hur produkten eller i det här fallet prototypen mäter sig i användbarhet. Man gör detta genom att
jämföra det SUS-värde man får med medelvärdet på 68 och kan på det sättet utläsa om hur produkten
mäter sig i användbarhet.
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5. Utvärdering
Denna prototyp testades sedan i samband med en annan studie av Anton Romell (2014). För att testa
prototypen i en så verklig miljö som möjligt gjordes detta i en bilsimulator vid Smart Eye AB kontor i
Göteborg.

5.1 Deltagare
Totalt 20 deltagare (N = 20) deltog i studien där medelålder var 31 år, (SD =10,35). Deltagarna
rekryterades via mail, sociala nätverk och direkt förfrågan till vänner, bekanta och kollegor. Det fanns
endast ett krav för att delta i studien och det var att personen skulle ha körkort. Alla deltagare fick
skriva på en medgivandeblankett som förtydligade att testet var helt frivilligt och kunde avbrytas när
som helst. Det stod även tydligt att resultatet inte kom att kunna kopplas till dem personligen. Efter
testet erbjöds alla deltagaren en kaka som tack för hjälpen.

5.2 Material
Testmiljön bestod av ett uppsatt bås, likt förarsätet i en bil. Förarstolen var en riktig bilstol som kunde
justeras och anpassas till deltagaren. Vindrutan bestod av en 55 tums Samsung-tv där
simulatorprogrammet, AutoSim kördes. Simulatorn var kopplad till en spelratt, växellåda och pedaler
av märket Logitech G27. Eftersom studiens fokus ligger i användandet av infotainment-systemet och
dess upplevelse så användes simulatorn endast för att skapa en trovärdig känsla av bilkörning. Men det
var även viktigt för att deltagaren skulle få ett verkligt förhållningssätt till användningen av
infotainment-systemet. Simulatorn simulerade en körning på landsväg med ytterst lite trafik samt med
hastighetsbegränsning på 80 km/h illustrerat med riktiga vägskyltar. Dock var simulatorn inte
begränsad till den hastigheten utan det var upp till föraren att hålla hastigheten till sin bästa förmåga.
Infotainment-systemet presenterades på en bärbar dator med en display-storlek på 11 tum av märket
Hewlett Packard. En skärm av denna storlek valdes för att efterlikna storleken av en kluster-display,
den display som är placerad bakom ratten i dagens bilar. Då systemet styrs av ögonrörelser användes
ögonrörelseteknik i form av två kameror inklusive infraröda-flashar från Smart Eye AB samt deras
mjukvara Smart Eye Pro version 6.

23

Kandidatuppsats

Linköpings Universitet

Philip Anzén

Totalt användes tre olika datorer för att genomföra testet. På den första datorn kördes Smart Eye Pro,
på den andra datorn kördes simulatorn och på den tredje datorn kördes infotainment-systemet. Data
från både Smart Eye Pro och simulatorn skickades via python-script till websockets som sedan
hämtades ut genom JavaScript på den bärbara datorn för att deltagaren på så sätt kan interagera med
systemet i realtid.

5.3 Design
Som tidigare nämnt utfördes testet tillsammans med en annan studie av Anton Romell (2014). Detta
medför en design som innefattar flera variabler än vad som kommer att utvärderas i denna studie.
Följande utformning gjordes för att studera vilka skillnader som finns både praktiskt samt i
utvärderingen av designen beroende på inlärning. Testet utformades för att kunna mäta hur många
ögonkast som testdeltagararen behöver göra för att lösa en sekundär uppgift under bilkörning. Det
utfördes även mätningar för att se hur lång tid som varje ögonkast varar för att se hur länge föraren
tittar bort från vägen varje gång. Dessa två mätningar utfördes för att utvärdera säkerhetsaspekter i
enlighet med frågeställningarna i Romell (2014). Efter att deltagarna utfört alla uppgifter så fick de
svara på en enkät samt ett SUS-formulär för att kunna utvärdera designen av prototypen. Detta gjordes
för att kunna ta reda på svar gällande frågeställningarna kring vad deltagarna anser om användbarheten
i prototypen samt för att få fram konkreta förbättringsförslag. Studien utfördes med en
mellangruppsdesign där 10 deltagare fick testa på och få instruktioner om hela infotainment-systemet
innan det riktiga testet gjordes. De andra 10 deltagarna fick inga instruktioner innan testet annat än de
som gavs av systemet. Om inlärningen i sin tur har någon inverkan på utvärderingen så kan det ge svar
på hur intuitiv prototypen upplevs och på så sätt besvara om ett intuitivt gränssnitt uppnåtts enligt
kravspecifikation. Denna design valdes på grund av att ögonrörelsestyrda system är idag något som
det flesta inte är vana vid att hantera och speciellt inte under bilkörning. Därför ville vi dels studera om
designen av systemet är tillräckligt intuitivt för att en person ska förstå hur det ska användas med hjälp
av ytterst enkla instruktioner givna av systemet. Men det är även intressant att se huruvida en kort
inlärningsperiod med instruktioner från en testledare kan påvisa signifikanta skillnader i användandet
av systemet så väl som i utvärderingen av dess design. Den inlärda gruppen bestod av anställda på
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företaget Smart Eye AB med restriktion för de som varit i direkt kontakt med projektet. Detta valdes
då begränsat antal deltagare gick att få tag på inom tidsramarna för projektet och då en inlärning skulle
göras så gjordes denna avvägning. Den icke-inlärda gruppen bestod sedan av de utomstående deltagare
som rekryterats utanför företaget. Skillnaden mellan grupperna kommer sedan att analyseras med ett
oberoende t-test.

5.4 Procedur
När deltagaren infann sig vid simulatorn så fick alla skriva på en medgivandeblankett där man
godkände villkoren för studien. Dessa villkor förklarade att personen skulle få köra en bilsimulator
och interagera med ett infotainment-system med ögonen. Det var frivilligt att delta och att man när
som helst under studien kunde välja att avbryta om man inte längre ville vara med. Det förklarades
även att allt gjordes anonymt och inga resultat ifrån studien går att leda tillbaka till en specifik
deltagare.
Grupp 1
Grupp ett bestod av 10 deltagare (N=10) där medelålder var 36 år, (SD=9,32) varav 8 var män och 2
var kvinnor. Efter att deltagaren skrivit under medgivandeblanketten så fick de sätta sig vid
simulatorn. För grupp ett så fick man här en genomgång först av simulatorn där man då fick alla
funktioner förklarade för sig så som blinkers, broms, gas, växeln osv. De fick sedan pröva på att köra
bilen en kortare stund för att få in känslan i hur det ter sig att köra simulator jämfört med en vanlig bil.
Deltagaren ombads att säga till när de kände sig bekväma vid körningen. När de indikerat att
körningen kändes ok så startades infotainment-systemet upp. Det fick här då testa på att använda
systemet när de stod stilla med bilen. Detta för att det skulle få känna på hur det är att styra detta
system med ögonen och för att vi skulle kunna gå igenom och förklara de olika funktionerna som
fanns i systemet. När de sedan fått alla olika funktioner förklarade för sig och fått testa på systemet så
ombads de att börja använda systemet vid körning. När det gjort detta en kort stund så startades både
simulatorn och infotainment-systemet om och det riktiga testet kunde börja.
Grupp 2
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Grupp två bestod av 10 deltagaren (N=10) där medelåldern var 27 år, (SD=9,56) varav 8 var män och
2 var kvinnor. För deltagarna i grupp två så fick de endast testa att köra simulatorn och inte
infotainment-systemet. Detta för att försöka eliminera att simulatormiljö skulle vara ett hinder för
deltagaren vid användandet av infotainment-systemet. Samma procedur gällde här att deltagaren fick
funktionerna i simulatorn utpekade för sig och fick sedan köra en kort stund tills hen kände sig
bekväm med körningen av simulatorn.
När testet startades ombads personen att starta bilen och sedan ställa in de inställningar som behövdes
i infotainmentsystemet. När detta gjorts ombads personen att börja köra. Under körningens gång så
fick deltagaren sedan fyra separata uppgifter att utföra. Dessa uppgifter randomiserades även vad
gäller dess ordning för att undvika inlärningseffekt.


starta radion sätta på p3



höja värmen med två grader och ändra riktning på fläkten till ansikte och fötter



kolla så att allt är okej med bilen (car info)



sätta på GPSn på home

(Dessa uppgifter gavs muntligt i ett scenarioliknande vis.)
När personen utfört alla uppgifter så ombads de att stanna bilen för att sedan svara på enkätfrågorna
och SUS-formuläret. När deltagaren svarat på formuläret fick det en kortare introduktion till vad
studien gick ut på för att sedan öppet få ställa eventuella frågor de hade angående studien.
Svaren på SUS formulären konverterades för att räkna ut varje försöksdeltagares individuella poäng.
Detta gjordes genom att subtrahera ett ifrån svaren på de ojämna frågorna och för det jämna
subtraheras fem. Detta skalar alla värden mellan 0 till 4 där fyra är högst positivt. Sedan
sammanställdes alla svaren för att få ett totalt värde som sedan multipliceras med 2,5 för att få ett
slutgiltigt SUS-värde mellan 0 till 100 istället för 0 till 40. Sedan räknas ett medelvärde ut för det
totala SUS-värdet för gruppen genom att addera alla slutgiltiga individuella SUS-värden för att sedan
delas med antalet deltagare.
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Enkäten analyserades genom en tematisk analys där fem återkommande identifierats. Dessa teman
används sedan för att analysera vad som ansågs svårt och vad användarna anser behöver förbättras.
Detta kommer sedan att ställas mot det designval som gjorts för att sedan presentera
förbättringsförslag. Resultaten ifrån dessa enkäter agerar därmed som komplement till SUS resultaten
för att bygga en djupare analys av vad mer specifikt användarna ansågs vara bra eller mindre bra med
prototypen och dess upplevelse. Frågorna som analyserades var följande:


Tyckte du någon av uppgifterna var svårare/lättare att utföra än någon annan, motivera ditt
svar?



Var det något i utseendet av systemet som du reagerade på?



Övriga tankar/åsikter?

5.5 Resultat
5.6 SUS-resultat
SUS-värdet för grupp 1 hamnade på 72 medan grupp 2 hamnade på 67,75. Det totala SUS-värdet för
båda grupperna blev 69,88. Vilket är över medelvärdet på 68 som tagits fram i studien av Sauro
(2011).
Detta betygssätts utifrån studien gjort på 500 andra SUS studier, (Jeff Sauro, 2011), och betyder att
prototypen här får C utifrån en betygsskala på A-F.
Ett oberoende t-test utfördes sedan för att jämföra om det fanns någon signifikans mellan gruppernas
SUS-värden. Resultatet visade att trots ett högre resultat hos de Inlärda (M = 72.00, SE = 2.81) än Icke
inlärda (M = 67.75, SE = 3.88) så var skillnaden inte signifikant, t(18) = 0.887, p = 0.387
Effektstorleken visade på en liten effekt, r = .20.

5.7 Enkätresultat
Enkäterna har genomlästs flera gånger för att hitta svar som pekar på tydliga genomgående teman.
Alla svar togs först ut för att delas in i egna teman, det teman som sedan matchade varandra lades ihop
till ett övergripande teman. Det resterande teman som inte ansågs som övergripande har inte vidare
27

Kandidatuppsats

Linköpings Universitet

Philip Anzén

analyserats. Urvalen av dessa teman gjordes utifrån antalet svar som kunde kopplas till ett tema. Detta
då fokus ligger i att ta fram det genomgående teman som visar på den övergripande åsikten om
prototypen och inte individuella skillnader eller åsikter. Ett enskilt isolerat svar ansågs därmed inte
som övergripande och därför inte som ett övergripande tema. Endast teman med fyra eller fler
deltagare ansågs övergripande.
Det huvudsakliga teman identifierade i grupp ett (inlärda) var följande:


Systemet kändes ibland ostabilt, hoppar mellan ikoner leder till frustration och stjäl tid från
körning



Små ikoner gjorde det svårt att se



Oklar feedback vid radion om man skulle hålla inne eller klicka



Uppgifter med få steg var enklare (uppgifter som Car info och GPS)

Det huvudsakliga teman identifierade i grupp två (icke-inlärda) var följande:


Radiouppgiften var svår att förstå hur man skulle utföra



Små ikoner gjorde det svårt att se

Det fanns inga övriga teman som inte presenterats ovan som kunde identifieras över båda grupperna.
Men det var tydligt att radiouppgiften var en uppgift som båda grupperna identifierade som
svårhanterad. Tillsammans med detta så var det även tydligt hur båda grupperna ansåg att ikonerna var
för små.

28

Kandidatuppsats

Linköpings Universitet

Philip Anzén

6. Diskussion
Vi är idag omgivna av teknik vart vi än går, vi spenderar mängder med tid framför datorn, TV:n och
surfplattan. All denna teknik har en gång varit ny och spännande. Det är inte mer än tio år sedan som
konceptet smartphones var något helt främmande för de allra flesta. Men enligt statistik utifrån SCB,
Privatpersoners användning av datorer och internet (2012) så hade 59 % av Sveriges befolkning
kopplat upp sig till internet via en smartphone. De allra flesta av dessa smartphones använder sig av
touchdisplayer och detta är något som introducerade och ändrade hela sättet vi interagerar med våra
telefoner på. Likt smartphones och touchdisplayer var för tio år sedan är kunskapen och användningen
av ögonrörelseteknik idag. Denna teknik är ny och intressant på det sätt att den är multifunktionell.
Ögonrörelseteknik används idag oftast i syftet att studera någonting, vare sig det är för
marknadsundersökningar eller för forskningsstudier så används de oftast till att få information om vart
vi tittar och varför. Men då dagens ögonrörelseteknik har kommit till ett stadie där den är snabb och
enkel att använda så har man även börjat studera nya användningsområden. Ett av dessa
användningsområden är som det området som ögonrörelsetekniken har använts för i denna studie,
interaktion. Senaste åren har många studier gjorts på hur ögonrörelser som interaktionsmetod fungerar
jämfört med de vanligare metoderna som används idag så som t.ex. touchdisplayer, analoga mus och
tangentbord samt röststyrning. En av dessa är tidigare nämnda studien av Kern et al. (2010) där man
jämförde för och nackdelarna mellan touchdisplayer, röststyrning och ögonrörelser vid utförande av
sekundera uppgifter i en bilmiljö. Ögonrörelser var i denna studie inte den snabbaste metoden för att
utföra dessa uppgifter men den var snabbare än röststyrning och har andra fördelar så som att man kan
ha kvar båda händerna på ratten. Detta är en av fördelarna som gjort att denna studie har fokuserat på
att hitta ett sätt att designa ett ögonstyrt infotainment-system på så för att sedan stödja mer användning
av denna teknik för att likt smartphones skiftet kunna skapa en framtid för ögonrörelseteknik i bilar.

6.1 Metoddiskussion
En viktig del för att denna studie var den ekologiska validiteten. Då studien gjordes i en
simulatormiljö så är den ekologiska validiteten låg för att kunna dra slutsatser kring hur prototypen
skulle fungera samt upplevas i en riktig bilmiljö. Därför försökte denna höjas genom att testa en
fungerande prototyp samt med en verklighetstrogen positionering i bilen.
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Det finns även anledning att diskutera utformningen av workshopen. Workshop fungerar bra för att ta
fram nya idéer och undersöka vad det är användare ser sig vilja kunna göra med en specifik produkt.
Dock så användes inte specifika användare som grupp i workshopen. Detta resulterar i att designen till
en början inte specifikt tagit hand om den tänkta användarens tankar och idéer vid skapandet. Denna
avvägning ansågs dock nödvändig då denna typ av system inte existerar på marknaden idag och
därefter inte heller har några användare som kunnat förmedla den information som behövdes för att ta
fram en design. Därför valdes istället anställda på Smart Eye AB som deltagare i workshopen för att få
en expert insikt på möjligheterna snarare än ett användarperspektiv. Detta kan i sin tur ha haft effekt
på utvärderingen då ett expert perspektiv använts istället för ett användarperspektiv.
Något som påverkade metoden var tidsramen på studien. Då testet behövde ske inom en specifik
tidsram så rekryterades deltagarna utifrån ett bekvämlighetsurval. Detta påverkade även uppdelningen
av grupperna. Då den inlärda gruppen bestod av anställda på företaget Smart Eye AB som i sin tur har
ett eget intresse i denna studie så kan detta ha påverkat resultatet. Denna påverkan skulle kunna ha en
effekt utöver en inlärningseffekt på varför denna grupp hade ett högre SUS-värde. Det skulle även
kunna vara så att personer i denna grupp har mera tidigare erfarenhet av ögonrörelseteknik och av den
anledningen kände sig mer bekväma vid användandet. Dock då resultatet visade på en ytterst liten
skillnad mellan grupperna så ses detta som mindre troligt.
Det var även tydligt i resultaten att en specifik funktion i prototypen inte var lika enkel att använda
som det övriga. Radiofunktionen som tagits fram i prototypen ansågs av användarna vara svår att
förstå och detta kan vara ett resultat av sättet uppgiften gavs kring denna funktion. Tanken med
funktionen var att den skulle fungera som en sökningsfunktion och att man då skulle kunna lyssna och
göra sitt val av radiokanal utan att behöva fokusera blicken på infotainment-systemet. Men uppgiften i
sig ställdes genom att be deltagarna välja en specifik radiokanal. Då namnet på denna radiokanal inte
spelades upp utan bara visades på infotainment-systemet så behövde deltagarna ha blicken på det.
Detta kan därför ha påverkat den upplevda svårigheten med funktionen.
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6.2 Resultatdiskussion
Denna studie har med denna grund studerat hur man kan designa ett infotainment-system för
sekundära uppgifter på bästa sätt. Resultaten för denna studie bygger på både en SUS utvärdering samt
enkätfrågor. Resultatet för SUS utvärderingen visade att prototypen ligger på C nivå utefter den
betygsskala som tagits fram av en jämförelsestudie på 500 andra SUS utvärderingar (Jeff Sauro,
2011). Detta betyder att den ligger på medel vad gäller användbarhet. Vid en färdig produkt så vill
man helst ligga på A-nivå för att ha bäst förutsättningar för att produkten skall upplevas som enkel att
använda. Detta i sin tur betyder att det finns många förbättringsområden vad gäller designen av
prototypen.
Det är även intressant att notera att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan gruppernas SUSvärden. Detta betyder att det inte var någon större skillnad mellan gruppernas åsikt kring systemets
användbarhet. Det var även så att effektstorlek var liten vilken ytterligare indikerar att den inlärda
effekten inte hade någon större inverkan på SUS-värdena.
Detta stämmer även överens med de svar som framstod vid enkätundersökningen. Fyra teman var
genomgående för enkätundersökningen i den inlärda gruppen där två återfanns i den icke-inlärda
gruppen. Det var fyra av tio personer som uttryckte att det blev svårt att använda systemet ibland då
det kändes ostabilt då det ibland hoppade mellan olika ikoner trots att man försökte kolla på en
specifik ikon. Detta ledde till att man tappade fokus på körningen och fokuserade mera på systemet.
Det här kan ses som ett av problemen med den funktionella designen av prototypen. Då systemet utgår
ifrån det origo man lagrar vid första initieringen av systemet så är det viktigt att man får ett bra värde
här. Om man inte får det så resulterar det i att systemet kan misstolka vart du tittar och då kan det
börja hoppa mellan de olika ikonerna då gränserna blir skeva. En annan anledning är att då man
förlitar sig på att systemet hela tiden har en bra ”gaze” på individen om detta då inte är fallet så kan det
också få systemet att kännas ostabilt och ge en hoppande effekt mellan ikonerna.
Det var även många som uttryckte att det var svårt att utläsa ikonerna då man ansåg att dessa var för
små. Sju av tio personer i den inlärda gruppen uttryckte att detta var ett av det största problemen med
systemet. För små ikoner kan ha betytt att man inte alltid visste vilken ikon man skulle välja för att
31

Kandidatuppsats

Linköpings Universitet

Philip Anzén

komma till rätt meny. Detta skapar frustration och tar också fokus ifrån vägen vilket är ett tydligt
problem med designen av prototypen.
Det uttrycktes även att det var en klar skillnad på svårighetsgraden mellan uppgifterna. Fyra av tio
personer uttryckte att det var enklare att utföra det uppgifter som endast krävde att man valde en ikon.
Detta är naturligt då det är färre steg involverade i dessa uppgifter och är något som även tas upp i
Anton Romell (2014) studie där statistiken visar att de uppgifterna med färre steg och enkla ikon val
var involverade tog mycket kortare tid att utföra.
Vad gäller gruppen utan inlärning var det huvudsakligen två teman som kom fram via
enkätundersökningen, små ikoner samt att radion var otydlig och svår att förstå sig på. Det var fyra av
tio personer som utryckte att det var för små ikoner och sju av tio som uttryckte att radion var svår att
förstå sig på. Detta finns det olika tänkbara förklaringar för. Då man genomgående kan se att små
ikoner var en nackdel enligt båda grupperna så kan man konstatera att dessa bör förstoras för att
förenkla användningen av systemet. När det gäller radiouppgiften så var detta ett tema som endast
presenterades i gruppen utan inlärning. Detta kan bero på att den funktionella designen av radion
skiljer sig ifrån resterande funktioner i systemet då man skulle välja en ikon och sedan vänta på
feedbacken i tre sekunder. Detta är något som den inlärda gruppen fick en förklaring för och även
kunde testa på innan man började köra vilket då underlättade användandet av denna funktion för den
gruppen. Medan för gruppen utan inlärning så hade man tidigare i systemet endast fått feedback av sitt
val direkt och då detta inte längre stämde överens vid radion och blev det ett hinder vid användandet.
Detta kan ses som en direkt inlärningseffekt i systemet som tydligt pekar på att radiofunktionen så som
den är utformad i denna prototyp endast fungerar efter inlärning och är därför inte intuitiv nog.

6.3 Förbättringsförslag design
För att besvara frågeställningen kring huruvida man kan förbättra användbarheten i prototypen så
framtogs följande förslag i designen utifrån ovan presenterade resultat. Det var tydligt att ikonernas
storlek var något som många deltagare ansåg var för liten. Ikonerna 50x60 pixlar stora när det zoomats
ut och bör vid en vidareutveckling undersökas vad som kan tänkas vara en lämplig storlek. Mycket av
detta beror på valet av displayyta och avstånd ifrån användaren. Då vi i denna studie valde att testa
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detta system i klusterdisplayens position så anpassade vi också storleken utefter vad en rimlig storlek
på en klusterdisplay är. Detta begränsar utrymmet för vad som går att presentera på den ytan och
därför även storleken av ikonerna. Om man skulle välja att ha detta system vid en annan yta av bilen
så kan det vara enklare att dedicera hela skärmens yta till systemet och därför ge mera utrymme för att
förstora ikonerna. Detta finns det även grund i Wittman et al. (2005) studie, där ytan bakom ratten inte
var den effektivaste ytan för att ge föraren feedback. Denna studie visade att ytorna som ligger närmast
förarens fokus på vägen var den yta som fick förare att kunna reagera optimalt när feedbacken gavs.
Anledningen varför klusterdisplayytan trotts detta valdes att användas i denna studie var för att öka
den ekologiska validiteten. För att göra detta behövde vi använda oss av en displayyta som redan
existerar i det flesta bilar som finns på marknaden idag och därför valdes denna yta. Centrala panelen
hade också gått att använda men då Wittman et al. (2005) visade att klusterdisplayytan var bättre än
den centrala panelen så gjordes denna avvägning. Men för att optimera en slutgiltig produkt så bör
placeringen av detta infotainment-system ses över och omplaceras närmare förarens blick på vägen för
att möjliggöra bättre resultat.
Vidare så uttrycktes en svårighet för uppgifter som involverade flera steg, där radion pekades ut som
den svåraste. En anledning till detta är att det saknas en tydlig förklaring för hur denna funktion
fungerade i systemet. Då den inlärda gruppen inte uttryckte någon svårighet kring denna funktion så
tyder det på att om man fick förklarat för sig hur den fungerade så var det en bra utformning av
funktionaliteten. Ett förbättringsförslag för denna funktion är att man presenterar tydligare feedback på
att en sökning påbörjats när man valt en av ”seek” ikonerna. I dagsläget så sker inget före den faktiskt
har bytt kanal då namnet ändras i mitten och lika så punkten på skalan (se Figur 8). Detta gör att
användaren saknar feedback ifrån systemet efter att man gjort ett aktivt val vilket gör funktionen
otydlig. Feedback som skulle underlätta detta skulle vara att man byter namnet i mitten till att säga
”söker” så att användaren förstår att systemet börjat söka efter en radiokanal. På detta sätt gör man
användaren medveten om vad som sker i systemet och förtydligar därmed även funktionaliteten av de
två ”seek” ikonerna.
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6.4 Funktionell design
Utöver designens utseende så påverkar även den funktionella designen den upplevda användbarheten.
Resultaten visar att det fanns ett tydligt problem vad gäller stabiliteten i systemet. Med detta menas
hur stabilt systemet valde den ikon som användaren kollade på. Detta uttrycktes av användarna i
enkäten där man påpekade att det blev svårt och irriterande att använda systemet när ”den hoppade”
mellan ikoner. En av anledningar till att systemet beter sig på detta sätt är att det idag inte har några
mjuka skillnader mellan ikonerna. Då systemet bygger på i vilken riktning personen kollar utifrån det
origo värdet man lagrat vid första initieringen så får man inte ut vilken exakt punkt personen tittar på.
Detta gör att trotts att personen tittar på en viss ikon så tolkar inte systemet detta utan utgår endast
ifrån vilken riktning det är personen tittar i och väljer ikonen via riktningen. Om origo värdet då har
hamnat lite snett så betyder detta även att gränserna mellan ikonerna har skiftat. Detta kan tillsammans
med en dålig ”gaze” resultera i att systemet tror att användaren tittar någonstans mellan två ikoner. Då
systemet uppdaterar riktningen varje 200 millisekund så kan det då upplevas som att systemet
”hoppar” mellan ikonerna. Detta kan även hända om man har en bra ”gaze” men att man tittar mellan
två ikoner. Detta har att göra med att det i systemet inte existerar någon tom yta. Alltså kommer
systemet alltid att hitta en riktning och därför alltid välja en ikon oavsett om man inte specifikt kollar
på ikonen.
En lösning på detta problem skulle vara att man implementerar tomma ytor mellan ikonerna för att
reducera möjligheten att systemet hoppar mellan ikoner trots att användaren inte gör det. Detta går att
göra genom att minska vinkeln som räknas som en riktning för en ikon och på så sätt får man tomma
ytor mellan ikonerna. En nackdel med detta är att systemet inte blir lika robust då man med mindre
vinklar kräver en bättre ”gaze” kalibrering vilket kan resultera i att det blir svårare för användaren att
”träffa” en ikon.
Detta i sin tur skulle gå att förbättra via ytterligare ändringar av den funktionella designen. Det går att
använda sig av vad man kallar för bakgrunds kalibrering. Detta är ett sätt att utan att aktivt behöva
kalibrera systemet varje gång man startar det så kan man lägga in punkter i infotainment-systemet som
ögonrörelsesystemet skall kalibrera mot. Ett exempel på detta skulle vara att när personen vid första
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initieringen kollar på ögonikonen så fungerar även ögonikonen som en kalibreringspunkt för
ögonrörelsesystemet. Då man vet exakt på vilka pixlar ögonikonen ligger på så kan man lägga in detta
i ögonrörelsesystemet och på så sätt kalibrera användarens ”gaze” vid första initieringen. Detta går
sedan att lägga in på alla punkter som är statiska i systemet och på så sätt kan man få en kalibrering
som sker i bakgrunden under hela tiden användaren använder systemet. Detta skulle öka robustheten
och även ge upphov för att testa en annan typ av design. Anledningen till detta är som tidigare
förklarat att då denna prototyp bygger på en funktionell design som använder sig av riktningar så går
det i nuläget inte att använda saker som listor eller flera objekt inom en nära distans mellan varandra
då riktningarna då blir för små och för svåra att precisera. Men om man har en bakgrundskalibrering
som sker under tiden användaren styr systemet så är det möjligt att uppnå en precision som skulle
tillåta systemet att använda ”point of intersection” istället. Med detta så kan man då designa för flera
objekt på en liten yta och på så sätt möjliggöra en annan design i systemet.

6.5 Slutsats
Denna studie har tagit fram en prototyp på hur man kan designa ett ögonstyrt infotainment-system.
Detta besvarar den första frågeställningen gällande hur man funktionellt kan designa ett ögonstyrt
infotainment-system. Genom att utgå ifrån riktningsförändringar i användarens ögonrörelser så kan
man ta fram ett fungerande system som dessutom inte kräver kalibrering. Resultatet av studien visar
dock att det krävs en hel del förbättringar innan detta system kan testas i en riktig bilmiljö. Detta
svarar på den andra frågeställning kring hur användbarheten i denna prototyp upplevdes. Den
upplevdes överlag medelmåttigt och detta beror mycket på de problem som pekats ut ovan. Mycket av
detta har att göra med att endast en iteration av designen av denna prototyp gjorts. En designprocess
består oftast av flera iterationer innan en produkt är upplevd som användarvänlig och det är därför inte
heller annorlunda i detta fall. Det är dock intressant att ta med sig att användare som aldrig fått se eller
testa ett ögonstyrt infotainment-system tidigare ändå gav systemet en utvärdering inom medelvärdet
för SUS vilket betyder att den upplevda användbarheten av prototypen är medel för vad som förväntas
av denna typ av system. Men för att ett system skall kunna ses som högst användbart och försäkra om
att användarna kommer att vilja använda detta system så bör man sikta mot ett SUS värde som är över
medelvärdet. Detta ger upphov till att dra slutsatsen kring att om man vidareutvecklar denna prototyp
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med det förbättringsförslag som lagts fram så bör man kunna betydligt öka detta systems upplevda
användbarhet. Dessa förbättringsförslag som presenterats ovan besvarar den tredje frågeställningen
angående hur man kan förbättra användbarheten i prototypen. Med en ökning i denna användbarhet så
bör man även kunna se ett betydligt bättre resultat i hanteringen av systemet och på så sätt kunna se en
förbättring utifrån ett säkerhetsperspektiv. Då användaren på ett enklare och snabbare sätt kan använda
sig av systemet så bör även säkerhetensutvärderingen bli mer positiv.
Något som även är viktigt att notera är det som ovan nämnt att en vidareutveckling av denna prototyp
även bör testas inom kontrollerade former i en riktig bilmiljö. Detta då denna studie är utförd i en
simulator så är den ekologiska validiteten kompromissad. Då det tillkommer ytterligare
säkerhetsaspekter för att utföra en liknande studie i en riktig bilmiljö så ansågs en simulerad bilmiljö
som det bästa alternativet för denna studie. Men för att uppnå högre ekologisk validitet så krävs en
studie i en riktig bilmiljö för att få högre validitet och kunna utvärdera hur prototypen skulle upplevas
vid riktig bilkörning.
En annan viktig slutsats är att inom den tidsramen för denna studie så fanns det inte tid nog att
utveckla två system för testning. Detta är något som skulle varit intressant utifrån det funktionella
designperspektivet. Då denna studie endast gav upphov för en utvärdering på ett ”gaze direction”
baserat system så är det svårt att analysera om ett ”point of intersection” baserat system hade presterat
bättre. Därför bör man vid vidare forskning kring detta även designa ett system baserat på POI och
utifrån de förslag som givits ovan utvärdera användbarheten i ett sådant system. Detta behövs för att
ge ögonstyrda infotainment-system en djupare utvärdering för att kunna fullständigt utvärdera
användningen av ögonrörelser som interaktionsmetod i en bilmiljö.
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