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Sammanfattning 
I dagens bilar implementeras allt fler inbyggda funktioner både i form av 

kommunikation och underhållning. Dessa funktioner tillför självklart mycket positivt 

men vad som inte alltid pratas om är vilka säkerhetsrisker de också medför då de 

kräver fokus av användaren ofta både visuellt, manuellt och kognitivt. Under 

bilkörning bör fokus från föraren allt som oftast ligga på vägen och därför gäller det 

att designa infotainment-system, det vill säga inbyggda funktioner som till exempel 

radio och GPS, som kräver så lite som möjligt från föraren. 

 

Denna studie testar ett nytt sätt att interagera med inbyggda funktioner under 

bilkörning genom att använda en ögonstyrd prototyp av ett infotainment-system för 

att se om man kan se snabb och intuitiv användning på detta sätt. Testet utförs i 

simulatormiljö och jämför två oberoende grupper med olika mycket inlärning om det 

aktuella systemet. Testdeltagaren fick under bilkörning i simulatorn utföra fyra olika 

uppgifter med det ögonstyrda infotainment-systemet. Efter testning analyserades hur 

lång tid varje uppgift sammanlagt krävde att deltagaren tittade bort från vägen samt 

hur långa varje ögonkast var. 

 

Resultatet visar på att det testade interaktionssättet fungerar tillfredsställande när 

funktionerna kräver förhållandevis lite tankeverksamhet och enkel interaktion. Man 

kan också se signifikanta skillnader mellan deltagare som har fått lära sig systemet 

jämfört med deltagare som inte fått någon inlärning om systemet. Detta skiljde sig i 

hur tidskrävande uppgifterna var för lite mer tankekrävande uppgifter.   
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1. Inledning 
Säkerhet är något som har ansetts vara en av de viktigaste faktorerna inom 

bilindustrin ända sen den första bilen kom i rullning och har sen också utvecklats i 

takt med att bilarna blir allt fler och allt snabbare. I dagens tekniska samhälle utrustas 

bilarna med allt från automatiska bromssystem, dödavinkel-övervakare, anti-sleep-

system och till och med system som automatiskt håller bilen i rätt fil (EURO NCAP, 

2014). Vad som däremot fortfarande är ett stort riskmoment för dagens bilförare är 

alla de sekundära funktioner och möjligheter som finns att utföra i moderna bilar i 

dess så kallade infotainment-system. Att ställa in radion, höja eller sänka värmen, 

ändra fläkten eller ställa in GPS:en är bara några av alla exempel på 

distraktionsmoment som gör att föraren får minskad fokus eller i värsta fall ingen 

fokus alls på den primära uppgiften, dvs. bilkörningen.  

 

På senare år har dessa distraktionsmoment varit ett hett ämne inom bilindustrin och 

det är fortfarande ett problem som skapar ett stort antal olycksfall varje år. Trots detta 

implementerar biltillverkarna in fler och fler funktioner i bilarna och möjligheterna till 

sekundära funktioner som bilföraren har tillgång till bara växer i form av telefonval, 

meddelandefunktioner och till och med användning av appar. Detta leder givetvis till 

fler möjligheter som förare men också till fler distraktionsmoment som påverkar 

körförmågan hos den som kör. Till följd av detta har det Amerikanska 

trafiksäkerhetsverket NHTSA, The American National Highway Traffic Safety 

Administration, nu släppt ett ramverk av riktlinjer (NHTSA, 2012) för hur 

biltillverkarna bör tänka när det kommer till design och val av funktioner i 

infotainment-system, eller In-Vehicle Information Systems (IVIS) som det också 

kallas. Riktlinjerna säger till exempel följande: 

 

The proposed NHTSA Guidelines recommended that devices be designed so that tasks 

could be completed by the driver while driving with: a mean eye glance duration 

away from the roadway of 2 seconds or less; 85 percent of eye glance durations away 

from the roadway being 2 seconds or less; and a cumulative time spent glancing away 

from the roadway of 12 seconds or less. (NHTSA, 2012, s.37) 
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Dessa riktlinjer som NHTSA har lagt fram grundar sig framför allt på stora mängder 

insamlad data från studier och forskning som gjorts inom ämnet, som till exempel 

100-bilarsstudien (Neale, Dingus, Klauer, Sudweeks & Goodman, 2005). Dessutom 

har man tagit fasta på fundamentala principer: 

 

• förarens blick ska framför allt vara fokuserad på vägen 

• föraren ska alltid kunna ha minst en hand på ratten 

• distraktionen som förorsakas från en sekundär funktion får inte överstiga den 

från en baslinje-funktion (manuell radio-inställning) 

• alla funktioner ska kunna avbrytas när som helst 

• föraren bestämmer i vilken takt interaktionen ska ske, inte systemet 

• skärmen som används är tydlig och enkel att se 

1.1 Distraktion 

Att köra bil är idag något som görs av en stor del av världens befolkning och för 

många, något som görs dagligen. Bilkörning är ett smidigt sätt att ta sig mellan punkt 

A och punkt B på ett enkelt och snabbt sätt och något som många är helt beroende av 

i sin vardag. Bilen har dock gått från att endast vara ett transportmedel till att idag 

vara en rullande, multifunktionell artefakt som även används som arbetsredskap, 

underhållningsmaskin eller uppvisningsobjekt (Kern & Schmidt, 2009). Detta gör 

också att många bilförare blir bekväma med att köra bil och det faktum att det är så 

vardagligt förekommande medverkar även till att farorna med bilkörning ofta inte 

förnimmas och kanske helt förbises. Även komplexiteten med bilkörning är något 

som ganska snabbt glöms bort. Delvis på grund av att de viktigaste delarna av 

bilkörning sker rent automatiskt när det väl har satt sig i muskelminnet hos vana 

bilförare (Sternberg, Sternberg & Mio, 2012, s.170). Trots detta så är dessa processer 

beroende av vår uppmärksamhet och vår ständiga fokus för att vi ska kunna agera mot 

allt som händer i den dynamiska omgivning som råder i trafiken. På grund av detta är 

distraktion i samband med bilkörning en stor säkerhetsrisk som varje år leder till ett 

stort antal trafikolyckor och dödsfall. Enligt det Amerikanska trafiksäkerhetsverket, 

NHTSA, så rapporterades det i 17 procent av alla inrapporterade trafikolyckor och 

kollisioner i USA (899 000) att de inträffade på grund av ”driver distraction” 

(NHTSA, 2012). 
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Vad som räknas som distraktionsmoment finns det dock delade åsikter om trots att 

forskning kring ämnet har ökat enormt senaste årtiondena. En utlösande faktor av den 

ökade forskningen och intresset kring just distraktion i samband med bilkörning är 

den snabbt växande användningen av mobiltelefoner. Till exempel har det påvisats att 

personer som använder mobiltelefon medan man kör utsätter sig för en 4 gånger så 

stor risk att vara involverad i en trafikolycka jämfört med förare som inte använder 

sin mobiltelefon (McEvoy et al., 2005). Telefonanvändning är dock inte de enda 

distraktionsmomentet som ökar risken för olyckor men att peka ut vad som påverkar 

körningen negativt och att mäta just distraktion är som sagt inte helt lätt. 

 

Problemet med att studera ett så komplext koncept som distraktion är att det inte finns 

någon definitiv definition av vad det faktiskt innebär. Begreppet i samband med 

bilkörning kan innefatta allt från uppgifter inne i bilen som påverkar föraren till att 

innefatta allt som kan påverka förarens uppmärksamhet och minska fokus från den 

primära uppgiften (Schaap, Horst, Arem & Brookhuis, 2009). I det tidigare nämnda 

ramverk, som tagits fram av NHTSA, definieras termen ”driver distraction” som en 

specifik typ av ouppmärksamhet som uppstår när föraren förflyttar fokus från 

bilkörningen till en sekundär uppgift istället. Sekundära funktioner kan då innefatta 

allt från elektronisk utrustning, visuella händelser utanför bilen, interaktion med 

passagerare eller en så enkel sak som att äta medan man kör (NHTSA, 2012). Dessa 

kan sen delas upp i tre olika kategorier och en sekundär uppgift kan bestå av allt från 

en, till alla tre av dessa: 

 

• Visuell distraktion - innebär att föraren måste titta bort från vägen för att 

visuellt ta in information. 

• Manuell distraktion - innebär att föraren måste avlägsna en eller båda 

händerna från ratten för att kontrollera eller manipulera elektronik eller 

dylikt. 

• Kognitiv distraktion - innebär att föraren måste lägga kognitiv fokus på 

annat än bilkörningen. 
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Enligt statistik från NHTSA rapporterades, som tidigare nämnt, hela 899 000 

förardistraherade trafikolyckor enbart i USA år 2010. Av dessa så rapporterades det 

specifikt att föraren var distraherad av manuella distraktioner, som till exempel att 

justera eller interagera med infotainment-system, i 3 procent av dessa (26 000). 

Flertalet olyckor har heller inte någon specifikt rapporterad orsak så mörkertalet kan 

vara betydligt mycket större. I en studie av Wynn, Richardson & Stevens (2013) 

kunde man visa att interaktion med ett infotainment-system medan man kör bil 

försämrar körförmågan mer än hos en person som kör och har 0,8 promille alkohol i 

blodet. Detta gör att det är viktigt att kommande system utvecklas och implementeras 

med ett enormt säkerhetstänk för att försöka minska dessa distraktionsrelaterade 

trafikolyckor. 

1.2 Touch-interaktion 

Infotainment-systemen i dagens moderna bilar är multifunktionella system som är 

utrustade med mer sekundära funktioner än någonsin tidigare. Enligt en undersökning 

från 2009 där man tillfrågade 35 stycken biltillverkare angående deras infotainment-

system så kom man fram till att nästan hälften av dessa (46 %) byggde på interaktion 

med touch-skärmar redan då (Kern & Schmidt, 2009). Idag skulle denna siffra 

troligtvis vara betydligt högre då interaktionen med touch-skärmar idag är så pass 

vanligt förekommande i människors vardag via både mobiltelefoner och surfplattor 

vilket gör det till ett lätt val även för biltillverkarna. Touch-interaktion har dock ett 

flertal negativa aspekter när det används i samband med bilkörning. För att kunna 

göra val på skärmen krävs det att skärmen är placerad inom räckhåll för föraren och 

ofta placeras skärmen i en centrerad position i bilen som ligger nedanför förarens 

siktlinje (Kern & Schmidt, 2009). Just positionen av var skärmen placeras i bilen har 

visats ha stor betydelse för säkerhet i tidigare studier. Horrey & Wickens (2004) samt 

Wittmann et al. (2006) refererar båda till Summala, Nieminen & Punto (1996) som 

studerade just hur mycket skärmens position har betydelse för den laterala kontrollen 

vid bilkörning, dvs. att hålla bilen rätt på vägen. De testade skillnaden mellan tre olika 

skärmpositioner som alla hade olika graders vinkel från en horisontell linje längs med 

toppen av instrumentbrädan. Testet gjordes under bilkörning i 30 km/h. Positionerna 

av displayen var; på instrumentbrädan (7 graders vinkel), precis bredvid 

hastighetsmätaren (23 graders vinkel) och vid mittkonsolen (38 graders vinkel). 

Summala et al. (i Wittmann et al., 2006) påvisade då att vägkontroll fortfarande kan 
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uppnås under utförandet av sekundära uppgifter via det perifera seendet om skärmen 

är tillräckligt nära vägbanan. Resultatet visade specifikt att medellängden av hur långt 

föraren kunde köra utan att krossa sidlinjerna sjönk med 30 procent när skärmen var 

placerad med 38 graders vinkel jämfört med 23 graders vinkel. 

 

En annan negativ aspekt med touch-skärmar är att föraren måste släppa ratten med 

minst en hand och sedan kolla ner på displayen för att koordinera sig till det val som 

ska göras. I de fall där skärmen är centrerad i bilen kan detta även medverka till att 

pekningen på skärmen döljer den visuella feedbacken från systemet för föraren. Då 

touch-skärmar heller inte har någon haptisk feedback kan detta leda till att föraren 

håller kvar blicken på systemet under en längre period istället för att ha fokus på 

vägen (Kern et al., 2010).  

1.3 Eye-tracking 

En alternativ interaktionsmetod till touch, som nu har kommit relativt långt i 

utvecklingen är eye-tracking. Eye-tracking är, precis som det låter, en metod där man 

som användare använder sina ögonrörelser för att interagera med ett 

användargränssnitt. Ett av de första system som kunde styras med hjälp av 

ögonrörelser presenterades redan 1990 i en artikel med den målande titeln What you 

see is what you get (Jacob, 1990). Redan då såg man tydliga fördelar som detta 

interaktionssätt kan ha genom sin snabbhet och likhet med interaktionen från en 

muspekare. Ögonen är allt som oftast till och med snabbare än till exempel en mus- 

eller pek-styrd datorinteraktion då blicken ändå alltid är först till ett specifikt objekt 

som man vill interagera med. För att kunna styra pekaren mot ett givet mål krävs det 

att vi först har hittat målet rent visuellt och om man då kan minska interaktionen med 

ett moment och använda enbart blicken sparar man således in på tid (Jacob & Karn, 

2003). I en studie av Tanriverdi & Jacob (2000) där man jämförde ögonstyrd 

interaktion med handbaserad interaktion i laborationsmiljö kunde man se att det 

förstnämnda sättet också var signifikant snabbare. Resultatet visade att 21 av 24 

deltagare interagerade snabbare med det ögonstyrda interaktionssättet jämfört med det 

handbaserade.  

 

Något som dock är en nackdel med detta interaktionssätt är kalibreringskravet. 

Ögonstyrda system kräver kalibrering för att få precisa värden mot verkligheten och 
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även efter kalibrering är mus- och pek-styrda alternativ mer exakta och träffsäkra än 

ögonrörelser (Duchowski, 2007). Detta skapar också ett annat problem i form av 

feedback över var användaren tittar. Om man i likhet med mus-interaktion skulle 

använda en pekare som visar var på skärmen blicken befinner sig skulle detta vara 

väldigt distraherande för interaktionen. Skulle sen kalibreringen inte vara tillräckligt 

bra, så att det är en skillnad mellan var användaren faktiskt tittar och var systemet tror 

att användaren tittar, så skulle detta leda till att ögat börjar driva (Drewes, 2010). Med 

detta menas att pekaren på skärmen är offset mot den riktiga blicken. Om pekaren då 

till exempel visas 2 cm till vänster om var användaren faktiskt tittar så kommer 

blicken automatiskt dras dit pekaren är, vilket i sin tur kommer flytta pekaren 

ytterligare 2 cm osv. Ett annat problem är att ögon inte kan trycka på knappar vilket 

oftast krävs för att kunna interagera med ett system. Detta problem går under 

benämningen the Midas Touch problem och myntades av tidigare nämnde Jacob 

(1990). Då till exempel blinkningar inte går att använda som en lösning eftersom att 

det inte går att skilja på automatiska eller avsiktliga blinkningar så måste detta lösas 

på annat sätt. En av de vanligaste lösningarna på problemet är att använda ett 

tidsmässigt tröskelvärde som aktivering, så kallad ”dwell time” (Drewes, 2010). Med 

detta menas att ett objekt aktiveras (klickas på) om användaren tittar på det en viss tid 

vilket tyvärr gör det till en tidskrävande lösning som tar bort en av fördelarna med 

eye-tracking. 

 

Faktum kvarstår dock att eye-tracking är en snabb metod för systeminteraktion när det 

används på rätt sätt och inom bilindustrin finns det dessutom påtagliga fördelar med 

detta interaktionssätt om man kan undgå de negativa aspekter som beskrivits tidigare. 

I överensstämmelse med de fundamentala principer och riktlinjer som presenterats av 

NHTSA så skulle ett ögonstyrt infotainment-system kunna innebära att föraren alltid 

kan ha båda händerna på ratten, skärmens positionering skulle vara mer flexibel då 

den inte måste finnas inom räckhåll för föraren och interaktionen skulle då också 

kunna göras snabbt vilket i sin tur leder till att fokus främst kan vara på vägen.  

1.4 Syfte 

Denna studie har för avsikt att vara en explorativ studie för att testa detta relativt nya 

sätt att interagera med ett infotainment-system under bilkörning. Syftet med studien är 

alltså att undersöka om ögonrörelse-interaktion kan vara ett fungerande verktyg för att 
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hantera olika delar av de infotainment-system som finns i dagens bilar. Tanken är att 

se om det kan vara ett vettigt komplement, snarare än ersättning, till dagens sätt att till 

exempel byta radiokanal, ändra temperatur eller att höja fläkten i bilen medan man 

kör.  

 

För att testa denna typ av interaktion i samband med bilkörning har det tagits fram en 

prototyp av ett ögonstyrt infotainment-system som inte kräver kalibrering och som 

inte är beroende av användarens exakta blickposition för att kunna interagera med 

systemet. Till följd av detta kunde inte aktiveringen bygga på ”dwell time” eftersom 

att systemet då kräver att blickpositionen stämmer överens med var användaren 

faktiskt tittar samt att det är alldeles för tidskrävande i samband med bilkörning. För 

att undgå the Midas Touch problem användes därför istället en knapp på ratten i 

samband med ögonrörelser som aktivering. Hypotesen är att vi med detta 

interaktionssätt kommer kunna påvisa korta ögonkast som ligger inom det ramverk av 

riktlinjer som NHTSA har satt för ett säkerhetsmässigt godkänt infotainment-system 

vad gäller tidsmässiga värden för hur länge föraren max bör kolla bort från vägen. 

1.5 Frågeställningar 

Ligger användning av systemet inom ramar uppsatta av NHTSA och finns det 

skillnad i hur tidskrävande olika uppgifter är beroende på inlärning av systemet? 

1.6 Avgränsningar 

I samband med denna studie gjordes en ytterligare studie av Philip Anzén (2014) som 

inriktar sig på vilka funktionella val som gjordes i designen av det testade 

intotainment-systemet. Där testade man användbarhet och hur intuitivt systemet var. 

Därför kommer denna studie inte att gå in på de funktionella valen mer än rent 

visuellt utan istället titta mer ingående på de aktuella frågeställningar som redan 

beskrivits. 
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2. Metod 
Rapporten bygger på en studie som utfördes i en bilsimulator hos Smart Eye AB i 

Göteborg. Deltagarna fick köra en bilsimulator samtidigt som de fick utföra olika 

uppgifter med hjälp av ögonrörelser på en separat infotainment-display. 

2.1 Deltagare 

Deltagarna rekryterades via e-post, sociala nätverk eller direkt förfrågan till vänner, 

bekanta och kollegor. För att delta i studien var det enda kravet att personen skulle ha 

körkort. Deltagarna delades in i två oberoende grupper där grupp 1 fick lära sig 

infotainment-systemet innan själva testet. Denna grupp bestod framför allt av kollegor 

på företaget. Grupp 2 fick ingen inlärning och bestod framför allt av vänner och 

bekanta.  Innan testet fick deltagaren skriva på en medgivandeblankett som 

förtydligade att testet var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst under testet 

och även att resultatet inte kommer att kunna kopplas till dem. Efter testet erbjöds 

deltagaren kakor som tack för hjälpen. 

2.2 Material 

Testmiljön bestod av ett uppsatt bås, utformat som förarplatsen i en bil. Förarstolen 

var en riktig, före detta, bilstol som kunde justeras och anpassas till deltagaren precis 

som i en riktig personbil. Vindrutan utgjordes av en 55 tums Samsung-tv där 

simulatorprogrammet AutoSim kördes. Simulatorn styrdes av en spelratt, växellåda 

och pedaler av märket Logitech G27. Då det inte fanns något behov av data från 

själva simulatorn användes den endast för att skapa en trovärdig känsla av bilkörning. 

Detta för att deltagaren skulle få ett verkligt förhållningssätt till interaktionen med 

infotainment-systemet. Under testning simulerades att deltagaren körde på en 

landsväg med normal trafikbelastning och med en hastighetsbegränsning på 60-80 

km/h. 

 

Infotainment-systemet implementerades i ett webbgränssnitt och är skrivet i html5 

och JavaScript. Detta system kördes på en bärbar dator med en display-storlek på 11 

tum av märket Hewlett Packard. Storleken valdes för att efterlikna en tänkt kluster-

display, det vill säga den display som är placerad bakom ratten, i dagens bilar. Då 

systemet styrs av ögonrörelser användes ögonrörelseteknik i form av två kameror 

inklusive flashar från Smart Eye AB samt deras mjukvara Smart Eye Pro version 6. 
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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 

vårt infotainment-system. Data från både Smart Eye Pro och simulatorn skickades via 

python-script till websockets över trådbundet nätverk som sedan hämtades ut genom 

JavaScript på den bärbara datorn. Detta för att deltagaren på så sätt ska kunna 

interagera med systemet i realtid.   

2.3 Design 

Testet utformades för att kunna mäta hur många så kallade ”glances” eller ögonkast 

som testdeltagararen behöver göra för att lösa en given sekundär uppgift under 

bilkörning. Det gjordes även mätningar för att se hur lång tid som varje ögonkast 

varar för att se hur länge föraren tittar bort från vägen varje gång. Studien gjordes 

med en mellangruppsdesign där 10 deltagare fick testa 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. Detta gjordes för att 

studera vilka skillnader som finns om deltagaren får köra systemet helt utan någon 

inlärning jämfört med deltagare som kan systemet och har fått testa det innan de ska 

göra uppgifterna. Denna design valdes på grund av att ögonrörelsestyrda system är i 

dag något som det flesta inte är särskilt vana vid och speciellt inte under bilkörning. 

Därför ville vi dels se om systemet är tillräckligt intuitivt för att en person ska kunna 

förstå hur det ska användas endast med hjälp av de korta instruktioner som ges av 

systemet, och dels ville vi se om en kort inlärningsperiod med instruktioner från en 

testledare kunde påvisa signifikanta skillnader i användandet av systemet. 

2.4 Infotainment-systemet 

Då syftet för denna studie var att testa trafiksäkerheten i ett ögonstyrt infotainment-

system så valde vi att implementera några av de vanligaste valen som vanligtvis görs 

under bilkörning. Nedan följer en beskrivning av det implementerade systemet och 

dess funktioner rent visuellt. Funktionell design och implementationen av 

infotainment-systemet beskrivs som en del i en annan studie som utfördes samtidigt 

och parallellt med denna studie och kan läsas mer ingående om i Philips rapport 

(Anzén, 2014). 
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När bilen startas i simulatorn så startas även systemet. Då visas först en välkomstbild 

som förklarar hur man kommer igång (se Bild 1). Här uppmanas deltagaren att titta på 

en ögonsymbol samtidigt som hen ska trycka ner en specifik, röd knapp på ratten. När 

detta görs initieras systemet och sparar ett fast x- och y-värde från Smart Eye Pro som 

grundas i var systemet tror att personen tittar. Detta värde används sen som origo som 

systemet utgår från för att i realtid kunna bestämma vart deltagaren tittar utifrån dessa 

värden. Tack vare detta behövs ingen kalibrering av systemet då inga exakta värden 

av var deltagaren tittar behövs. 

 

 
Bild 1. Välkomstskärm - Första   

 

När deltagaren har gjort detta visas en meny av de 4 huvudsakliga funktioner som går 

att använda i systemet, nämligen Media, Climate, Car Info och GPS (se Bild 2). Här 

förklaras även hur deltagaren ska göra för att interagera med systemet.   
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Bild 2. Huvudmeny – De fyra huvudsakliga funktionerna i systemet. 

 

För att navigera i systemet ska alltså deltagaren hålla ner samma knapp som användes 

för att starta systemet. När knappen hålls nere initieras systemet som då känner av i 

vilken riktning i förhållande till origo som deltagaren tittar genom att jämföra 

realtidsvärden från Smart Eye Pro med det origo som är satt. Samtidigt som föraren 

trycker ner knappen animeras även ikonerna ut en bit i respektive diagonal riktning 

för att riktningens differens skall bli större. Detta för att systemet enklare ska uppfatta 

vilken ikon som tittas på. Om föraren då tittar på till exempel ikonen Media, så 

kommer denna ikon att visualiseras som markerad i form av att den får en mörkare 

grå ton än de andra ikonerna (se Bild 3). Systemet uppdaterar realtidsvärdena var 

tvåhundrade millisekund så länge knappen är nedtryckt för att det på så sätt ska 

kännas som att ikonen markeras direkt när föraren tittar på den. Därför kan föraren 

navigera mellan ikonerna utan att det känns fördröjt. Samtidigt är 

uppdateringsfrekvensen tillräckligt långsam för att inte agera på oönskade sackadiska 

ögonrörelser. För att välja en ikon behöver deltagaren bara släppa knappen när önskad 

ikon är markerad.  
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Bild 3. Aktiverad huvudmeny - De olika valen när knappen är nedtryckt. 

 

När knappen släpps väljs alltså den markerade ikonen och deltagaren kommer då till 

den valda funktionen. I exemplet valde deltagaren Media vilket skulle leda till 4 olika 

underhållningsfunktioner (se Bild 4). Av dessa är endast FM Radio valbar då de andra 

tre valen inte har implementerats i denna prototyp. Systemet designades med ett 

cirkulärt navigeringssystem vilket betyder att det inte finns några bakåt-knappar eller 

dylikt. Som kan ses i Bild 4 finns istället de 4 huvudsakliga funktionerna alltid 

tillgängliga ute i respektive hörn av skärmen var man är i systemet.  
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Bild 4. Media - De olika valen inom media. 

 

Under testningen skulle varje deltagare utföra 4 olika uppgifter medan de körde 

bilsimulatorn. Dessa uppgifter presenterades för deltagaren som något som deltagaren 

själv vill uppnå i likhet med ”Du känner att…” eller ”Du vill…” för att skapa 

liknande tankar som kan uppstå under bilkörning. Det fyra olika uppgifterna som 

användes var: 

• Radio - ”Du vill sätta på radion och lyssna på radiokanalen P3” 

• Värme - ”Du känner att det är lite kallt och vill därför höja värmen med 2 

grader och ställa in fläkten så den blåser på både ansiktet och fötterna.” 

• Info - ”Du vill titta så att värdena på bilen är okej, det vill säga Car info.” 

• GPS - ”Du vill nu åka hem så därför vill du ställa in GPS:en på Home” 

 

För att lösa uppgiften Radio skulle deltagaren navigera sig till Media och sen vidare 

till FM Radio (se Bild 5). För att starta radion och byta radiokanal skulle deltagaren 

markera en av de två sök-ikoner. På bild 5 är den högra av dessa ikoner markerad. 

Detta betyder att sökningen sker uppåt längs frekvensbandet. Så länge ikonen är 

markerad så byts radiokanal var tredje sekund och när deltagaren har nått önskad 

kanal (P3) väljs kanalen genom att klicka på knappen på ratten. Under testningen 

fanns inga förinställda kanaler att tillgå. 
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Bild 5. FM Radio - Val av radiokanal. 

 

Uppgiften Värme bestod egentligen av två olika funktionella uppgifter men som ofta 

görs i samband med varandra och gjordes därför till en enda uppgift för att se hur 

mycket detta påverkade tidsåtgången på en uppgift. Först behövde deltagaren 

navigera sig till Climate och sen vidare till Temp (se Bild 6). 

 

 
Bild 6. Temperatur - Val av temperatur inne i bilen.  

 

För att höja värmen med 2 grader behövde deltagaren titta på den röda pilen och 

klicka två gånger på knappen på ratten. Efter det skulle deltagaren navigera sig 
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tillbaka till Climate och sen vidare till Direction (se Bild 7). Här skulle deltagaren 

välja den ikon som föreställer fläkt på både ansiktet och fötter, dvs. den ikon som är 

markerad på bilden. 

 

 
Bild 7. Riktning - De olika valen för fläkten. 

 
Uppgiften Info var den uppgift som var enklast att utföra sett till antal steg som 

krävdes. Här behövde deltagaren endast välja ikonen Car info för att få upp en tabell 

med information (se Bild 8).  

 

Bild 8. Info - Samlad information angående bilens aktuella status. 
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Den sista uppgiften, GPS, löses genom att navigera sig till ikonen GPS och där välja 

den förinställda destinationen Home (se Bild 9). 

   

 
Bild 9. GPS - De olika valen inom GPS-funktionen. 

2.5 Procedur  

När deltagarna anlände till testningen fick samtliga först läsa igenom och skriva på 

medgivandeblanketten. Efter detta fick de gå och sätta sig i simulatorn och ombads att 

ställa in stolen så att de hade en bra förarposition.  

 

Grupp 1, den inlärda gruppen, bestod av 10 deltagare (N=10) med en medelålder på 

36 år (SD=9,32) varav 8 var män och 2 var kvinnor. Dessa fick först en genomgång 

av simulatorn där man då fick alla funktioner förklarade för sig så som blinkers, 

broms, gas, växel osv. Testledaren förklarade också att deltagaren skall följa rådande 

trafikregler och tänka på att testet utförs som en simulation av verkligheten och inte 

som ett datorspel. De fick sedan pröva på att köra bilen en kortare stund för att få in 

känslan i hur det känns att köra simulatorn då det skiljer sig en del jämfört med 

känslan från en riktig bil. Deltagaren ombads att säga till när de kände sig bekväma 

vid körningen och när deltagaren indikerat att körningen kändes okej så startades även 

infotainment-systemet. Det fick då först stanna bilen för att få en genomgående 

förklaring av samtliga funktioner i systemet och även testa på dessa både när de stod 

stilla med bilen och sen även under körning. Detta för att det skulle få känna på hur 
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det är att styra ett system med ögonen och få en övergripande känsla av hur systemet 

och dess funktioner fungerar. När det gjort detta och uttryckte att de kände sig 

tillräckligt införstådda med systemet, vilket tog mellan 2-4 minuter, så startades både 

simulatorn samt infotainment-systemet om och det riktiga testet inleddes.  

 

Grupp 2, den icke inlärda gruppen, bestod av 10 deltagare (N=10) med en medelålder 

på 27 år (SD=9,56) varav 8 var män och 2 var kvinnor. Dessa fick däremot endast 

testa att köra simulatorn innan testet och inte infotainment-systemet. Precis som för 

Grupp 1 så fick deltagaren information om funktionerna i simulatorn utpekade för sig 

och fick sedan köra en kort stund tills hen kände sig bekväm med simulatorn. Efter 

detta förklarade testledaren att simulatorn skulle startas om och att då även det 

ögonstyrda infotainment-systemet skulle startas. Deltagarna i Grupp 2 fick ingen mer 

information om infotainment-systemet annat än att det var ögonstyrt och att de skulle 

få korta instruktioner via skärmen. 

 

När simulatorn startades om började också testet. Deltagaren ombads börja köra och 

fick sen efter bästa förmåga utföra var och en av de 4 uppgifter som beskrevs i 

föregående avsnitt. Ordningen som uppgifterna kom i var på förhand randomiserade 

för samtliga deltagare för att undvika en inlärningsfaktor i resultatet. För varje uppgift 

analyserades data angående hur många ögonkast på infotainment-systemet som 

deltagaren behövde använda för att klara uppgiften och också hur långa dessa var. Om 

inte deltagaren klarade av att slutföra en uppgift så ombads deltagaren avbryta 

uppgiften och koncentrera sig på körningen i väntan på nästa uppgift. Uppgiften 

noterades då som ej slutförd. 

 

Efter testet fick deltagaren göra en utvärdering av systemet i form av ett SUS-test 

samt svara på ett antal frågor om bilkörning och det aktuella systemet. Svaren från 

dessa användes inte i denna studie utan användes och analyserades som en del i 

Philips rapport (Anzén, 2014). Insamlad data från Smart Eye Pro har analyserats med 

Microsoft Excel. Analyserad data består av hur lång tid varje deltagare har tittat bort 

från vägen vid användandet av systemet och hur lång tid varje ögonkast varade. 

Medelvärden har sedan jämförts med ett oberoende t-test. 
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3. Resultat 
I studien deltog totalt 20 deltagare (N = 20) varav 16 var män och 4 var kvinnor. 

Deltagarna hade en medelålder på 31 år (SD = 10,35). Av 20 deltagare har data från 

totalt 17 deltagare sammanställts och jämförts då 3 deltagare (2 Inlärda, 1 Icke inlärd) 

föll bort på grund av dålig data. Detta berodde på att Smart Eye Pro, dvs. systemet 

som känner av och loggar ögonrörelserna, tillfälligt tappade ”tracking” under dessa 

försök vilket ledde till att dess data är skadad och har därför plockats bort.  

 

Resultatet bygger på testdata av sammanlagt 4 olika uppgifter. Dessa går under 

benämningarna Radio, Värme, GPS och Info. Ingen av testdeltagarna i den Icke 

inlärda gruppen klarade av att slutföra uppgiften Radio samt att en av dessa dessutom 

inte klarade att slutföra uppgiften Värme. Endast data från slutförda uppgifter har 

tagits med i resultatet. 

 

Figur 1. Uppgift – Genomsnittlig tid för varje uppgift i sekunder. 
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Figur 1 visar medelvärdena av den totala tid i sekunder som varje deltagare har 

behövt titta ner på infotainment-systemet för att klara varje enskild uppgift. 

Medelvärdena har här jämförts mellan de två oberoende grupperna Inlärda (blå 

stapel) och Icke inlärda (grön stapel). 

 
 
Tabell 1. Uppgiftsstatistik - Antalet deltagare, medelvärden i sekunder och 
standardavvikelse från en jämförelse mellan de två oberoende grupperna för varje 
enskild uppgift som gick att jämföra. 

 
Grupp N Mean 

 
Std. Deviation 

Info Inlärda 8 4.06 2.69 

Icke inlärda 9 7.38 6.04 
Värme Inlärda 8 25.91 7.91 

Icke inlärda 8 45.80 14.10 
GPS Inlärda 8 8.31 3.92 

Icke inlärda 9 13.82 7.59 

 
 
Ett oberoende T-test utfördes för att jämföra om det fanns någon signifikans mellan 

medelvärdena inom respektive uppgift:  

Uppgiften Värme var den enda uppgiften som visade på en signifikant skillnad mellan 

Inlärda (M = 25.91, SD = 7.91) och Icke inlärda (M = 45.80, SD = 14.10), t(14)  

= -3.48, p =.004.   

Uppgiften Info visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna: 

Inlärda hade (M = 4.06, SD = 2.69) och Icke inlärda (M = 7.38, SD = 6.04). t(15)  

= -1.43, p =.173. 

Uppgiften GPS visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna: 

Inlärda hade (M = 8.31, SD = 3.92) och Icke inlärda (M = 13.82, SD = 7.59). t(15)  

= -1.84, p =.086. 
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Figur 2. Ögonkast – Genomsnittlig tid för varje ögonkast i sekunder. 

 

Figur 2 visar medelvärdena för ett enskilt ögonkast inom varje uppgift. En 

frekvensmätning av alla ögonkast som gjordes på infotainment-systemet utfördes för 

att se hur stor andel av alla ögonkast som var under 2 sekunder. För den Inlärda 

gruppen så var 74,8 procent av alla ögonkast under 2 sekunder och motsvarande siffra 

för den Icke inlärda gruppen var 69,9 procent.  
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4. Diskussion 
Denna explorativa studie hade som syfte att testa två oberoende grupper med olika 

mycket inlärning om deras användande av det framtagna ögonstyrda infotainment-

system som har testats. Tanken var dels att se om systemet var tillräckligt intuitivt för 

nya användare då eye-tracking är ett förhållandevis nytt sätt att interagera med. 

Utöver detta låg intresset i att se om båda grupperna kunde klara av de fyra olika 

uppgifterna inom ett tidsmässigt säkert tidsspann sett till det ramverk av riktlinjer som 

har tagits fram av NHTSA (2012).  

 

För att jämföra skillnaden mellan de båda grupperna gjordes ett oberoende t-test för 

samtliga uppgifter som gick att jämföra. Då ingen av deltagarna i den icke inlärda 

gruppen klarade av att slutföra uppgiften Radio så kunde ingen tidsmässig jämförelse 

göras mellan grupperna för denna uppgift. Därav gjordes totalt tre t-test på 

uppgifterna Värme, Info och GPS. På dessa tre jämfördes medelvärdena för hur lång 

tid varje uppgift krävde att deltagaren tittade bort från vägen för att slutföra uppgiften. 

Samtliga av dessa visade på lägre medelvärden för den inlärda gruppen men det var 

endast uppgiften Värme som visade på en signifikant skillnad. Denna uppgift var 

alltså bestående av två uppgifter, höja värmen samt ändra fläkten, vilket gjorde den 

till en ganska krävande uppgift. För denna uppgift var det heller ingen av grupperna 

som faktiskt låg under det maxvärde på 12 sekunder per uppgift, i detta fall totalt 24 

sekunder, som är rekommendationen från NHTSA (2012). Deltagarna från den icke 

inlärda gruppen behövde dock nästan 20 sekunder mer än den inlärda gruppen för att 

klara uppgiften (45,8 jämfört med 25,9). Detta tyder alltså på att systemet inte är 

tillräckligt intuitivt för att ny användare utan inlärning ska kunna utföra denna uppgift 

på ett säkert sätt i samband med bilkörning. Uppgifterna Info och GPS visade däremot 

inte på några signifikanta skillnader i hur mycket tid uppgifterna krävde av 

deltagaren. Däremot syns även för dessa uppgifter en tydlig tendens på att det går 

mycket snabbare att utföra uppgifterna för den inlärda gruppen (4,06 för Info och 

8,31 för GPS) jämfört med de icke inlärda (7,38 respektive 13.32). Inlärda gruppen 

låg alltså under 12 sekunder för båda uppgifterna medan Icke inlärda endast var under 

för uppgiften Info. 
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Att de två sistnämnda uppgifterna visade på relativt korta tider för båda grupperna var 

inte helt oväntat. Dessa uppgifter bygger enbart på att deltagaren väljer olika ikoner i 

systemet med hjälp av ögonen och krävde inte mycket tankeverksamhet för att 

deltagaren skulle kunna navigera och interagera med dessa funktioner. Uppgiften 

Radio var tillskillnad lite mer krävande då denna utfördes med hjälp av en tidsbaserad 

sökfunktion. Tanken med detta var att testa en annan funktionalitet än enbart att välja 

en ikon för att på så sätt se hur en mer tankekrävande uppgift skulle klaras av. Idén 

med just en tidsbaserad funktion var att deltagaren endast skulle behöva välja att 

systemet skulle börja söka för att sen kunna titta upp på vägen igen. Eftersom 

feedbacken då fås genom vad som spelas på radion kunde deltagaren bestämma när en 

radiokanal skulle fortsätta att spelas genom ett snabbt tryck på knappen. Detta var 

uppenbarligen för svårt att anamma för de deltagarna som inte hade fått någon 

inlärning då ingen av dessa klarade att slutföra uppgiften. Detta tyder på att 

designvalen och feedbacken som ges av systemet måste vara mycket tydligare för att 

en ny användare skall kunna utföra lite mer krävande uppgifter med denna typ av 

system-interaktion. För de som däremot fick inlärning innan och visste hur funktionen 

fungerade så klarade samtliga att slutföra den men dock låg den genomsnittliga tiden 

precis över 12 sekunder (12,36). Detta kan dock delvis bero på hur uppgiften 

presenterades för deltagaren (”Du vill sätta på radion och lyssna på radiokanalen P3”). 

Tanken var som sagt att deltagaren skulle kunna titta upp på vägen och att enbart ljud-

feedbacken skulle räcka för att klara uppgiften. Men när uppgiften är att välja en 

specifik kanal, så finns den feedbacken endast på displayen och inte i vilken låt som 

spelas på radion. På grund av detta så var deltagaren tvungen att titta på displayen för 

att veta när det var kanalen P3 som spelades vilket medförde att deltagarna tittade på 

systemet längre än vad de hade behövt om uppgiften istället hade varit att välja en 

radiokanal som spelade en bra låt eller liknande. Trots detta är det väldigt nära att 

genomsnittliga tiden är under 12 sekunder vilket tyder på att konceptet är vettigt om 

det används på rätt sätt. 

 

NHTSA förespråkar även att 85 procent av alla ögonkast som är bort från vägen bör 

vara max 2 sekunder långa. Resultatet från denna studie visade att samtliga 

medelvärden från uppgifterna inom båda grupperna var under två sekunder. Dock var 

det endast 69,9 procent av alla ögonkast i den Icke inlärda gruppen och 74,8 procent i 
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den Inlärda gruppen som var under 2 sekunder. Detta kan möjligtvis bero på att 

designen av systemet kräver längre ögonkast i vissa funktioner vilket i så fall måste 

testas ytterligare. Detta kan delvis bero på att deltagarna måste titta ner längre för att 

kunna navigera sig på grund av att de inte kan systemet tillräckligt bra. Samtliga 

resultat pekar således åt detta då alla jämförelser av data pekar med fördel för den 

Inlärda gruppen både när det gäller längden av varje ögonkast och den totala tid som 

krävdes att titta bort från vägen. Med tanke på att skillnaden mellan grupperna endast 

är en inlärningsperiod på 2-4 minuter så är ett rimligt att anta att ytterligare träning 

och användning, av både det specifika systemet och interaktion med hjälp av 

ögonrörelser rent allmänt, skulle kunna visa på bättre tider och säkrare användning. 

Jacob & Karn (2003) diskuterar bland annat just vilka fördelar som finns att tillgå 

med eye-tracking men även det faktum att det inte har slagit igenom tillräckligt på 

marknaden för att skapa en allmän acceptans likt den som finns för touch-skärmar 

idag. Man menar dock att detta tar lång tid att skapa och tar som exempel på detta upp 

mus-interaktionens framväxt. Datormusen kan idag ses som ett av det mest 

framgångsrika interaktionssätten som finns inom människa-teknik-interaktion. Men 

från det att den uppfanns på 1960-talet så tog det ungefär 10 år innan den började 

användas inom labbforskning. Sedan tog det ytterligare 10 år innan det började 

användas mer brett som dator-interaktion på marknader även utanför 

forskningsvärlden (Jacob & Karn, 2003). Det har länge pekat mot en uppgång i 

användandet av eye-tracking men det har aldrig slått till på allvar men om/när det 

skulle slå igenom ser det ut att finnas en ljus framtid precis som för mus-interaktionen 

och med stora möjligheter att implementeras även inom bilindustrin.  

 

I denna studie användes en tänkt kluster-display som skärmposition för infotainment-

systemet. Detta för att minska den horisontella vinkel som deltagaren behöver titta 

bort från vägen med och få en närliggande plats i likhet med de resultat angående 

skärmposition som påvisades av Summala et al. (1996). Just det faktum att skärmens 

position blir så mycket mer flexibel när man använder eye-tracking tror jag är den 

största faktorn till varför man verkligen bör fortsätta att satsa på detta interaktionssätt. 

Skulle positionen av skärmen flyttas ännu närmare eller kanske till och med i höjd 

med vindrutan skulle säkerheten öka ytterligare tack vare förmågan att kunna 
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interagera med systemet men fortfarande ha uppsikt över vägen med det perifera 

seendet. 

 

Då de testade systemet endast är en första prototyp finns det även flera brister i 

designen vilket i sin tur påverkar hur mycket användaren behöver navigera sig i 

systemet innan hen kan göra ett aktivt val. Till exempel är interaktionen med systemet 

helt beroende av det första värdet som sätts av vart deltagaren tittar vid uppstarten av 

systemet. Detta värde sätts alltså när deltagaren tittar på en ikon i mitten av skärmen 

och trycker på knappen. Om detta värde blir fel så kommer deltagaren få svårt att 

navigera i systemet då gränsvärdena för de olika ikonerna i systemet inte stämmer 

överens med hur personen tittar. Detta diskuteras mer ingående i Philips rapport 

(Anzén, 2014) och kan alltså vara en bidragande faktor till att värdena ligger över 

maxgränserna för vad som anses trafiksäkert. En annan faktor som bör påpekas är att 

testet är utfört i en simulatormiljö vilket givetvis skiljer sig från riktig bilkörning. I en 

studie som gjordes av Mullen m.fl. testade man just hur mycket testmiljön i 

simulatorkörning skiljer sig från riktig bilkörning (Mullen, Charlton, Devlin & 

Bedard, 2011). Studien testade olika faktorer så som hastighet, väghållning, 

bromsberedskap, delad uppmärksamhet samt risktaganden och visade att i de flesta 

fall så är simulator testning valid i jämförelse med riktig bilkörning. De påpekar dock 

att det är viktigt att validera varje unik simulatormiljö för att det alltid kan finnas 

faktorer som gör att det skiljer sig inom vissa kör-upplevelser. Detta kan ses som en 

brist i aktuell studie då ingen jämförelse gjordes innan testning. 
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5. Slutsats 
Denna studie gjordes som ett explorativt försök att ta fram en prototyp för ett 

ögonstyrt infotainment-system som skulle visa på ett säkert användande i samband 

med bilkörning sett till det ramverk av riktlinjer som är framtaget av NHTSA (2012). 

Resultatet visar på att det testade interaktionssättet fungerar tillfredsställande när 

funktionerna kräver förhållandevis lite tankeverksamhet och enkel interaktion. När 

däremot uppgifterna och funktionerna blir mer krävande i vad som ska göras visade 

denna studie på att det är stora skillnader mellan personer som har använt systemet 

förut jämfört med helt nya användare som inte får någon förklaring om hur systemet 

används. Då visade resultattiderna även på osäkert användande även för de deltagare 

som testat systemet innan. Detta tyder på att dessa system måste vara väldigt intuitiva 

genom tydlig feedback och enkla användar-interaktioner för att man ska kunna dra 

nytta av det fördelar som finns med ett ögonstyrt interaktionssätt i samband med 

bilkörning. För framtida forskning skulle det behöva testas ytterligare hur mycket 

inlärningsprocessen påverkar säkerheten i interaktionen med systemet och även hur 

mycket resultatet påverkas av det faktum att eye-tracking är relativt okänt och oprövat 

sätt att interagera med för de flesta.          
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