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Sammanfattning  

  
Denna rapport handlar om att jämföra och analysera användning av eye tracking för att göra en 

bedömning om Saab kan tillämpa det som ett verktyg i deras radarsystem. Saab är ett företag 

som ständigt strävar efter utveckling och förbättring. Vid tillverkning av radarsystem kan 

användargränssnittet vara felaktigt designat, exempelvis ett felaktig utformat larm eller olika 

larm som ”stör” varandra. Detta kan leda till att användaren tappar fokus på det som är viktigast. 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om Saab kan använda eye tracking för att 

utvärdera vad användaren väljer att fokusera på. Detta för att förbättra användargränssnittet på 

sitt system. Arbetet delades in i tre olika delar vilket ledde fram till resultatet. Första delen var 

att studera och undersöka den kommersiella marknaden för eye tracking för att sedan avgöra 

vilken enhet som borde införskaffas. Valet föll på två enheter på vilka olika typer av tester 

utfördes. Under testernas gång analyserades och diskuterades det om vad som är viktigast för 

Saab och hur de kan arbeta vidare med projektet. Dessa tester spelades även in för en demo 

vilket var den sista delen av arbetet. Syftet med denna demo var att kunna informera och väcka 

de anställdas intresse. Möjligheten kring användning av eye tracking är brett och just därför bör 

Saab satsa på integration av detta i deras system. Då kostnaden för inköp är stor bör de tillverka 

sitt egna eye tracking-system.  
    



 

 

Abstract  

  
In this report the use of eye tracking was compared and analysed to decide on whether Saab can 

use it as a tool in their radar system. Saab is a company, which constantly strives for 

development and improvement. During the manufacture of radar systems the user interface can 

be designed improperly, such as malformed alarm or different alarms “disturbing” each other. 

This can cause the user to lose focus on what is important. The aim of this thesis was to 

investigate if Saab can use eye tracking to evaluate what the user choose to focus on. This so 

they can improve the user interface of their system. To accomplish this task the work was 

divided into three different parts. The first part was to investigate and research the commercial 

market of eye tracking to thereafter decide on what unit to procure. The choice fell on two units 

on which different tests were made. During execution of these tests the authors discussed on 

what is important for Saab and for the continuation of the project. These tests were recorded 

for a demonstration, which is the final part of the work. The purpose of this demonstration was 

to inform and arouse interest among the employees. The possibilities of using eye tracking are 

extensive and that is why it should be integrated into their system. Finally we conclude that 

Saab should manufacture its own eye tracking system since the cost of acquiring one is high.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 



 

 

Förord  

  
Detta examensarbete utfördes på Saab Electronic Defence Systems i Göteborg som avslutning 

på högskoleingenjörsutbildningen i Flygteknik vid Mälardalens Högskola i Västerås. Det har 

varit mycket utvecklande och gett oss möjlighet att applicera det vi lärt oss under utbildningen. 

Framförallt har det gett oss insikt i hur spännande det kan vara att arbeta med något som inte 

gjorts förut där det från början inte finns några klara riktlinjer.   
  

Vi vill tacka vår handledare på MDH, Odd Romell som hjälpt oss med stöd och goda idéer. 

Tack även till vår handledare på Saab, Sven Nilsson som hjälpt oss i mycket och framförallt 

visat ett stort intresse under hela arbetets genomförande. Tack även för de många uppmuntrande 

orden och den goda gemenskapen. Tack till vår chef, Anders Martinsson för all hjälp med det 

praktiska som datorer, konton, inköp samt ditt genuina intresse. Vi har verkligen uppskattat vår 

tid på Saab. Nu ser vi fram emot att få komma ut i arbetslivet.  
  

Göteborg, Maj 2015 Rahel Gdey & Samuel Jansson            

     



 

 

Terminologi  
 

Förkortningar  

  

AOI: Area of interest   

  

API: Application programming interface  

  

EDS: Electronic Defence System  

  

EOG: Elektrookulografi  

  

ET-enhet: Eye tracking-enhet  

  

HD: High definition  

  

HDMI: High definition media interface  

  

OEY: -------  

  

SAAB: Svenska aeroplan aktiebolaget  

  

VGA: Video graphics array  

  

VOG: Videoockulgrafi  

   

  

Förklaringar & Översättningar  

  

Area of Interest Module: Grafisk illustration av antal fixeringar, ordning på fixeringar samt 

tid på varje fixering.  

  

Area of Interest: Markering av de områden som anses vara intressanta. Antal fixeringar i 

detta område kan då ses.   

  

Attention Map Module: Denna modul används för att räkna fram blickens koordinater och 

lagra dessa i stimuli. Därmed kan man se det besökta området av bilden.  

  

Database Module: I denna modul kan man redigera och visa rådata som fås ut av eye 

tracking-enheten.  

  

Drift: Vandring  

  

Fixation: Fixeringar  

  

Fixations Module: Modulen används för att beräkna och visa upp antal fixeringar.   



 

 

  

Gaze plot: Grafisk illustration av antal fixeringar, ordning på fixeringar samt tid på varje 

fixering.  

  

Global shutter: Betyder att sensorerna på kameran samlar in ljus, pixel efter pixel. Efter detta 

sluts slutaren. Därefter registreras laddningarna. Hela bilden fångas på en gång och 

informationen läses av efter det. Global syftar på att hela bilden fångas på en gång.  
  

Heat map: Grafisk illustration av hur länge blicken befinner sig i ett vis område.   

  

Microsackades: Mikrosackader  

  

Progressive scan: Innebär att linjerna som bilden på skärmen består av ritas upp i stigande 

ordning.  

  

Recording module: De data man får ut från eye tracking-enheten skickas och sparas i denna 

modul. Detta för att i efterhand kunna analysera och spela upp ET-enhetens data.  

  

Replay module: De data som registreras under experimentet kan spelas upp i denna modul.   

  

Saccades: Sackader   

  

Saliency Module: Utifrån testpersonens fixeringar beräknar modulen fram de områden som 

anses vara viktiga och illustrerar detta i bilden.  

  

Scanpath module: Modulen används för att visa olika ögonmönster, förflyttningen av 

blicken och sorterar dessa i grupper för att kunna jämföras.   

  

Slide Design Module: Denna modul används för att skapa olika bildsekvenser som sedan kan 

spelas upp.  

  

Statistic module: Modulen används för att beräkna många olika parametrar användbara för 

ytterligare analys. Dessa kan sedan exporteras.    

  

Time stamp: Tid på varje fixering.   

  

Tremors: Skakningar  
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund  
Saab är ett helsvenskt företag med lokalkontor i hela Sverige samt i över 40 länder runt om i 

världen. Företaget utvecklar olika typer av material och system, både för militära och civila 

ändamål. OEY är en avdelning på EDS (Electronic Defence System) som jobbar med 

radarsystem i Göteborg.  Dessa radarsystem används för att skydda luftrummet genom att 

upptäcka olika hot som t.ex. flygplan, helikoptrar osv.    

   

Saab vill se på möjligheten att installera eye tracking i olika system de utvecklar. Med detta vill 

de från ett human factors perspektiv kunna utvärdera vad användaren väljer att fokusera blicken 

på vid olika situationer och därmed effektivisera användargränssnittet för de snabba beslut som 

ofta krävs i dessa sammanhang.      

1.2 State of the Art  
Eye tracking används idag i många olika sammanhang för att kunna se och utvärdera hur och 

varför en person reagerar på ett visst sätt. Det används framförallt mycket inom marknadsföring 

och olika psykologiska tester. Ett annat användningsområde är att kunna använda ett system 

utan att röra vid detta för t.ex. personer med funktionshinder. Tidigare var enheten inte så 

kompakt och det behövdes mycket utrustning. Kostnaden var därför stor. Den senaste tiden har 

stora framsteg gjorts och eye trycking blivit mycket effektivare och billigare tack vare olika 

kommersiella tillverkare och därmed även börjat bli tillgängligt för allmänheten.  

1.3 Syfte & Mål  
Syftet med detta examensarbete är att bedöma användbarheten av eye tracking som ett verktyg 

för att ur ett human factors perspektiv optimera användargränssnittet hos Saabs olika system. 

Genom undersökning av befintliga kommersiella produkter kommer bedömning göras på 

vilket/vilka enheter som kan anses vara lämpliga att införskaffa. Bedömning kan också utfalla 

så att Saab i nuläget inte bör satsa på eye tracking p.g.a. olika anledningar. Att tillverka egen 

enhet är ett annat tänkbart utfall. Införskaffas eye tracking-enhet ska även grundläggande tester 

utföras med denna för ytligare bedömning av tekniken. Detta sker i nuläget tillsammans med 

användargränssnittet i Saabs radarsystem. Presentation ska utföras vid examensarbetets slut för 

att intressera anställda samt introducera teknik och begrepp kring eye tracking i Saabs 

verksamhet för framtida användning inom olika system.                        

1.4 Problemformulering  
I radarsystem kan ett felaktigt utformat larm eller olika larm som ”stör” varandra få användaren 

som sitter framför skärmen att tappa fokus på det som är viktigast. Hittills har man endast 

kunnat utvärdera hur användaren reagerat, d.v.s. vilka knappar hen har tryckt på eller hur hen 

har flyttat musen. Med hjälp av eye tracking vill man se vad personen reagerar på och därmed 

kunna förbättra användargränssnittet.     

   

Saab har funderat på möjligheten kring användning av eye tracking tillsammans med deras olika 

system. De har inte vetat hur utvecklingen ser ut i nuläget och därför inte varit säkra på om de 

ska satsa tid och pengar på detta.   
  

1.5 Avgränsningar  
Då tiden är knapp för detta examensarbete kommer vissa avgränsningar att göras. Eye tracking 

är ett stort område och det finns mycket som skulle kunna täckas in. Detta examensarbete 
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kommer fokusera på remote eye tracking då detta är vad Saab främst är intresserade av. Andra 

typer som glasögon mm. kommer endast nämnas kort för att ge en bild av hur utvecklingen sett 

ut tills idag.   
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2. METOD  
Under besök på Saab Electronic Defence Systems visades studenter först runt i anläggningen 

där examensarbetet kom att utföras. Handledare Sven Nilsson samt rekryterande chef Anders 

Martinsson förklarade mer i detalj vad examensarbetet skulle komma att innebära och de 

förväntningar som fanns. Eventuella frågor reddes ut. Det informerades även kring säkerhet och 

de delar som eventuellt kan komma att bli konfidentiella beroende på examensarbetets utgång.   
     

Detta examensarbete delades upp i tre olika delar. Den första delen består av att göra en teoretisk 

undersökning. Del två av praktiska tester. Slutligen genomfördes en demonstration på Saab. 

Daglig kontakt hölls med Sven Nilsson och mer sporadisk kontakt med Anders Martinsson och 

Odd Romell.   
  

 
  
Figur 0: Tillvägagångssätt för arbetet  

2.1 Teoretisk undersökning  
Den första delen av projektet innebar att göra efterforskning om eye tracking för att samla på 

sig nödvändig kunskap för den senare jämförelse, bedömning och rekommendation som skulle 

göras. Den teoretiska delen var den största och viktigaste delen av examensarbetet vilket även 

förtydligades av Saab innan start. Resultatet av detta bestämde utgången för resten av arbetet. 

Det var därför viktigt att vara noggrann i utförandet och sortera ut relevant data.   
  

Följande frågeställning togs fram för att besvara problemformuleringen. En del frågor som 

ställdes av Saab samt frågor som ställdes av författarna av denna rapport är följande:    

• Vad är eye tracking?  

• Hur fungerar tekniken?  

• Vilka olika typer av eye tracking finns det?  

• Vilka produkter/utvecklare finns det ute på marknaden idag?  

• Finns det information/artiklar om algoritmer som används?  

• Hur kan informationen från eye tracking-enhet tolkas?  

• Vilket format på utdata får man från eye tracking-enhet?  

  

Dessutom tillkom frågor under arbetets gång:  

• Hur fungerar det mänskliga ögat?  Hur tolkar man ögats rörelser?  

  

Genom besvarande av dessa frågor gavs kunskap nog att kunna bedöma och rekommendera den 

eye tracking-enhet som borde köpas in av Saab. Ingenjörer inom Saab konsulterades även då 
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olika tankar och frågeställningar besvarades. Speciellt då jämförelse mellan olika enheter 

gjordes för att kunna bedöma vilken enhet som skulle passa bäst för Saab. Detta för att kunna 

göra en så korrekt bedömning som möjligt innan eventuellt inköp. Därefter beslutades i samråd 

med handledare och rekryterande chef om de enheter som skulle köpas in.  

2.2 Praktiska tester  
Efter inköp av eye tracking-enhet utfördes praktiska tester. Detta tillsammans med ingenjörer 

från test och utveckling för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna implementera enheten 

i Saabs system. Speciellt då dessa ingenjörer är väl insatta i dessa system med en förståelse och 

kunskap som författarna i nuläget inte har.   
  

Följande praktiska tester utfördes:  

1. Enhet installerades på dator  

2. Tester utfördes för att förstå hur enhet fungerar samt dess analysprogram  

3. Test av kalibrering  

4. Analys av eye tracking-data på inspelad simulering  

5. Test hur enhet fungerar på stor skärm  

6. Test av upplösning  

7. Test av olika skärmstorlek på laptop med ET-enhet och annan dator  

8. Installering av enhet på laptop medan kamera placeras på annan dator   

9. Test om enhet kan användas på två skärmar   

2.3 Litteratur  
Litteratur inhämtades främst på Internet hos olika tillverkare av eye tracking-enheter, 

doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar m.fl. Det fanns i stor mängd och val fick göras vad 

som var viktigt att fokusera på. Även böcker fanns att tillgå om ämnet, dock inte i någon större 

mängd för uppdaterad litteratur om hur eye tracking ser ut idag. Det rådgjordes med ingenjörer 

på Saab samt ett studiebesök gjordes på Smarteyes i Göteborg för att få en bättre inblick i eye 

tracking.    
  

    
3. TEORI  
I detta avsnitt tas den teori upp som behövs för att ge en grundkunskap om eye tracking. Första 
delen av avsnittet innefattar ögats uppbyggnad och den andra delen vad eye tracking är.  

3.1 Ögat  
För att kunna förstå hur eye tracking fungerar måste man först studera hur ögat är uppbyggt. 

Ögat är ett komplicerat optiskt verktyg bestående av flera olika delar. Nedan gås ögats 

uppbyggnad igenom.  

3.1.1 Uppbyggnad  

När en ljusstråle strålar in genom ögat så passerar den först genom hornhinnan som har till 

uppgift att bryta ljuset. Brytningen är ungefär dubbelt så stor som hos linsen. I linsen bryts 

ljusstrålen ytligare för sedan träffa näthinnan i det foviala området, närmare bestämt den gula 

fläcken. Här är synen skarpast då syncellerna sitter som mest koncentrerade. Ljusintaget genom 

pupillen regleras av musklerna i iris, den färgade delen av ögat. Pupillen kan bli större eller 

mindre och detta sker automatiskt i förhållande till den infallande ljusmängden (se Figur 1). [1]   
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Figur 1: Genomskärning av ögat    

  

3.1.2 Tappar och stavar  

På näthinnan omvandlas ljuset till elektriska signaler som skickas vidare till hjärnans optiska 

centrum. Där omvandlas signalerna till bilder. De synceller på näthinnan som tar emot och 

omvandlar ljuset till elektriska signaler kallas för tappar och stavar.  Dessa fyller olika 

funktioner. Det finns tre olika typer av tappar som gör att man ser färgerna, röd, blå och grön. 

Dessa tre färger kombineras till alla de olika färger en person uppfattar. Tapparna är endast 6 

% av det totala antalet synceller. De ger en klar och tydlig bild, men de kräver samtidigt mycket 

ljus för att fungera och är därför endast effektiva under ljusa förhållanden. Resterande 94 % av 

syncellerna består av stavar. Med dessa kan endast olika gråtoner uppfattas. De fungerar 

däremot utmärkt när ljuset är svagt. [1][2]   
  
    

3.1.3 Fovial, parafovial, periferisk  

Ögonens totala synfält täcker ca 220°. När man observerar ett föremål så kan synfältet delas 

upp i tre olika områden. Det foviala området (se Figur 2 och 3) är det område eller den punkt 

man lägger mest fokus på, där blicken befinner 

sig. Dock är det endast 1°-2° av ögats totala 

synfält. Ungefär 50 % av den information som 

skickas genom synnerven till hjärnans optiska 

centrum kommer från det foviala området. Här 

är de flesta tappar koncentrerade. I det 

parafoviala området blir bilden suddigare och 

färgerna sämre.  

I det periferiska området kan man endast plocka           Figur 2: Foviala, parafoviala och periferiska områdena    

upp kontraster och rörelser. Det parafoviala och periferiska området består övervägande av 

stavar. För att få en tydlig bild av ett föremål som ligger inom dessa områden behöver blicken 

flyttas dit föremålet befinner sig. [2][3]  
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Figur 3: Foviala, parafoviala och periferiska områdena     

3.1.4 Ögats rörelse  

Ögats rörelse har tre olika huvudfunktioner som anses viktiga vid bearbetning av visuell 

information.   
• Sackader är den ryckiga ögonrörelse som görs då text läses eller då en person söker 

efter ett föremål med blicken. Under dessa fås inga synintryck. Mellan varje rörelse 

så stannar ögat upp ett ögonblick. Detta kallas för fixering och sker under 200-300 

ms.  

• Smooth pursuit är en annan mycket viktig funktion. Den gör så att bilden hålls stilla 

på näthinnan när huvud eller ögon förflyttas.   

• Ögat är aldrig helt stilla. Microsackader, skakningar och vandring förhindrar 

stillastående objekt från att blekna och försvinna. Om ögat stod helt still skulle 

syncellerna bli mättade av det infallande ljuset, d.v.s. inte kunna ta in mer och 

därmed sluta sända elektriska signaler till hjärnans optiska centrum.[2][4]   
  

  

3.2 Vad är eye tracking?  
Användning av eye tracking kan delas upp i två olika grenar. Ögonspårning och ögonstyrning. 

Ögonspårning kan användas som verktyg för att utvärdera och bättre förstå hur personer 

integrerar med datorer eller världen omkring oss. Likaså kan personer med funktionshinder få 

ett verktyg genom ögonstyrning för att underlätta i deras vardag genom större frihet.  

3.2.1 Bakgrund  

Eye tracking har länge funnits även om det i början inte såg ut riktigt som det gör idag. År 1879 

gjordes den första kända studien av ögats rörelse. Louis Emile Javal upptäckte då att läsning 

inte sker i en mjuk rörelse som man tidigare trott utan att ögat istället hoppar fram. Flertalet 

olika studier av ögats rörelse och hur man läser skedde fram till 1931. Detta år skapades av Earl, 

James och Carl Taylor Ophthalmographen och Metronoscopet, två apparater som hjälpte 

människor att läsa effektivare. Med dessa bekräftades det Louis Emile Javal föreslagit. Flera 

ord läses in, ögat stannar upp för att hjärnan ska förstå dem. Därefter läses nya ord in o.s.v. Det 

är detta som kallas sackader och fixeringar.  
  
Inte förrän 1980 fick eye tracking ett annat syfte. Då inom försäljning och annonsering. 

Marknadsföringsgrupper använde sig av metoden för att se vilka annonser som läsaren tittade 

på, vilka sidor som lästes och hur lång tid som spenderades vid läsning av olika delar. Metoden 
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vidareutvecklades och gav en djupare förståelse av samarbetet mellan ögat och hur sinnet tar 

till sig litteratur, problem och bilder.   
  
I början av 90-talet började man med eye tracking även förstå viktiga skillnader i hur vi tar till 

oss information från en datorskärm i jämförelse med en tidning. Stora företag började då 

använda eye tracking för att mäta och studera läsarens reaktion vid läsning av information på 

Internet. Idag kan eye tracking användas inom de flesta områden som tester, utvärdering, 

operationer inom sjukvården, systemstyrning, hjälpa handikappade m.fl. Eye tracking har gått 

från förståelse av hur vi läser, till reklam för att idag ha nästan oändligt många praktiska 

tillämpningsområden.[5][6][7][8][9]   

3.2.2 Olika Eye Tracking-metoder  

Det finns olika eye tracking-metoder som används för att fånga eller spåra ögats rörelse. Några 

av de metoder som används tas upp nedan.   

3.2.3 Elektrookulografi (EOG)  

EOG som främst användes under 1970-talet innebär att elektroder fästs runt ögat (se Figur 4) 

för att mäta förändringar i ögats elektriska potential, p.g.a. 

ögonmuskulaturen. De båda elektroderna på varsin sida om 

ögat registrerar olika potential. Därefter kan den riktning en 

person tittar i beräknas med hjälp av denna spänningsskillnad. 

De svaga elektriska signaler som ges förstärks för att sedan 

överföras till en skrivare. Därefter analyseras de.[10][11]   

 
Figur 4: EOG metod med elektroder runt ögon  

  
    
  

3.2.4 Kontaktlins med kopparslingor  

Detta är en metod där en kontaktlins med två små kopparslingor (se Figur 5) används. Under 

test befinner sig testpersonen i ett magnetfält där kopparslingorna induceras p.g.a. ögats rörelse. 

Tack vare den spänning som bildas i slingorna kan ögats position 

i magnetfältet mätas. Denna metod anses vara en av de mest 

exakta. Även de allra minsta rörelser som mikrosackader kan 

registreras. Dessa linser kan oftast bara användas under korta 

stunder och ofta krävs även lokalbedövning.[10][11]  
 

 

Figur 5:  Kontaktlinser med  
kopparslingor    

  

3.3 Videoockulgrafi (VOG)  
VOG som idag är den vanligaste metoden bygger 

på fyra reflektioner som skapas på olika lager i 

ögat, s.k. purkinjebilder (se Figur 6). Dessa skapas 

på framsidan och baksidan av hornhinnan och 

linsen. Utifrån dessa fyra kan man bestämma var 

pupillen befinner sig och därmed vad personen 
         Figur  6 :   P urkinjebilder   
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tittar på.[12][13] För att registrera ögats rörelse används videokameror eller andra typer av 

optiska sensorer. Infrarött eller nära infrarött ljus skickas mot ögat där det reflekteras tillbaka 

mot kameran.  

Bilderna bearbetas kontinuerligt av mjukvaran för att avgöra i vilken riktning personen tittar. 

Denna metod började utvecklas under 70-talet och används för ögonspårning och styrning.   

   

Remote eller kontaktfria system är en av flera varianter som finns idag. Fördelen med denna 

metod är att testpersonen inte behöver komma i kontakt med någon del av den utrustning som 

används för att registrera ögats rörelse. Detta är fördelaktigt då testpersonen kan agera naturligt 

utan hinder. VOG kan även innebära att ha en huvudmonterad enhet som registrerar och 

beräknar blicken. Det vanligaste är glasögon som exempelvis användas i samband med analys 

av olika idrotter eller idrottare då dessa vill optimera sin teknik. Denna metod har sin fördel i 

att kameran alltid befinner sig framför ögat oavsett hur huvudet vrids. Enheten riskerar därmed 

aldrig tappa bort ögat. Nackdelen är den minskade frihet personen får samt det begränsade 

lagringsutrymmet. I situationer där väldigt exakta mätningar krävs finns två olika lösningar. 

Antingen används en remote eye tracking-enhet samt en ställning som huvudet placeras i. Det 

andra alternativet är en eye tracking-enhet som placeras väldigt nära framför personen på ett 

bord. Dessa två varianter kallas för statiska och kräver att huvudet hålls helt stilla. Dock 

kommer fokus i detta arbete ligga på remote eye tracking.[14][15][2]   
    

3.3.1 Pupilldetektering  

Pupilldetektering respektive limbusdetektering (se 3.3.4) är två av de vanligaste metoder som 

används för att avgöra vart en person tittar. Problemet med pupilldetektering är att det kan vara 

svårt att hitta pupillen då kontrasten mellan denna och iris inte alltid är så stor. På detta problem 

finns två olika lösningar, bright pupil eye tracking respektive dark pupil eye tracking.   

3.3.2 Bright Pupil Eye Tracking  

Bright pupil eye tracking innebär att ljuskällan placeras nära enhetens 

kamera (se Figur 8). Då testpersonen befinner sig rakt framför kameran 

skickas ljuset in genom ögats optiska axel (se Figur 7). Ljuset reflekteras 

på testpersonens näthinna och tillbaka ut genom linsen mot kameran.  

Pupillen verkar då lysas upp av reflektionen och blir då ljusare i förhållande 

till iris, d.v.s. större kontrast. Denna metod fungerar bäst på 

latinamerikaner, spanjorer och européer. Andra faktorer som spelar in är 

pupillstorlek, ålder och omgivande ljus då denna metod fungerar bäst under 

dämpad belysning. [2][16][17]        
                    Figur 7: Ögats optiska  

axel  

3.3.3 Dark Pupil Eye Tracking  

Dark pupil eye tracking innebär att ljuskällan placeras en bit ifrån enhetens kamera (se Figur 

8). Det infraröda ljuset skickas mot pupillen och reflekteras tillbaka mot ljuskällan. En del av 

ljuset som träffar ansiktet får en förändrad reflektionsvinkel och reflekteras mot exempelvis 

kameran. Detta gör att kameran registrerar ansikte, ögonvita och iris. Det mesta av det ljus som 

går in genom pupillen absorberas eller reflekteras tillbaka mot ljuskällan. För kameran verkar 

pupillen då mörk i förhållande till iris och ögonvita vilket gör den spårbar.[18]  
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Figur 8: Placering av ljuskällan på dark & bright pupil eye tracking    

3.3.4 Limbusdetektering  

Limbusdetektering innebär att eye tracking-enheten hittar ögat genom den stora kontrast som 

oftast finns mellan iris och ögonvitan. Denna metod ger större säkerhet än pupilldetektering. 

Det är en fördel vid användning av remote eye tracking. Dock är det svårare att bestämma den 

riktning en person tittar i och metoden är därför inte lika exakt som pupilldetektering. Ett annat 

problem är att ögats övre del ofta täcks av ögonlocket. Det kan då bli svårt att avläsa rörelse i 

y-led.[15]   

  

3.3.5 Glinten  

För ökad noggrannhet används "glinten". En reflektion i kanten av pupillen. Idag är tekniken så 

väl utvecklad att det oftast räcker med exempelvis pupillen för att beräkna i vilken riktning 

testpersonen tittar. För större exakthet och robustare program så brukar glinten användas som 

en ytligare parameter vilket underlättar de beräkningar programmet utför.[19][2][13]   

3.4 Tekniken bakom VOG  
Det finns många olika lösningar på tekniken bakom eye tracking i form av hårdvara och 

mjukvara. Olika tillverkare har olika lösningar vilket innebär att två enheter med likvärdig 

prestanda kan vara konstruerade väldigt annorlunda.[13] Nedan kommer fokus ligga på det som 

är gemensamt för de olika enheterna.   

3.4.1 Ljuskälla  

För att kunna läsa av blicken hos en person används infrarött eller nära infrarött ljus i våglängder 

från 700nm-1 mm. [20] Ljuskällan monteras koaxialt med kameran eller en bit ifrån beroende 

på vilken typ av eye tracking som önskas (se Figur 8). Ögat reflekterar detta ljus och gör det 

möjligt för kameran att hitta det.  

3.4.2 Kamera  

De krav som ställs för en kamera på en eye tracking-enhet varierar mycket beroende på 

användningsområde. Några viktiga punkter för en kamera till ett typiskt forskningssystem är 

följande:  

• Bra känslighet för infrarött och nära infrarött ljus  

• Upplösningen bör vara VGA eller bättre  

• Framerate (uppdateringshastighet) 60 Hz eller högre beroende på den 

samplingshastighet eye tracking-enheten har  

• Progressive scan  
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• Global shutter  

• Lågt brus  

• Spatial upplösning ~2 pixel/mm i ögonregionen [18]        

3.4.3 Algoritmer  

Kameran filmar användaren och lagrar bilder som sen analyseras av en algoritm. Detta sker 

kontinuerligt för att kunna följa vart testpersonen tittar. Dessa algoritmer ser olika ut beroende 

på utvecklaren och hur de valt att lösa problemet. En vanlig lösning är att ögats olika delar 

analyseras, feature-based. Ett sätt att göra detta är att använda sig av ett s.k. tröskelvärde. 

Algoritmen letar då efter pixlar med samma styrka/intensitet i exempelvis pupillen och kan då 

lokalisera denna. För bra resultat krävs en bild där pupill och glint syns klart och tydligt. Ett 

annat sätt är att hitta gränser (kanter, konturer) på de olika delarna i ögat och på detta vis 

lokalisera pupillen.[21]   
  

För att upptäcka sackader kan en hastighetsbaserad algoritm användas. En hastighetströskel 

sätts då vid t.ex. 75°/s. Rörelser vid denna hastighet eller högre antas vara sackader. Då det 

finns snabba ögonrörelser som inte är sackader läggs även andra parametrar in. T.ex. är 

hastigheten på sackader som störst på mitten av sackaden. Denna och andra parametrar 

tillsammans med hastighetströskeln gör det alltså möjligt att lokalisera sackader. [22]  
  

En annan typ är spridningsbaserad algoritm (dispersion-based algorithms) vilken länge har 

ansetts vara det bästa valet då 50 Hz data analyseras. Fixeringar detekteras genom att 

samplingsdata som ligger tillräckligt nära varandra i tiden jämförs. Hur lång denna tid är 

bestäms av användaren. Övrig data förutom fixeringar klumpas ihop till en gemensam kategori 

då dessa inte används. Detta är en av de vanligaste algoritmer för händelsedetektering. [23]   
  

Hastighets- och accelerationsalgoritmer är ett annat sätt att upptäcka fixeringar. Här kombineras 

två olika kriterier, varaktighet och stillhet. Då ögat alltid rör sig (mikrosackader) används 

hastighet som tröskelvärde. En övre gräns sätts för när ögat anses vara stilla (fixera). Över denna 

hastighet anses ögat göra en sackad. Varaktigheten av en fixering används som ett annat 

tröskelvärde. En minimitid för varaktighet sätts. Fixeringar längre än denna minimitid då 

hastigheten är under det övre tröskelvärdet hittas då av algoritmen. [24]  

3.4.4 Viktiga egenskaper för Eye Tracking-enheter  
  

Accuracy and Precision:  
Två olika parametrar spelar in då testpersonens blick beräknas. Den genomsnittliga skillnaden 

mellan blickens verkliga position och den uppmätta blickens position kallas för accuracy 

(noggrannhet).  

Alltså, hur nära den beräknade 

blicken sammanfaller med den 

verkliga. Precision (precision) 

representerar eye tracking-

enhetens förmåga att återskapa 

den uppmätta blicken i ett 

koncentrerat område (se Figur 

9).  
 

Figur 9: Skillnad mellan noggrannhet och precision     
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En så hög noggrannhet och precision som möjligt vill uppnås. För att räkna ut antal sackader 

och fixeringar krävs främst precision. Med väldigt hög precision kan även mikrosackader, 

skakningar och vandring av blick uppmätas. De tre sistnämnda är dock mer viktiga vid studier 

av hur vi läser, ögonoperationer osv. [25][18]       

  

Sampling Rate  
Samplingshastighet är antalet bilder filmkameran tar per sekund och mäts i Hz. För eye tracking 

ligger samplingshastigheten mellan 25-2000 Hz. De flesta enheter med remote eye tracking har 

hastigheter på 60, 120 eller 250 Hz. [26] Viktigt att tänka på är vilken samplingshastighet som 

är nödvändig för studien. En hög samplingshastighet kan exempelvis vara nödvändigt vid 

studier av läsning då ögat gör rörelser mindre än 10°. Detta för att en hög frekvens ger förmågan 

att registrera även de minsta ögonrörelser, exempelvis mikrosackader på några få grader. Ska 

det däremot göras en utvärdering av vad som ses och inte ses på en kommersiell hemsida är en 

hög samplingshastighet inte nödvändig då endast större ögonrörelser är av intresse. Enligt tester 

utförda av Inchingolo och Spanio ger 200 Hz samma data som 1000 Hz för sackader större än 

5°. [27][28][18]  

  

Calibration Points   
Antal kalibreringspunkter beror på hur stort område som ska täckas och vanligast är 2, 5, 9 eller 

16 punkter. Dessa punkters koordinater är kända av programmet och utifrån dem beräknas 

blickens position. Detta genom att testpersonen tittar på punkterna en i taget tills kalibreringen 

är utförd. Noggrannheten är störst inom området mellan punkterna och stimuli bör därför 

placeras där. Blicken kan även beräknas utanför kalibreringspunkterna, men då med minskad 

noggrannhet. [29]   

  

Open Standard Application Programming Interface:  
Att ha öppet API ger användaren tillåtelse att kunna designa eller ändra i programmet. Viktigt  

då egen programvara utvecklas.    

  

Headbox   

Headbox är den volymen testpersonen kan röra sig i utan att eye tracking-enheten tappar  

kontakt med ögonen. Den är olika stor för olika tillverkare. [30] [26]   

  

System Latency  
Det är den tidsfördröjning från det att ögat börjar röra sig tills det registreras av eye tracking-

enheten. Hur stor denna får vara beror åter igen på vilken typ av studier som utförs. Detta är 

endast ett problem då man i realtid vill synkronisera eye trackingenheten med andra enheter. 

Exempelvis om man vill spela upp eye tracking-data på en annan dator i realtid. [31]    

                                                                                                                                                                                   

Operation System   
Det operativsystem enheten kräver. Exempelvis Windows XP, 7, 8, Linux osv. 

 

3.4.5 Analysprogram och hur man tolkar ögonrörelser  

För att kunna analysera den rådata som fås från eye tracking-enheten krävs ett analysprogram. 

De flesta eye tracking-tillverkare har sitt egna analysprogram som de eller ett partnerföretag 

utvecklat. I de flesta fall behöver analysprogrammet anpassas efter vilken typ av studier som 
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ska utföras.[18] Dock det finns ett antal standardfunktioner som generellt används. [32] Detta 

är ofta grafiska lösningar som kan visas upp för snygga presentationer, analyser o.s.v. vilket 

används mycket inom marknadsföring. Dessa funktioner fungerar även bra i andra 

sammanhang. De visar datan på ett begripligt och tydligt sätt. Här nedan listas några av dessa 

funktioner: [33][34]  

  

• Sätta upp eye tracking-studie  

• Inspelning av eye tracking-data för att kunna spela upp och analysera  

• Statistik som tabeller, diagram mm. vilket låter dig överblicka dina data  

• Grafisk visualisering som heat map, gaze plot, time stamp, area of interest (AOI) 

m.fl. (se Figur 10 och 11 )   

• Totala antal fixeringar, sackader, pupillstorlek m.fl.   

• Exportera data  

   
                         Figur 10: Heat map och gaze plot                                                                              Figur 11: Area of interest   

  
Det gäller även att kunna tolka datan. I tabellen nedan beskrivs olika ögonrörelser samt vad de 

kan indikera. Utifrån dessa kan man börja förstå den studie som utförs. Exempelvis förbättra 
användargränssnittet på ett program eller hemsida.  
  

Ögonrörelse  Vad den mäter  

Antal fixeringar  Ett större antal fixeringar indikerar en mindre effektiv sökning (kan 

bero på dålig layout eller användargränssnitt). [35]   
Antal fixeringar inom 

intresseområde  
Mer fixeringar inom ett visst område indikerar att det är viktigare 

eller mer noterbart. [36]   

Antal fixeringar inom 

intresseområde 

justerat efter textlängd  

Om intresseområdet endast består av text, då kan medelvärdet av 

antal fixeringar per intresseområde delas med medelvärdet av antal  
ord i texten. Detta är ett bra sätt att separera ut ett högt antal 

fixeringar p.g.a. det höga antalet ord gentemot ett högt antal 

fixeringar p.g.a. att något är svårt att hitta/känna igen. [36]   

Tid per fixering  Längre tid per fixering indikerar svårighet att få ut information eller 

att ett visst föremål på något sätt är mer engagerande. [37]   

Blick (även kallad 

uppehållstid, 

fixeringskluster, 

fixeringscykel)  

Blicken är vanligtvis summan av tiden för alla fixeringar i ett visst 

område. Det används främst för att jämföra hur uppmärksamheten 

delas mellan två mål. Det kan också användas för att mäta förväntan 

vid situationsmedvetenhet om längre blickar kastas på ett 

intresseområde före en viss händelse sker. [38]     
Rumslig densitet av 

fixeringar  
Fixeringar koncentrerade inom ett litet område indikerar fokuserad 

och effektiv sökning. Jämnt utspridda fixeringar visar på en spridd 

ineffektiv sökning. [39]   
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Återkommande  
fixeringar   

Högt antal fixeringar efter att målet har fixerats indikerar att det 

saknar synlighet eller meningsfullhet. [35]   

Tid innan första 

fixering på mål  
Kortare tid till första fixering på mål eller område innebär att det är 

intressant/drar till sig blicken. [40]   
Procent av antalet 

deltagare som fixerar 

på intresseområde  

Om ett lågt antal deltagare fixerar på ett område som är viktigt för 

uppgiften så kan det behöva tydliggöras eller flyttas. [41]   

Alla fixeringar på 

målet  
Antal fixeringar på målet delat med totala antalet fixeringar. Ett 

lägre förhållande indikerar lägre sökeffektivitet. [35]   

Sackadamplitud  Större sackader indikerar mer meningsfulla hintar då 

uppmärksamheten dras från avstånd. [42]   
Sackader avslöjar 

förändring i avsikt  
En sackad större än 90º från sackaden innan visar på en snabb 

förändring i riktning. Det kan betyda att användarens mål har 

förändrats eller att användargränssnittets design inte sammanfaller 

med användarens förväntningar. [39]     
Tabell 1: Vad ögonrörelser visar   
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4. RESULTAT  
Första delen av detta arbete gick ut på att för Saabs räkning välja ut ett antal eye 

trackingenheter för att sedan tillsammans med Saab besluta om vilka enheter som kunde passa 

bäst för deras behov. Även förstå och specificera deras behov om vad de faktiskt behövde. Detta 

presenteras här nedan. I punkt 4.6 redovisas resultaten av de praktiska tester som skedde efter 

inköp av enheter.   

4.1 Beskrivning av kriterier  
De kriterier Saab hade var de som redovisas nedan. Det var dessa som avgjorde vilka två 

enheter som tillslut köptes in:  

   

• Kostnad   

• Kort leveranstid  

• Open standard API   

• Fungera på dubbla skärmar placerade ovanför varandra   

• Remote eye tracking   

• Bra analysverktyg   

  

Det Saab ville få ut av analysen:  

  
• Vilket område på skärmen användaren tittar på  

• Hur ofta och hur länge användaren tittar på ett visst område  

• I vilken ordning användaren flyttar blicken över skärmen  

• Hur länge användaren måste söka efter information  

  

I första punkten vill man få reda på vad användaren väljer att titta på. Detta för att kunna avgöra 

vad hen ser eller missar.   

  

I andra punkten vill man se hur intressanta olika områden är och vad det är som gör dem 

intressanta. Vad för information finns i detta område vid denna tidpunkt? Eller är det så att 

användaren letar efter information som hen inte finner och därför återkommer flera gånger till 

samma område?  

  

I tredje punkten vill man se hur användaren väljer att flytta blicken då hen söker efter 

information. Genom att följa blicken kan man se om information är placerad på rätt eller fel 

plats på radarskärmen och därmed kan man flytta informationen i rätt ordning.  

  

I fjärde punkten vill man se hur lång tid det tar för användaren att hitta det hen letar efter. Det 

är av största vikt att användaren kan agera snabbt då situationen kräver detta.  

4.2 Scenario  
Christian Fransson, ingenjör på Saab, designar användargränssnitt runt människans och 

slutanvändarens förmågor och begränsningar i syfte att stärka kundens operativa förmåga. 

Under de tester som görs av Christian utförs olika scenarier. Det kan exempelvis se ut enligt 

följande:  
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Försvarsmakten får programvaran på datorer och använder programvaran under ett par veckors 

tid. Efter denna ”träningsperiod” sätter sig Christian med Försvarsmakten och ger dem 

scenarior att agera på med hjälp av de nya verktygen i programvaran Medan de löser sin uppgift 

i scenariot filmas skärmen inklusive ljudupptagning av vad de säger och vad Christian frågar.   

  

Efter uppgiften är löst genomför han en intervju med användarna för att:  

1. Klargöra exakt hur de arbetade, vad de behöver eller vill göra för steg för att lösa 

uppgiften.  

2. Bedöma samt föra en diskussion om hur väl Saabs verktyg bistod användarna i att lösa 

uppgiften.  

  

Eye tracking är mycket användbart i den här typen av studie där användaren är bekant med 

verktygen och där verktygen är hyffsat fungerande i sin implementation med motivationen 

nedan:  

  

• Eye tracking i realtid kan användas för att ”hänga med” (enligt punkt 1) i hur användaren 

arbetar och tänker medan hen löser uppgiften för att sedan kunna genomföra intervjun 

på ett mer informativt vis. Exempelvis genom att fråga ”varför tittade du där var 5 

sekund?”, ”vad letade du efter för information när du tittade runt med blicken över hela 

skärmen när fiendeplanen närmade sig?” etc. Svaret på de frågorna blir indata till hur 

användargränssnittet bör designas för att på bästa sätt stötta användaren i lösandet av 

sin arbetsuppgift.  

• Eye tracking och eye tracking i realtid kan användas (enligt punkt 2) genom att t.ex. 

bedöma om användaren missar viktig information eller om all information finns till 

hands på tydligt vis. Missar användaren viktig information kan det bero på att 

användargränssnitt inte är designat på optimalt vis och behöver förändras. Visar det sig 

att all information och notifikationer är väl designade och stödjer användaren på bästa 

möjliga sätt så har man istället en säljpunkt som man kan marknadsföra sin produkt 

med. [43]  

    

4.3 Jämförelse av åtta olika tillverkare och deras enheter  
  
Åtta intressanta enheter valdes ut av 20 st som först hittades. Dessa presenteras nedan:   

  GP3 eye   

tracker [44]  
  

Aurora 

eye 

tracker 

[45]  

Tobii X 60/x120 eye tracker 

[46]  

Tobii X2-60 

eye tracker 

[47]  

Accurcy  
  

0.5°-1°   
  

0.3°  0.5°  0.4°   

Sampling 

rate  

60 Hz  60, 120, 250 Hz  60 Hz/120 Hz  60 Hz  

Calibration 

points  

5 eller 9 

punkter  
4 punkter   
   

5 eller 9 punkter  
  

-  

Headbox  
(x, y, z-led)  

25x11 cm  50x40 cm   (44x22x30) & (30x22x30)  
cm  
  

50x36 cm  

API  Open  -  -  -  
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Dimension   32x4.5x4 cm  14.6x2.4x2.7 cm  32x8.5x16.3 cm  18.4x2.8x2.3 

cm   

Weight  250g    3 kg   200g  

Screen size  Upp till 24”  Konfigurerbar   -  Upp till 25”  

Operation 

system   

Windows 7 & 

8  
Windows &  
Linux   

Windows  Windows   

Delivery 

time   

4-5 dagar   -  -  -  

Latency  <20 ms  -  -  <35ms   

Price  $ 495        
Tabell 2: Jämförelse av enheter  

  EAS Binocular 

eye tracker [48]  
MyGaze  
eye tracker [49]  

Steelseries 

Sentry eye 

tracker [50]  

Theeyetribe eye 

tracker [51]  

Accurcy  
  

<0.45°   0.5°  -  0.5-1°  

Sampling rate  120 Hz  30 Hz  50 Hz  30 och 60 Hz  

Calibration 

points  

5.9 eller 13 

punkter  

5. 9 eller 13 

punkter   

-  9, 12 eller 16 

punkter  

Headbox (x, y, 

z-led)  

7.5x6.4x5 cm  32x21x60 cm  -  40x30 cm  

API  Open  -  -  Open  

Dimension  12.5x3.4x14.6 

cm  
24x3x3.5 cm  32x1.5x2 cm  20x1.9x109 cm  

Weight  320g  130g  91g  70g  

Screen size  10”-35”  10”-22”  Upp till 27”  Upp till 24”  

Operating 

system  

Windows XP,7 

och 8  

Windows XP,7 

och 8  

Windows 7, 8 

och 8.1  

Windows 7 och  

8   

Deliver time   -  2-3 veckor  1-2 dagar   3-5 dagar   

Latency  18ms  -  -  <20 ms på 60  

Hz  

Price  -  € 499  1590 kr  $ 99  
Tabell 3: Jämförelse av enheter  
  

4.3.1 Slutliga valet  

Det slutliga valet föll på två olika eye tracking-enheter, Steelseries Sentry samt GP3 från 

Gazepoint. Även analysprogram till GP3.  

  

Steelseries Sentry   

Tobii och Steelseries skapade tillsammans den första kommersiella eye trackern för 

datorspelare. En prisvärd enhet vars syfte är att kunna visa vad spelare tittar på då de streamar 

sina matcher online. Spelarna kan även i efterhand spela upp sina egna matcher för att med 

hjälp av Sentry se vad de missade under spelets gång och därmed förbättra sitt spelande (se 

Figur 12). [52]        
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Figur 12: Steelseries Sentry     

   

GP3  

Utvecklad av Gazepoint för att kunna användas inom olika områden som studier om 

användarvänlighet, marknadsföring, ögonstyrning mm. Gjord för att kunna konkurrera med 

dyrare enheter. Det finns idag även möjlighet att sätta upp sitt eget Gazepoint-labb för ett rimligt 

pris (se Figur 13) [53]. Formatet på utdata är .png för bild, .avi för video och .csv för numerisk 

data. Utdata som fås från GP3 är följande:  

• Tid  

• Antal datapaket  

• Blickposition för vänster och höger öga  

• Fixeringspunkt  

• Pupilldata för vänster och höger öga   

• Muspekarposition  

• Skärmstorlek  

• Kameras storlek  

• Information om mjukvara [ 53]  

      

  

  
Figur 13: GP3  

  
  

  

Analysprogram  

Gazepoint Analysis Standard Edition är den mjukvaruversion som köptes in för att analysera 

samplingsdata. Vid inköp av eye tracking-enheten så gavs det även ut Gazepoint Analysis UX 

Edition gratis i 30 dagar. Dessa analysprogram inkluderar:  

   

Gazepoint Analysis Standard Edition: Gaze plot, heat map, export av rådata 

och skärminspelning.  

   

Gazepoint Analysis UX Edition: Text, bild och videouppspelning, hemsideanalys, dynamisk 

analys, röstinspelning (Thinkaloud) och video inspelning, hopsamling av testpersoners data och 

intresse område.  
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Ogama   

Analysprogrammet Ogama används som ett verktyg för att analysera ögon- och musrörelser. 

Den är ett öppet analysprogram skrivet i C#.NET. Detta analysprogram kan användas gratis 

tillsammans med Theeyetribe, smart eye aurora, tobii series, the gazepoint m.fl. Källkoden kan 

fås gratis på begäran.  

   

Analysprogrammet inkluderar: Area of interest, attention map, replay module, fixations module, 

database module, saliency module, statistic module, scanpath module. Programmet har även en 

recording module som innehåller slide design module och recording module. [54]   

4.4 Elgato Game Capture HD 60  
För att kunna gå vidare med tester i labb behövdes en inspelningsenhet för att kunna spela in 

det som sker på radarskärmen. Vissa krav ställdes på denna enligt följande:  

  

• Kunna spela in högupplöst video (HDMI recorder)  

• Kunna spela in från valfri dator utan att installeras på denna  

• Kunna hanteras och flyttas enkelt  

  
Figur 14: Elgato  

Valet föll på Elgato game capture HD 60 (se Figur). En inspelningsenhet designad för nästa 

generations tv-spel, xbox one och Playstation 4 men som även kan spela in från PC. Kräver 

endast HDMI-uttag. Den har följande specifikationer.  

  

• Interface: USB 2.0  

• Input: Playstation 4, Xbox one & xbox 360, Wii U (okrypterad HDMI)  

• Output HDMI (pass-through)  

• Upplösningar som stödjs: 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 

480p  

• Dimensioner: 112 x 75 x 19 mm/4,4 x 3 x 0,75 in  

• Vikt: 106g  

• Kommer med: Elgato Game Capture HD60, USB kabel, HDMI kabel [55]   

4.5 Algoritmer   
Saab önskade se ett program eller kodexempel skrivet i Java till GP3 då de använder detta 

programspråk. Författarna hittade inte detta. Endast exempel skrivet i Python, Matlab och C# 

hittades. Dock hittades ett exempel skrivet i Java på hur man får ut rådata ur eye trackingenheten 

från Theeyetribe.  
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4.6 Resultat av praktiska tester  
Här nedan redovisas resultat från den praktiska delen. Testerna utfördes i labb tillsammans med 

andra ingenjörer för att utvärdera teknologin bakom eye tracking. I följande del beskrivs syfte, 

uppsättning och tillvägsättning av testeter samt resultat. Alla tester diskuteras i kapitel 5, 

diskussion.    

4.6.1 Kalibreringstester (GP3)  
  

Bakgrund  

ET-enhet kalibreras genom att fem prickar följ med blicken längs skärmens kanter samt i 

mitten. En vit prick indikerar vart testpersonen tittar (se Figur 15). Därefter kan blick beräknas 

av mjukvaran.   

  
Figur 15: Kalibreringspunkter där vita pricken representerar testpersonens blick  

Enligt Gazepoint bör man tänka på följande punkter vid montering och kalibrering  (Se 

Figur 15):  

  

• GP3 ska hållas där belysning eller sol inte lyser rakt på enhet eller på testpersons ansikte.  

• Avstånd mellan dataskärm och testperson ska vara 100 cm.  

• Avstånd mellan GP3 och testperson ska vara 60 cm eller en armlängd.   

• Det diagonala avståndet mellan GP3 och testpersons ögon ska vara 65 cm.   

• Enheten ska placeras 40 cm under ögonnivå.  

• För testperson med glasögon ska GP3 vinklas så den pekar mot persons ögon (undvika 

reflektion) samt föra den lite närmre.  

• GP3 ska stå 15 cm framför skärm om den är 19”. Om skärm är större eller mindre än  

19” så måste den flyttas närmre. [56]   
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Figur 16: Uppsättning av eye tracking-enhet  

  

Syfte  

Sex olika typer av kalibreringstester kommer utföras. Syftet med dessa kalibreringstester är 

följande:    

  

1. Testa hur exakt kalibrering blir för olika avstånd mellan testperson och ET-enhet.  

   

2. Se hur enkelt det är att kalibrera samt hur exakt kalibrering blir för person som inte 

kalibrerat förut. Tre försök per testperson används.  

  

3. Se hur exakt ET-enhet spårar testpersons ögon utan omkalibrering efter föregående 

person. Detta för att om möjligt slippa kalibrera innan användande.  

  

4. Se hur ET-enhet kan kalibreras på annan dator som den inte är installerad på då Saab 

inte vill installera ET-enhet på radarsystems dator.  

  

5. Se om ET-enhet kan spåra ögon då den placeras rakt framför testperson i ögonhöjd 

ovanpå skärm.  

  

6. Se om ET-enhet kan spåra ögon då skärm placeras högt över (en skärmhöjd) ETenhet. 

Detta då radarsystemet har två skärmar placerade ovanför varandra.    

  

Uppsättning och tillvägagångssätt av ovanstående sex tester  

  
1. Tre olika avstånd testades. Alla tester skedde inom eye tracking-enhetens ”gröna” 

område vilket kan ses som en grön prick på skärmen. Tre försök nära gränsen till close, 

tre försök i middle tre försök nära gränsen till far (se Figur 17).  

  

2. Sex olika personer genomgick kalibreringsprocessen. Tre försök gjordes av varje 

testperson (T1-T6).  
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3. ET-enhet kalibrerades efter testperson 1. Text lästes och analyserades därefter med gaze 

plot för att se hur exakt GP3 spårade ögonens rörelser. Därefter lästes samma text av 

två andra testpersoner utan omkalibrering. Även deras resultat analyserades med gaze 

plot. Mus fördes av samtliga testpersoner under text som lästes för att visa var dessa 

läste.   

  

4. Tre olika försök gjordes enligt följande:  

  

a. ET-enhet placerades framför den dator den installerats på kopplad till 22” skärm. 

Kalibrering utfördes. Därefter flyttades ET-enhet över till andra datorn och 

placerades i samma position framför dess 22” skärm.  

  

b. ET-enhet placerades framför annan dators 22” skärm. Den datorns skärm 

kopplades tillfälligt till dator med installerad ET-enhet. Kalibrering skedde. 

Därefter kopplades ordinarie 22” skärm tillbaka.  

  

c. Prickar i form av pappersbitar monterades på annan dators skärm i samma 

position som kalibreringspunkter normalt befinner sig på. ET-enhet placerades 

framför denna skärm. Kalibrering startades på dator som har ET-enhet 

installerad. Hjälpperson sa ”nu” varje gång prick flyttade sig på dator med 

ETenhet installerad. Testperson flyttade vid varje tillsägelse huvudet så som 

kalibreringsprick normalt rör sig över skärm och fokuserade på respektive 

pappersprick.  

  

5. ET-enhet placerades ovanpå skärm.   

  

6. Skärm placerades en ”skärmhöjd” ovanför ET-enhet som om två skärmar placeras på 

höjd. ET-enhet placerades på skrivbord nedanför.  

  

  
Figur 17: Den gröna pricken förflyttar sig åt höger eller vänster beroende på hur nära ET-enheten testpersonen befinner sig.   
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Resultat av ovanstående sex punkter  

  

1. Olika avstånd:  

  

a. Test nära close: T1: Dålig på vänster sida då den hoppar och rör sig mycket, 

T2: Dålig på övre vänstra delen av skärmen då den vita pricken rör sig mellan 

de två blå cirklarna, T3: Dåligt på övre vänstra delen av skärmen då den vita 

pricken rör sig mellan de två blå cirklarna.  

  

b. Test middle: T1: Rör sig mellan den blå och gröna ringen, T2: Bra förutom på 

övre delen av skärmen då den rör sig mellan det ljusblå och mörkblå fältet, T3: 

Befinner sig i den gröna ringen på samtliga prickar.  

  

c. Test nära far: T1: Dålig på nedre delen av skärmen men ganska exakt på de 

andra prickarna, T2: Bra, lite sämre på höger sida men ok, T3: Bra men lite 

dålig på höger sida.  

  

2. Testpersoner:   

  

a. T1: Mycket bra resultat  

b. T2 (korrigerande linser): Ok resultat men sämre i övre hörnen  

c. T3: Bra resultat  

d. T4: Bra resultat  

e. T5: Ok resultat, sämre i två diagonalt motsatta hörn  

f. T6 (korrigerande glasögon): Mycket bra resultat  

  

3. Jämförelse mellan person som ET-enhet kalibrerades efter samt de två andra 

testpersoner som läste samma text gav entydigt resultat. Utan kalibrering kunde blick 

inte spåras. Gaze plot-analysen visade blick som hoppade över hela skärmen även om 

musen som visade vad testpersonen tittade på följde text (se Figur 18).    

  

4. Tre olika resultat presenteras:  

  

a. Kalibrering lyckades bra.  

  

b. Kalibrering lyckades bra.  

  

c. Kalibrering lyckades bra.  

  

5. ET-enhet kunde inte spåra testpersons ögon.   

  

6. ET-enhet kunde inte spåra testpersons ögon.  
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Figur 18: Gröna pricken visar testpersonens blick som ET-enhet kalibrerats efter. Röda pricken visar testperson utan kalibrering.    

4.6.2 Stor TV-skärm (42”) inkopplad på laptop med ET installerad (GP3)  
  

Syfte  

Testa hur exakt ET-enhet är på stor skärm. Ska enligt specifikation fungera på upp till 24”.  

  

Uppsättning och tillvägagångssätt  

Stor 42” TV-skärm kopplades via VGA-kabel in i laptop med ET-enhet. Enhet placerades på 

normalavstånd från testperson men långt ifrån TV.  

  

Resultat  

ET-enhet fungerade bra på 42” skärm. Lite sämre i kanter och hörn.  

4.6.3 Köra ET-enhet (GP3) från laptop på annan dator   
  

Syfte  

Syftet med detta experiment är att testa möjligheten att köra ET-enheten från en dator på en 

annan dator utan att de är hopkopplade. Detta då Saab i första hand inte önskar installera 

ETenhet på radarsystems dator utan köra det från separat laptop (se Figur 19).   

  

Uppsättning och tillvägagångssätt  

  

1. ET-enhet samt analysprogram installerad på laptop kopplad till 22” skärm (2).  

  

2. ET-enhet kalibreras på PC (2).  

  

3. ET-enhet placeras framför 22” skärm kopplad till annan laptop, PC (1).  

  

4. Nytt projekt startas där valfritt videoklipp spelas upp (i detta fall naturfilm) på PC (2) 

då det måste finnas stimuli i analysprogrammet för att kunna registrera ET-data.   

  

5. Samtidigt spelades flygradarklipp upp på PC (1).  

  

6. Uppspelning av videoklippen synkas manuellt.  

  

7. Testperson sitter framför ET-enhet vid PC (1) och ögondata spelas in av ET-enhet till 

PC (2).  
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8. Nytt projekt startas med flygradarklipp överfört från PC (1).  

  

9. Därefter importeras ET-koordinater från naturklipp till flygradarklipp genom att klicka 

import knappen som finns under recording list.  

  

  

  
Figur 19: Köra ET-enhet (GP3) från laptop på annan dator  

        

Resultat  

Flygradarklipp kunde spelas upp med ET-data från testperson. Detta visar att ET-enheten inte 

behöver installeras på radarsystems dator.     

4.6.4 Eye Tracking på radardator  
  

Syfte  
Syftet med detta experiment är att precis som i 4.6.3 testa möjligheten att köra ET-enheten från 

en dator på en annan dator utan att de är hopkopplade. Detta då Saab i första hand inte önskar 

installera ET-enhet på radarsystems dator utan köra det från separat laptop. Skillnaden är att 

här används radarsystems användargränssnitt istället för färdiginspelat videoklipp. Detta för att 

visa på möjligheten att använda eye tracking med deras system (se Figur 20).  

  

Uppsättning och tillvägagångssätt  

  

1. Två laptops samt radarsystemets dator användes  

  

2. ET-enhet samt analysprogram installerad på laptop kopplad till 22” skärm (2).  

  

3. ET-enhet placerades framför radarsystems 22” skärm (1).  

  

4. ET-enhet kalibrerades på radarsystems (1) skärm genom att dess skärm tillfälligt 

kopplades till dator med ET-enhet installerad (2) för att därefter kopplas tillbaka.  

  

5. Elgato HD60 inspelningsenhet kopplades in enligt följande:  

a. Inspelningsenhets strömkabel till laptop med Elgatos inspelningsprogram (3).  

b. HDMI-in kopplades till radarsystems dator (1).  

c. HDMI-out kopplades till radarsystems skärm (1).  

6. Radarsystems användargränssnitt startades upp (1).  

  

7. Testperson satt framför dator och tittade på olika saker på kartan (1). Framförallt listor, 

menyer, olika flygplan mm. som fanns i det skapade scenariot.  
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8. Elgato inspelningsenhet samt analysprogram (med naturfilm som i 4.3.3) på dator med 

ET-enhet installerad (2) startas nästan samtidigt. Analysprogram precis före p.g.a. 

långsammare uppstart än Elgato inspelningsenhet som startar direkt. D.v.s. manuell 

synkning.  

  

9. Under olika lång tid spelades ögondata samt skärmbild från radarsystems dator (1) in. 

Tester utfördes på mellan 30 sek upp till 5 min.  

  

10. Inspelad skärmdata konverterades från inspelat .mp4 format till .avi format (3) som ET-

enhets analysprogram kan spela upp.  

  

11. Därefter skickades inspelad skärmdata till laptop med analysprogram (2).  

  

12. Nytt projekt öppnades i analysprogram med inspelad skärmdata (2).  

  

13. Därefter importerades inspelade koordinater från naturfilm till inspelat klipp från 

radarskärm (2).  

  

  
Figur 20: Köra ET-enhet (GP3) från laptop på radardator kopplad till Elgato  
  

  

Resultat  

Videoklipp från radarsystem kunde spelas upp med ET-data från testperson. Här visas att 

ETenhet kan användas för att utvärdera användarvänligheten av radarsystemet.   

   

    
5. DISKUSSION OCH SLUTSATS AV RESULTAT  
  

Den första delen av diskussionen tar upp det arbete som gjordes för att välja ut eye tracking -

enhet och jämförelsen mellan de olika enheter som presenterades i resultatdelen. Här 

presenteras även de slutsatser vi har dragit.  

5.1 Tillvägagångssätt för val av enheter  
Vi hittade tidigt en hemsida med mer än 40 olika länkar till olika eye tracking-tillverkare. Även 

andra tillverkare hittades. Alla dessa hemsidor gick vi igenom då vi kollade vilka som var 

intressanta. Att Saab just vill satsa på remote eye tracking minskade antalet tillverkare till 20 

stycken och p.g.a. deras övriga kriterier blev det tillslut åtta enheter kvar. Av dessa valdes två.  

  

Pris och teknisk specifikation av enheter var svårt att få tag på. När du beställer en enhet 

specificerar du ditt ändamål beroende på ditt behov. Därefter får du ett kostnadsförslag. Alla 

tillverkare gav inte ut denna information utan ville veta mer specifikt vad vårt behov var. Flera 
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tog lång tid på sig att svara vilket blev ett problem med den tidspress som vi hade. Det vi kunde 

konstatera efter de svar vi fick är att de flesta eye tracking-enheter är väldigt dyra, d.v.s. från 

180 000 kr och uppåt. Vi hittade endast tre billiga modeller, Gp3, Steelseries Sentry och 

Theeyetribe.          

  

Genom vår handledare på Mälardalens högskola, Odd Romell fick vi kontakt med Jens 

Alfredsson på Saab i Linköping. Det har tidigare gjorts ett examensarbete där de använde sig 

av eye tracking. De hade då köpt in en enhet från Theeyetribe, ett danskt företag. Vi frågade 

om det fanns möjlighet att låna enheten för att slippa kostnaden av inköp samt leveranstiden. 

Tyvärr var den utlånad till en grupp studenter på Linköpings universitet och skulle inte bli 

tillgänglig förrän till sommaren.   

  

Smarteye AB var ett av de sista åtta alternativen vi hade kvar efter första delen av vår 

jämförelse. Vår handledare på Saab, Sven Nilsson kände Per Sörner som är Research Manager 

på Smarteye. Tack vare denna kontakt fick vi möjlighet att besöka dem. Där fick vi en rundtur 

samt även pröva deras utrustning. Efter detta diskuterade vi olika lösningar på Saabs behov för 

att kunna använda sig av eye tracking tillsammans med Saabs radarsystem.   

  

Det största problemet var att få det att fungera på två skärmar placerade ovanpå varandra. Då 

räckte inte Smarteyes Aurora-enhet som vi hade tänkt oss att använda. Istället behövdes tre 

kameror av typen smart eye pro vilka var betydligt dyrare. Totalkostnaden för att köpa 

utrustningen blev alldeles för stor. Vi frågade även om möjlighet att hyra utrustningen och fick 

senare ett kostnadsförslag skickat specifikt för Saabs behov. Även det priset var för högt.  

5.2 Val av enheter      
Den kunskap vi samlade under vår undersökning samt under besöket på Smarteye hjälpte oss 

att avgöra vad som var lämpligt för Saab. Vi kom fram till att de behov de i nuläget har av eye 

tracking är jämförbart med de man har vid en marknadsföringsundersökning, t.ex. annonser på 

en hemsida. De behöver kunna avgöra saker som var på skärmen användaren tittar, hur ofta och 

vad som fångar hens intresse.   

  

För den typ av analys som Saab önskar göra i nuläget krävs det ganska grundläggande eye 

tracking-system. Varken samplingshastighet eller noggrannhet behöver vara väldigt hög. Det 

räcker att samplingshastigheten ligger på 50-60 Hz och noggrannheten mellan 0,5°-1,0°. En 

noggrannhet på 0,5° motsvarar ungefär en tumnagel. Latency spelar heller ingen större roll då 

analysen just nu kommer göras i efterhand och inte i realtid.  

  

Två andra faktorer som spelade en avgörande roll var kostnad och leveranstid. För att kunna 

utföra detta examensarbete behövde vi beställa och få enheterna ganska snart. Om leveranstiden 

blev för stor skulle vi inte hinna med några tester. Priset för en enhet fick inte heller vara för 

stort då detta är en förundersökning för att utvärdera eye tracking som verktyg.  

Detsamma gäller om Saab väljer att inkludera eye tracking som en del av deras radarsystem. 

Då kan inte kostnaden för eye tracking-systemet vara för hög.  

  

Därför föll valet tillslut på de två olika enheter som presenteras i resultat punkt 4.3.1, Steelseries 

Sentry och GP3. De har tillräckligt bra specifikationer, är billiga samt har kort leveranstid. Dock 

kunde Steelseries Sentry inte användas p.g.a. att det saknades ett analysprogram. Den 30-dagars 

prova på version som fanns att ladda ner kunde endast spåra musen och eye tracking-enhet 
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kunde inte anslutas till den. Därmed kunde man inte få ut någon eye tracking-data. Den var inte 

heller kompatibel med gratisprogrammet Ogama. Därför kunde vi inte gå vidare med 

Steelseries Sentry.    

5.3 Analysprogram  
Efter utförda tester då vi använt gazepoint analysys program upptäckte vi att Saab bör utveckla 

eget analysprogram. Detta då analysprogrammet som kom med GP3 inte uppfyller deras 

specifika behov. Alla de olika analysverktyg som man får med i programmet används inte. Ett 

exempel på detta är heat map som tidigare verkade vara ett bra verktyg. I efterhand visade det 

sig inte vara så nödvändigt för denna typ av tester. Det som behövdes var främst två saker. Gaze 

plot för att återge den ordning man vandrar med blicken över skärmen och AOI för att kunna 

markera intressanta områden.   
  
En begränsning med AOI är att endast fasta menyer, listor osv. kan markeras. Markerar man 

däremot på kartan så uppstår problem. Då användaren zoomar in och ut eller flyttar kartan så 

täcker inte AOI det tänkta området längre då det är låst till vissa pixlar på skärmen och inte till 

kartan.   
  
Tills Saab utvecklat eget analysprogram kan gazepoint analasys program fortsättningsvis 

användas. Då för de användarstudier som utförs tillsammans med exempelvis Försvarsmakten 

för att förbättra radarsystems användarsgränssnitt. Då detta program införskaffades fick vi UX-

versionen på prov i 30 dagar. Dock visade det sig att den kan laddas ned upprepade gånger för 

en ny 30-dagars provperiod. Även Ogama kan användas tillsammans med GP3. Detta program 

har dock upplevts buggigt under tester.  

5.4 Plug In Program  
Ett sätt att kunna spela in all data skulle vara med ett plug in program till radarsystems 
användargränssnitt.  Om detta program kan spela in eye tracking-data, högupplöst data från 

radarskärmen, samt ljudupptagning så skulle datan kunna synkas på ett enkelt sätt. Sedan kan 

dessa data skickas till en annan dator med Saabs egna analysprogram installerat vilket även kan 

spela upp det i realtid då Saab önskar detta. Anledningen till att all data ska spelas in, sparas ner 

och synkas tillsammans är att man ska kunna komma åt dessa då behovet finns. T.ex. då något 

händer på basen under ett övervakningspass i deras radarsystem. Då kan man bara plugga in 

exempelvis en laptop med analysprogram för att föra över och analysera datan.   
  

5.5 Algoritmer   
När vi letade efter exempel på Java implementering för de eye tracking-enheter som köptes in 

så hittade vi kodexempel för hur man får ut data på eye tracking-enheten från Theeyetribe. Som 

nämns i punkt 5.1 under diskussion så har Saab i Linköping köpt in en enhet från  

Theeyetribe för ett tidigare examensarbete. Denna skulle bli ledig till sommaren enligt Jens 

Alfredsson som var vår kontakt där. Detta kan vara ett intressant alternativ för det fortsatta 

arbetet på Saab Electronic Defence Systems. Vi skickar därför med länkar till detta kodexempel 

under referenser, rekommenderade hemsidor, kodexempel.      

  

5.6 Diskussion om utförda tester                        
Här nedan diskuteras de olika tester vi utförde på de båda enheterna. Dessa tester var för att se 

hur bra eye tracking fungerade samt för att se om möjligheten att kunna anpassa det efter Saabs 

önskemål.    
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5.6.1 Kalibreringstester (GP3)  
  

1. Det finns en uppsättnings- och kalibreringsguide på Gazepoints hemsida för hur 

testpersonen ska sitta framför datorn och ET-enheten. Trotts detta gjorde vi tester för att 

se hur den fungerade på olika avstånd. En grön prick i kalibreringsprogrammet visar 

inom vilket avstånd du bör sitta. Vi testade att sitta close, middle och far från ET-

enheten, men inom det gröna (godkända) området. Det resultatet indikerade och som vi 

även använt oss av vid fortsatta tester är att exaktheten blir störst mellan middle och far. 

Dock är noggrannheten dålig nära skärmens kanter vilket vi även märkte under 

resterande tester.   

  

Något vi upptäckte är att man inte kan sitta 100 cm från datorskärmen vilket 

uppsättningsguiden säger. För det första då man ska sitta 60 cm från ET-enhet och 

enheten ska befinna sig 15 cm från skärmen. Det sammanlagda avståndet blir då 75 cm 

istället för de angivna 100 cm. För det andra så sitter man inte 100 cm från skärmen om 

man ska arbeta naturligt. Däremot är 75 cm ett bra och naturligt avstånd för att arbeta 

samt att ET-enheten fungerar bra på denna distans.    

  

2. Enligt de tester vi gjorde på sex olika personer så kan vi dra slutsatsen att alla kan 

använda ET-enheten från Gazepoint. Resultaten av de olika kalibreringarna blev något 

varierande men över lag bra. Kalibreringen blir bättre efter några försök då testpersonen 

förstår hur det fungerar. Att resultatet ibland blev sämre kan bero på olika faktorer så 

som vana, linser, ljusförhållande, koncentration osv. För att få ett mer rättvist resultat 

behöver fler kalibreringstester av denna typ utföras på en större mängd testpersoner.   

          

3. Utan kalibrering går det inte att använda ET-enheten från GP3 vilket Saab hoppades 

skulle kunna fungera. Varje person behöver kalibrera innan dennes ögon kan spåras. 

Därför rekommenderar vi att man kan spara sin profil för att sedan välja denna då man 

sätter sig vid datorn. Detta går att göra på kalibreringsprogrammet för Steelseries Sentry 

men inte på GP3. Då kan användaren med ett enkelt klick välja sin profil när denne 

sätter sig vid datorn. Alternativ två är någon typ av igenkänningsprogram för ansiktet 

som känner igen den person som sätter sig framför datorn och då laddar dennes profil. 

Detta finns bl.a. på datorer som Asus [57] och Dell [58].  

4. Diskussion av kalibrering:  

  

a. Vi mätte noggrant upp ET-enhetens position framför datorskärmen. Därefter var 

det inget problem att ställa den i samma position framför den andra 

datorskärmen. Resultatet blev bra och detta är ett sätt att kalibrera på en annan 

dator.  

  

b. Att byta skärmkabel tar bort risken att ET-enheten skulle hamna fel när man 

flyttar den och kan därför anses fördelaktig.  

  

c. Denna metod är lite mer omständlig än de två föregående. Dels behöver 

testpersonen ha en viss vana att kalibrera för att det ska fungera bra. Dessutom 

behövs en till person bredvid som hjälper till med kalibreringen.  
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5. ET-enheten är designad för att placeras nedanför datorskärm. Den behöver ha en viss 

vinkel för att kunna hitta pupillen och kan därför inte placeras rakt framför testpersonen.   

  

6. Det kommer inte att fungera med GP3 så som Saab önskat att ET-enhet ska kunna spåra 

på två datorskärmar placerade ovanför varandra. Detta är på grund av att GP3 är 

designad för att placeras precis nedanför datorskärm.  

5.6.2 Stor TV-skärm   

Enligt vår bedömning så fungerar enheten lika bra på en TV-skärm som på 22” skärm. Det kan 

bero på att ET-enheten är installerad på en laptop. Upplösningen på den stora TVskärmen blir 

då något lägre p.g.a. laptoppens inbyggda skärm. Dock kan det bero på andra orsaker och fler 

tester bör utföras.    

5.6.3 Köra ET-enhet (GP3) från laptop på annan dator  

I och med att vi ville registrera ET-data från en annan dator (1) där analysprogram inte fanns 

installerat uppstod ett problem. Analysprogrammet är designat så att det måste finnas stimuli i 

form av bild eller video för att kunna registrera ET-data och spara detta i ett projekt. Man kan 

inte endast spela in ET-data. ET-enhet är alltså tänkt att placeras framför datorn (2) med 

analysprogram installerat. Vill man registrera ET-data från en annan dator (1) så måste det 

fortfarande finnas stimuli i analysprogram även om denna inte används. Detta filmklipp 

kommer ersättas med det riktiga radarklipp som spelas in på den andra datorn (1). Därför var vi 

tvungna att spela upp ett filmklipp på datorn (2) med analysprogram samtidigt som vi spelade 

upp det ”riktiga” klippet på den andra datorn (1). För att kunna importera koordinater från ett 

projekt till ett annat projekt måste stimuli vara samma i de båda projekten. D.v.s. från bild till 

bild eller filmklipp till filmklipp.  
  

I och med att vi fann en lösning på hur man kunde spela in ET-data från en annan dator utan att 

installera enheten på denna kunde vi gå vidare till att göra tester i labbet med Saabs radarsystems 

användargränssnitt. Det var främst detta som Saab hoppades att vi skulle finna en lösning på. 

Även om analysprogrammet till GP3 inte var tänkt att användas på detta sätt så fanns det en 

lösning. Möjligheten att importera flera testpersoners ET-data på samma klipp eller bild gav oss 

möjlighet att importera inspelad ET-data till den fil som spelades upp på annan dator. Detta är 

inte den bästa lösningen på problemet men för tillfället den enda. För att gå vidare med detta 

behöver Saab utveckla sitt egna analysprogram anpassat efter sina behov.  

5.6.4 Eye Tracking på radardator  

För detta test behövde vi en inspelningsenhet som kunde spela in högupplöst videodata från 

radarsystemets skärm. Detta videoklipp importerades sen in i analysprogrammet tillsammans 

med inspelad ET-data. Det som är bra med Elgato är att den kan spela in från vilken enhet som 

helst bara HDMI-uttag finns.  
  

I början använde vi bara en laptop. Ett problem som uppstod då var att inspelningsprogramet 

för Elgato samt analysprogrammet för GP3 tillsammans krävde för mycket av datorn. Den 

laptop vi använde var lite äldre och klarade inte riktigt av detta. Programmen hängde sig ofta 

och fick startas om. Även konverteringsprogrammet för videofilen. Därför fick vi använda oss 

av två laptoppar. En för analysprogrammet till GP3 samt en för inspelningsprogrammet till 

Elgato. Vill man köra dessa två program på samma dator behöver den vara kraftfullare.  
  

Det hade varit fördelaktigt om man i inspelningsprogrammet till Elgato kunde välja bland olika 

format t.ex. .avi. Filen hade då kunnat skickas direkt till analysprogrammet utan att konverteras 
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först. Även analysprogrammet borde enligt oss haft möjligheten att spela upp andra videofiler 

än bara .avi.     
  

Något som vi nämnt ovan men som blev extra tydligt i detta test är att GP3 återger testpersonens 

blick väldigt dåligt i skärmens kanter. Detta trotts att 22” skärm användes och den ska fungera 

på upp till 24” skärm. Detta kan bli ett direkt problem då listor och menyer i Saabs radarsystems 

användargränssnitt ligger i kanterna.   

5.6.5 Tillverka egen hårdvara  

Efter de tester som vi utfört under arbetets gång så har vi märkt att GP3 inte uppfyller de behov 

Saab har på en specifik punkt. Man kan anta att andra eye tracking-enheter i den här prisklassen 

generellt inte gör det. Vi tänker då på när man placerar två skärmar på höjden. Under vårt besök 

på Smarteye samtalade vi om detta behov. Vad de visste så hade ingen försökt göra detta 

tidigare. Lösningen på detta problem var att placera tre kameror av modell Smart Eye Pro för 

att täcka de båda skärmarna. Fast denna lösning var väldigt dyr och det fanns därför ingen 

möjlighet att göra detta.   
  

Att använda två eye tracking-enheter i GP3s prisklass löser inte heller problemet. Detta då alla 

enheter vi har undersökt är designade för att placeras under skärmen vinklade uppåt. Vi utförde 

även ett test då GP3 placerades ovanpå skärm. Utan vinkel kan inte testpersons ögon spåras. 

Även då GP3 placeras som i kalibreringstest 6 klarade den inte av att spåra ögonen. Därför 

behöver Saab tillverka en egen eye tracking-enhet som uppfyller deras behov.    

5.7 Relaterad forskning   
I början av vårt arbete fick vi som tidigare nämnt kontakt med Jens Alfredson på Saab i 

Linköping. Han rekommenderade oss en kandidatuppsats gjord av en student från Linköpings  

Universitet. Uppsatsen med titel ”Ögonrörelsekamera som komplement vid 

användbarhetsutvärderingar ”. I detta arbete utfördes tester där olika testpersoner fick styra en 

förarlös helikopter via systemet Skeldar. Detta visade att eye tracking kan användas som ett 

verktyg för att se hur olika designlösningar av ett system fungerar.  
  
Resultaten som man fick fram från detta arbete visade oss att eye tracking kan användas för det 

syfte vi har. Vi fick även idéer om hur vi kunde börja med vårt arbete och vad som var viktigt 

att tänka på innan vi började med vår jämförelse. I detta arbete användes en mobil 

ögonrörelsekamera monterad på en keps på testpersonens huvud. En viktig skillnad är att i vårt 

arbete använde vi oss av ett remote eye tracking-system vilket innebar andra förutsättningar och 

problem som behövde lösas. [59]  

5.8 Användningsområden för Eye Tracking  
Under utförandet av detta examensarbete har vi kommit fram till att användningsområdet för 

eye tracking är brett. Saab tillverkar många olika system där en av de viktigaste delarna är 

förhållandet mellan människa och maskin. Att systemet är användarvänligt för att minska de 

komplikationer som kan uppstå p.g.a. human factors. Där kan eye tracking bli ett viktigt verktyg 

för att utvärdera hur användaren reagerar i olika situationer. Att kunna gå tillbaka och titta på 

vad användaren fokuserade på vid en viss händelse.   

  

Vid vårt besök på Smarteye diskuterade vi även möjligheten att tillämpa eye tracking inom flyg. 

De visade oss en tidigare studie som gjorts av dem tillsammans med NRC, National Research 

Council i Ottawa, Kanada. Då monterades ett av deras remote eye tracking-system, Smart Eye 
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Pro inuti en Bell 412 Helikopter. Datan från flygningen användes för att utvärdera pilotens 

arbete inuti cockpit.  

  

Vår handledare Sven Nilsson tydliggjorde att om detta examensarbete faller ut väl och Saab 

väljer att gå vidare med eye tracking så är det troligt att det kommer användas inom andra 

system som tillverkas av Saab, exempelvis inom de militära flygplanen. Då både för simulering 

men även monterade inne i dessa.      
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6. REKOMMENDATIONER  
Då kostnaden för ett eye tracking-system är väldigt hög rekommenderas det att Saab tillverkar 

eget. Som första steg kan både GP3 tillsammans med sitt analysprogram eller Ogama och 

Steelseries Sentry användas för vidare studier av eye tracking samt användarstudier med 

exempelvis Försvarsmakten. De kan vidare användas då man utvecklar egen mjukvara för 

enheten samt analysprogram. Analysprogrammet bör innehålla gaze plot och AOI. För hjälp 

vid utveckling av analysprogram kan det vara bra att titta på analysprogrammet Ogama.  

  

Som ett andra steg bör ett plug in program skapas som kan spela in eye tracking-data, 
högupplöst data från radarskärmen, samt ljudupptagning. Då man skapar plug in programmet 

rekommenderas att man börjar med att kunna registrera koordinaterna för testpersonens blick 

inne i användargränssnitt.            

    

Eye tracking-enheten bör installeras på Saab radarsystems dator medan analysprogrammet 

installeras på separat dator. Senare kan Saab tillverka eye tracking-enheten själva då de kommer 

så långt att de vill integrera denna i deras radarsystem. Dock behöver man fördjupa sig mer i 

de olika typer av algoritmer som används för att spåra ögat än vad som gjordes i detta 

examensarbete. För att användaren ska slippa kalibrera varje gång denne sätter sig framför 

radarskärmen bör man kunna spara sin profil och på ett enkelt sätt välja denna då man sätter 

sig.  
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7.5 Figur  
Figur 0: Tillvägagångssätt för arbetet  

  

Gjord av Rahel och Samuel   

  

  

Figur 1: Genomskärning av ögat (02-04-2015)  

http://www.medocular.se/ogonfakta/anatomi/  Figur 2: Foviala, parafoviala och 

periferiska områden (02-04-2015)   

  

https://eet.wikispaces.com/Eye+movement   

  

Figur3: Foviala, parafoviala och periferiska områdena (02-04-15)  

http://alumni.media.mit.edu/~faaborg/research/cornell/cg_fovealvision_site/site/backgro 

und.htm  

Figur 4 EOG metod med elektroder runt ögon ( 28-04-2015)  http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:558573/FULLTEXT01.pdf  Figur 5 

Kontaktlinser med kopparslingor ( 07-04-2015)  

http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/realtidsvisualisering-av-ogonrorelser-i-simulator-

utveckling-och-implementation.pdf   

  

Figur 6: Purkinjebilder ( 27-04-2015 )  

  

http://www.opt.indiana.edu/v665/CD/CD_Version/CH4/CH4.HTM    

  

Figur 21: Ögats optiska axel (08-04-2015)  

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/optic+axis   

Figur 8: Placering av ljuskällan på dark & bright pupil eye tracking  

  

http://www.ime.usp.br/~hitoshi/framerate/node2.html  

  

Figur 22: Skillnad mellan noggrannhet och precision  Gjord av Rahel och Samuel   

  

Figur 23: Heat map och gaze plot (27-04-2015)  

  

http://www.tobii.com/gazeviewer    
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Figur 24: Area of interest (27-04-2015)  

https://twitter.com/eyetrackings   

  

Figur 25: Steelseries Sentry (28-04-2015)  

http://steelseries.com/products/controllers/steelseries-sentry-gaming-eye-tracker   

  

Figur 26: GP3 (28-04-2015)  

http://www.gazept.com/category/gp3-eye-tracker/   

  

Figur 27: Elgato (21-05-2015)  

https://www.elgato.com/en/gaming/game-capture-hd60   

  

Figur 28: Kalibrerings punkter där vita pricken presenterar test personens blick (23-

052015) Från GP3 Analysis Manual   

  

Figur 29: Uppsättning av eye tracking-enhet (23-05-2015)  Från GP3 Analysis manual   

  

Figur 30: rekommenderade avsående mellan test personen och ET-enheten (23-05-2015) 

Från GP3 Analysis manual   

  

Figur 31: Gröna pricken visar testpersonens blick som ET-enhet kalibrerats efter. Röda 

pricken visar testperson utan kalibrering.    

 ( 23-05-2015) Snapshot från GP3 Analysis   

  

Figur 32: Köra ET-enhet (GP3) från laptop på annan dator( 23-05-2015) Gjort av 

Samuel & Rahel  

  

Figur 33: Köra ET-enhet (GP3) från laptop på radardator kopplad till Elgato (23-

052015)  

  

Gjord av Samuel och Rahel   

   

7.6 Tabell   
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BILAGOR  
  

Bilaga 1: resultat från test 4.6.3  
  

   


