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forskningsområdet just nu. 

Jag vill inleda med att tacka alla användare som tog sig tid att utföra testet och intervjun. Ni 

gjorde det möjligt att utföra denna studie. 

Jag vill även tacka min handledare Peter Mozelius för vägledning och stöd under studiens 

gång. Du har varit till stor hjälp. 

Dennis Nilsson 

2017-05-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Sammanfattning 
Eyetracking är en teknologi som kan användas som ett hjälpmedel till det befintliga 

interaktionsmedlet genom att flytta muspekaren till den position användaren tittar på. Detta är 

en teknologi som relativt nyligen blev tillgänglig för den stora massan på den offentliga 

marknaden. I denna kandidatuppsats undersöks hur användarna upplever att eyetracking 

påverkar användbarheten vid interaktion med ett gränssnitt i jämförelse med traditionell 

pekplatta. Detta är en viktig aspekt att undersöka då tidigare forskning inte har undersökt detta 

särskilt mycket. Tidigare forskning har fokuserat på kvantitativa studier med mätbara resultat. 

Men hur upplever användare att eyetracking påverkar användbarheten vid interaktion med ett 

gränssnitt?   

Användarna har under ett test utfört uppgifter med både eyetracking och traditionell pekplatta 

för att sedan förmedla sina upplevelser i en intervju. I denna kvalitativa studie har 

observationer och semi-strukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetoder. Både 

observationerna och intervjuerna har sedan analyserats tematiskt för att identifiera mönster. 

Dessa mönster har sedan jämförts mot tidigare forskning för att identifiera likheter och 

skillnader. 

Ett tydligt mönster som kunde identifieras i resultatet var att användarna upplevde 

interaktionen som snabbare med eyetracking. Anledningen till detta var att inte lika mycket 

fysisk eller psykisk ansträngning krävdes för att flytta muspekaren. Användarna upplevde 

precisionen som ofullständig men ändå tillräcklig för att kunna utföra uppgifterna under testet. 

Bekvämligheten upplevde användarna som bättre med eyetracking och detta av samma 

anledning som för snabbheten. Eyetracking krävde inte lika mycket fysisk ansträngning för att 

flytta muspekaren. 

Nyckelord 

Eyetracking, människa-dator-interaktion, användbarhet, användarupplevelse 
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Abstract 
Eyetracking is a technology that can be used as a complement to the traditional interaction 

device by warping the mouse pointer to the position the user is looking at. Relatively recently 

this technology became available on the public market. This thesis examines the user's 

perceived experience of eyetracking interaction with an interface in comparison to a 

traditional touchpad. This is an important aspect to investigate since previous research has not 

investigated this particularly much. Previous research has focused on quantitative studies with 

measurable results. But how does the user experience the usability of eyetracking when 

interacting with an interface in comparison to a touchpad? 

During a test, users have performed tasks with both eyetracking and touchpad. Afterwards, 

the users participated in an interview where they were able to convey their experience. In this 

qualitative study, observations and semi-structured interviews have been used as data 

collection methods. Both the observations and the interviews have then been analyzed 

thematically in order to identify patterns. These patterns have then been compared to previous 

research in order to identify similarities and differences. 

A clear pattern that could be identified was that users experienced a faster interaction with 

eyetracking. The reason for this was that eyetracking did not require as much physical or 

mental effort to move the mouse pointer. The users experienced the precision as incomplete 

but still sufficient to perform the tasks during the test. The users experienced a higher comfort 

with eyetracking for the same reason as for the speed. Eyetracking did not require as much 

physical movement to move the mouse pointer. 

Keywords 

Eye tracking, human computer interaction, usability, user experience 
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1 Introduktion 
Eyetracking är en teknologi som gör det möjligt för en dator att veta vart användaren tittar. 

Datorn som eyetrackern är kopplad till kan förutse användarens avsikt då det användaren tittar 

på är en bra approximation av vad användaren tänker (Eyegaze, 2017). Denna teknik 

möjliggör nya funktioner vid interaktion med ett gränssnitt. Funktioner som inte är möjliga att 

använda utan att datorn vet vart användaren tittar (Tobii Tech, 2017). 

Genom att veta vart användaren tittar går det att veta vart användaren har fokus. Detta kan ge 

en insikt i vad användaren tycker är intressant, vad som drog användarens fokus och kanske 

även en idé om hur användaren uppfattade det (Duchowski, 2007). Det eyetracking kan bidra 

med är en humanisering av teknologin. Genom att datorn hela tiden vet vart användarens 

fokus ligger kan denna information användas på många olika sätt för att skapa en mer intuitiv 

användarupplevelse. (Tobii Tech, 2017) 

Genom att kombinera eyetracking med andra interaktionsmedel kan användaren titta på en 

position på skärmen och börja föra muspekaren åt den riktningen så hoppar muspekaren till 

den position användaren tittar på (Tobii, 2017). Det denna funktion leder till är att användaren 

inte behöver röra armen lika mycket. Vilket i ett långsiktigt perspektiv kan bidra till att 

minska risken för överbelastningsskador. Detta ska också kunna öka snabbheten vid 

interaktionen då muspekaren flyttas direkt till positionen användaren vill träffa på skärmen. 

Detta kan öka användbarheten vid interaktion med gränssnitt genom att underlätta för 

användaren på ett flertal olika sätt. (Rozado, 2013) 

Teknologin finns tillgänglig på den offentliga marknaden och är kompatibel med de flesta 

datorer. Det går att köpa en eyetracker för ett rimligt pris och den är lätt att montera och 

installera. Trots detta är det inte ett interaktionsmedel som är vanligt ute i folkhemmen ännu. 

Detta kan bero på flera olika saker. Bland annat att det är en relativt ny teknologi som kanske 

inte riktigt har blivit upptäckt hos den stora massan ännu. Eller är det kanske så simpelt att det 

inte är något som användaren tycker är användbart vid interaktion med ett gränssnitt? 

Det har gjorts studier där eyetracking har jämförts med andra interaktionsmedel. Det finns 

studier som har undersökt eyetracking i jämförelse med mer ovanliga interaktionsmedel som 

hjärnsignaler (Albilali, Aboalsamh och AI-Wabil, 2013). Andra studier har jämfört 

eyetracking med traditionella interaktionsmedel som musen (Rajanna och Hammond, 2016). 

Resultaten har varit övervägande positiva till eyetracking med det finns fortfarande de som 

menar att eyetracking inte kan hålla tillräckligt hög precision (Cantoni och Porta, 2014). 

Rozado (2013) har undersökt samma sorts funktion som kommer användas i denna studie. 

Där muspekaren hoppar till den ungefärliga position användaren tittar på där användaren får 

göra finjusteringar manuellt med mus eller pekplatta. Rozado (2013) har i sin studie undersökt 

hur lång tid det tar att utföra vanliga interaktions-uppgifter med eyetracking som hjälpmedel 

till mus och pekplatta. Rozado (2013) har kommit fram till att denna teknologi kan bidra till 

att öka snabbheten och även att minska den fysiska ansträngningen. Rozados (2013) studie 

har fokuserat mycket på just tidsskillnader mellan de olika interaktionsmedlen men inte så 

mycket på användarnas upplevelse av eyetracking. Ingen information om huruvida 
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användarna upplevde eyetracking som ett användbart interaktionsmedel eller om de bara 

upplevde det som krångligt och svårt att använda. Detta är något som skulle vara intressant att 

undersöka. 

Användarupplevelsen av eyetracking är något som det inte har forskats särskilt mycket om 

inom området ännu. Det har forskats mycket om hur lång tid det tar att utföra uppgifter med 

eyetracking, hur hög precision det håller och andra mätbara faktorer. Denna studie syftar till 

att undersöka hur användaren upplever användbarheten av eyetracking vid interaktion med ett 

gränssnitt i jämförelse med pekplatta. Om användaren upplever interaktionen som användbar 

och vad som bidrar till detta.  

1.1 Problemformulering 

Tidigare studier har för det mesta varit kvantitativa studier med resultat i siffror. Det forskaren 

missar i sådana studier är just användarupplevelsen. Eyetracking är inte nödvändigt om inte 

användarna upplever att det är en teknologi som ökar användbarheten av deras interaktion på 

något sätt. Är denna teknologi något som uppfyller användarens behov eller är det något som 

istället blir överflödigt och försvårar interaktionen för användaren? Detta är något som är 

svårt att mäta. Detta är något som användarna själva måste förmedla. Därför måste en 

kvalitativ studie utföras med användare som har fått interagera med både eyetracking och 

traditionell pekplatta för att kunna undersöka hur användarna upplever användbarheten. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur användare upplever användbarheten av 

eyetracking för att kunna identifiera likheter och avvikelser från tidigare forskning. 

1.3 Forskningsfråga 

Hur upplever användare att eyetracking påverkar användbarheten vid interaktion med ett 

gränssnitt i jämförelse med traditionell pekplatta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2 Terminologi 
 Interaktionsmedel – Inmatningsenhet som används för att interagera med en dator. 

Exempel: mus, pekplatta, eyetracker 

 Interaktion – I denna studie syftar begreppet på samspel med datorer 

 Eyetracker – Enhet som läser av vart användaren tittar 

 Cursor warping – Muspekaren hoppar till en position på skärmen 

 Användbarhet - "Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en 

produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt."(ISO 9241-210, 2010) 

 Användarupplevelse - "En persons uppfattningar och reaktioner som resulterar från 

användning och/eller förväntad användning av en produkt, ett system eller en 

tjänst."(ISO 9241-210, 2010) 

3 Utökad bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en utökad bakgrund som bidrar till en fördjupad förståelse för 

studien. 

3.1 Eyetracking 

Eyetracking är en teknologi som gör det möjligt för en dator att veta vart människor tittar. 

Detta gör det möjligt att läsa av människors mentala tillstånd såsom närvaro, uppmärksamhet, 

fokus, sömnighet, medvetenhet etc. Ögonen är människans primära verktyg för att samla 

information om omgivningen. Människans ögon har utvecklats för att riktas åt det håll som 

bidrar med den mest användbara visuella information som finns tillgänglig. Genom att 

använda en eyetracker går det att läsa av vad människans hjärna väljer att titta på. Detta kan 

ge kraftfulla insikter i vad som är visuellt viktigt för människans underliggande kognitiva 

processer. (Eyegaze, 2017) 

För att samla denna information används eyetrackers. Det finns några olika varianter på 

eyetrackers. Dessa eyetrackers har samma uppgift, att läsa av användarens blickpunkt och 

ögonrörelser. Det finns teknologi som kräver fysisk kontakt på ögat, andra teknologier tar 

istället bilder av ögat utan någon fysisk kontakt. Den teknologi som består av fysisk kontakt 

på ögat kan bestå av en kontaktlins som fästes på hornhinnan. Denna kontaktlins består av 

exakta positionssensorer vilka följer ögonrörelserna. Den andra teknologin, som inte kräver 

fysisk kontakt brukar bestå av infrarött ljus som lyser mot ögat för att kunna läsa av 

reflektionen med sensorer. Denna reflektion uppträder antingen på hornhinnan eller 

näthinnan. (WhatIs, 2013) 

Tobii’s eyetracker som kommer användas i denna studie består av specialutvecklade sensorer, 

avancerade algoritmer och användarorienterade applikationer. Sensorerna består av 

specialdesignade belysare, kameror, optik och bildbehandling. Algoritmerna kan ses som 

hjärnan i systemet. Dessa algoritmer tolkar bildströmmen som genereras av sensorerna för att 

kunna beräkna blickpunktens position. Applikationerna gör det möjligt för en användare att 

interagera med systemet på olika sätt. (Tobii, 2017) 
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Figur 1 – Så här fungerar en eyetracker (Tobii 2017). 

Det finns väldigt många användningsområden för en eyetracker. Eyetracking kan bland annat 

användas som kommunikationshjälpmedel där funktionshindrade får möjlighet att styra datorn 

med ögonen. Detta möjliggör att alla oavsett förutsättningar kan ha en egen röst, få en 

utbildning och kan interagera med datorer och andra enheter i sitt liv. (Tobii Dynavox, 2017) 

Ett annat användningsområde är forskning och undersökningar där det skapas möjligheter att 

nå unika insikter i människans beteende. Något som kan användas av företag är att studera 

blicken hos konsumenter för att få en djupare insikt i konsumentbeteenden. Med en eyetracker 

implementerad i glasögon går det att följa en konsuments blick i en affär eller vid andra 

tillfällen för att kunna optimera produktplacering och dylikt efter konsumentens beteende. 

(SensoMotoric Instruments, 2017) 

Ännu ett användningsområde som växer mer och mer är datorspel. Eyetracking bidrar till en 

utökad spelupplevelse där du kan styra spelen med ögonen. Användaren kan då på ett 

naturligt sätt sikta på objekt, genom att endast titta på objektet. Användaren kan även titta runt 

i spelvärlden utan att använda händerna. Objekt som liv- och ammunitionsstatus tonas bort 

när du inte tittar på dem. Spelvärlden kan även bete sig annorlunda då du tittar på vissa objekt. 

(Tobii Gaming, 2017) 

Ett annat användningsområde är integrationslösningar vilket kommer användas i denna studie. 

Det som kommer undersökas är att styra ett gränssnitt med hjälp av ögonen. Genom att 

koppla in en eyetracker via en USB-kabel till datorn så görs detta möjligt. Användaren 

behöver inte längre röra fingret lika mycket på pekplattan utan kan istället titta på positionen 
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användaren vill till och med en lätt vidröring av pekplattan så flyttas muspekaren till den 

position användaren tittar på. (Tobii Tech, 2017) 

3.2 Användbarhet och användarupplevelse 

För att kunna undersöka hur användare upplever användbarheten är det viktigt att begreppen 

är definierade. Användbarhet kan tolkas lite olika men de mest vedertagna definitionerna har 

valt att användas till denna studie.  

Användbarhet finns definierad i den internationella standarden, ISO 9241-210. Denna 

standard behandlar användarcentrerad design för interaktiva system. Den internationella 

standarden definierar användbarhet enligt följande: 

"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 

specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt." 

 (ISO 9241-210, 2010) 

Användbarhet handlar därmed främst om tre olika element. Det första är ändamålsenlighet – 

användbarhet baseras på att användaren kan utföra de uppgifter den vill genom att använda 

produkten. Det andra är effektivitet - resursåtgången för att utföra uppgifterna. Det sista är 

tillfredställelse - vad användaren tycker om interaktionen med produkten. (Usability Partners, 

u.å.) 

Definitionen för användarupplevelse bygger vidare på elementet tillfredställelse i definitionen 

för användbarhet. Användarupplevelse handlar om användarnas känslor, uppfattningar, 

övertygelser, reaktioner, beteenden etc. som uppstår i samband med användningen. (Usability 

Partners, u.å.) 

Användarupplevelse definieras av den internationella standarden enligt följande: 

"En persons uppfattningar och reaktioner som resulterar från användning och/eller förväntad 

användning av en produkt, ett system eller en tjänst." (ISO 9241-210, 2010) 

Användbarhet är något som är väldigt viktigt för system som användare interagerar med. 

Gulliksen och Göransson (2011) beskriver vikten av användbarhet i interaktiva system såhär:  

”Användbarheten hos ett interaktivt system är särskilt viktigt om det handlar om ett 

interaktivt system som används som ett redskap i det dagliga arbetet. Systemet måste vara 

effektivt, ändamålsenligt och tillfredställande att använda för att det skall kunna utgöra ett 

stöd för användaren i utförandet av dennes arbetsuppgifter. Fokus måste ligga på att 

användaren skall kunna utföra sitt arbete och därför får teknikutvecklingen inte bli ett 

självändamål i sig. I en verklig arbetssituation måste användaren vara koncentrerad på sitt 

arbete och inte tvingas brottas med system som inte är anpassade för arbetsuppgiften.” 

(Gulliksen och Göransson 2011, 56) 
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3.3 Användbarhet som precision, snabbhet och bekvämlighet 

Tidigare studier har främst undersökt tre olika faktorer som påverkar användbarheten av 

eyetracking vid interaktion med gränssnitt. Dessa faktorer har varit precision, snabbhet och 

bekvämlighet. I detta avsnitt kommer en övergripande bild över tidigare forskning 

presenteras. 

3.3.1 Precision med eyetracking 

I tidigare studier har flertalet forskare undersökt hur precisionen med eyetracking kan mäta 

sig mot andra interaktionsmedel. Velloso et al. (2015) har jämfört eyetracking med att 

använda handgester för att göra olika val i ett gränssnitt. Resultatet visar att eyetracking både 

var snabbare och mer föredragen av användarna att använda. Denna snabbhet visade sig ännu 

tydligare då ett flertal objekt skulle hanteras i sekvenser. Velloso et al. (2015) menar dock att 

denna snabbhet kom med en kostnad och att denna kostnad var bristen på precision. De menar 

vidare att precisionen minskar ytterligare då eyetracking används i miljöer med mycket 

människor (Velloso et al. 2015).  

Mantiuk (2017) undersökte skillnaden i precision mellan en professionell eyetracker och en 

budget-eyetracker. Det resultatet visade var att båda enheterna hade en låg precision. På en 

skärm med storleken 22” då användaren satt 65cm från skärmen var precisionen 60 pixlar. 

Precisionens resultat varierade även mycket vilket påvisar en låg robusthet hos enheterna.  

Albilali, Aboalsamh och AI-Wabil (2013) undersökte i sin studie precisionsskillnaden mellan 

eyetracking och hjärnsignaler vid interaktion med ett gränssnitt. Resultatet från deras 

experiment visar att precisionen för eyetracking var i genomsnitt 92.5 %. 80 % av användarna 

uppnådde 100 % i precision med eyetracking. Hjärnsignaler hade både låg precision och 

effektivitet i jämförelse med eyetracking. Precisionen vid interaktion med hjärnsignaler var i 

genomsnitt 32 %.  

Rajanna och Hammond (2016) har tagit fram en egen variant av eyetracking där en eyetracker 

används tillsammans med en mus som är kopplad till användarens fot för att kunna klicka. De 

jämförde tid och precision vid interaktion med eyetracking-varianten och traditionell mus. 

Rajanna och Hammond (2016) kom fram till att eyetracking-varianten var lika snabb och höll 

lika hög precision som den traditionella musen så länge objektet som hanterades var 

tillräckligt stora. Storleken på objekten krävdes vara större än 1,524 cm x 1,2954 cm. 

Veigl et al. (2015) undersökte en metod för att öka precisionen för eyetracking vid interaktion 

med mindre objekt. Denna metod gick ut på att kombinera eyetracking med andra 

sensorsystem eller inmatningsenheter. Veigl et al. (2015) kom fram till att precisionen ökade 

från 54 % till 89 % i träffsäkerhet på små objekt genom att kombinera eyetracking med andra 

enheter. Detta ökade användbarheten av eyetracking avsevärt. 

Det finns studier som har undersökt hur eyetracking fungerar på ett längre avstånd. Hennessey 

och Fiset (2012) har undersökt eyetracking vid interaktion med en TV i ett vardagsrum. 

Denna interaktion skedde från soffan med ett avstånd på 3 meter från TV:n och eyetrackern. 

Hennessey och Fiset (2012) kom fram till att precisionen var jämförbar med interaktionen 

med en stationär dator. Precisionen var därmed mer än tillräcklig för att interagera med TV:ns 
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gränssnitt. Precisionen påverkades dock negativt då användaren förflyttade sig i sidledes ett 

längre avstånd.  

Lander et al. (2015) presenterar i sin studie ett system som gör det möjligt att interagera med 

flera olika skärmar utan behov för kalibrering till varje skärm. Detta system kallas för 

GazeProjector och består av en huvudmonterad eyetracker. Denna eyetracker spårar hela tiden 

sin position i förhållande till olika skärmar. Detta gör att användaren kan interagera med olika 

skärmar i rummet oberoende på vilken position i rummet användaren befinner sig på. Lander 

et al. (2015) fick resultatet att eyetracking kan hålla hög precision på flera olika skärmar utan 

att behöva kalibreras för varje enskild skärm. Precisionen kunde inte riktigt mäta sig med 

eyetracking vid interaktion med en 27” skärm vid optimala ljusförhållanden men precisionen 

var fullt tillräcklig för en fungerande interaktion 

3.3.2 Snabbhet 

Kasprowski, Harezlak och Niezabitowski (2016) har gjort en studie där de undersökt 

effektiviteten av eyetracking i jämförelse med traditionell mus och pekplatta. Denna 

jämförelse gjordes i ett simpelt skjutspel där syftet var att träffa olika objekt på skärmen. 

Resultatet visar att musen var det bästa interaktionsmedlet för de allra flesta användarna. 

Skillnaden mellan pekplatta och eyetracking obetydlig för de flesta användarna. Kasprowski, 

Harezlak och Niezabitowski (2016) gjorde en intressant upptäckt i deras resultat. En av 

användarna hade ett bättre resultat med eyetracking än med musen. Detta var en användare 

som var van vid att använda eyetracking. Den användaren kunde använda eyetrackern på ett 

mycket effektivare sätt än användarna utan tidigare erfarenhet. 

Chandra och Malhotra (2015) utförde i sin studie ett experiment där användarna skulle följa 

en boll på skärmen med muspekaren och klicka/fixera ögonen på den när färgen försvann från 

bollen. Resultatet visar att eyetracking var snabbare vid denna uppgift. Chandra och Malhotra 

(2015) menar att orsaken till att eyetracking var snabbare var att det endast bestod av en enda 

sak, att titta på bollen. Detta gör att användaren kan fokusera 100 % på att följa bollen med 

ögonen. Med musen måste användaren både följa bollen med ögonen och även dra 

muspekaren till bollen och klicka. Detta ökar responstiden för användaren.  

Smith et al. (2015) undersökte om eyetracking eller manuell kontroll var snabbare i ett system 

för övervakningskameror. Testet som användarna fick göra var att byta mellan 

övervakningskameror i systemet. Där mättes tiden det tog att utföra uppgiften. Resultatet visar 

att bytet mellan övervakningskamerorna tog 1.5 sekunder mindre tid att utföra med 

eyetracking i jämförelse med den manuella kontrollen.  

Wang, Zeng och Liu (2016) har undersökt en metod för att kompensera huvudrörelser vid 

huvudmonterad eyetracking. Det som händer när användaren rör på huvudet med 

huvudmonterad eyetracker är att felen ökar. Eyetrackern misslyckas med att avgöra 

användarens blickpunkt på skärmen. Wang, Zeng och Liu (2016) har tagit fram ett system för 

att motverka detta. De kom fram till att deras system effektivt kan kompensera felen orsakade 

av huvudrotation. Wang, Zeng och Liu (2016) undersökte även snabbheten av deras 

eyetracking system i jämförelse med traditionell mus. Resultatet visar att eyetracking var mer 
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tidseffektivt än traditionell mus. Eyetracking hade en genomsnittlig tid på 754.5ms. Den 

traditionella musen hade en genomsnittlig tid på 946.5ms. 

3.3.3 Bekvämlighet 

Velloso et al. (2015) har jämfört eyetracking med att använda handrörelser, s.k. ”mid-air 

gestures”. Resultatet visar att eyetracking överträffar handrörelser och stödjer användarens 

naturliga beteenden. Eyetracking bidrar även till att hantera objekt på skärmen på ett bekvämt 

tillvägagångssätt. Då eyetracking användes kunde användarna vila sin armar på skrivbordet 

och detta minskar överbelastningsskador. Genom att eyetracking inte kräver någon rörelse är 

det även fördelaktigt att använda då fysiskt utrymme är begränsat. Vid användning av 

handrörelser var användaren ibland tvungen att ta ett steg åt sidan i rummet för att kunna nå 

objektet som skulle hanteras på skärmen. (Velloso et al., 2015) 

Pfeuffer och Gellersen (2016) har i sin studie jämfört vanlig touch-interaktion med en metod 

där eyetracking och touch kombineras vid användning av surfplatta. Det resultatet visar är att 

vanlig touch-interaktion var lite snabbare än eyetracking-kombinationen. De som använde 

eyetracking-kombinationen kunde däremot utföra uppgifter med en hand med mindre fysisk 

ansträngning. Det denna eyetracking-kombination möjliggör är att kunna utföra uppgifter med 

en hand. Uppgifter som med vanlig touch-interaktion kräver två händer kan istället utföras 

med en hand. (Pfeuffer och Gellersen, 2016) 

Rozado (2013) undersökte i sin studie ”cursor warping” där muspekaren hoppar till positionen 

användaren tittar på men att användaren där får använda det traditionella interaktionsmedlet 

för att utföra uppgiften. Rozado (2013) kom fram till att denna metod leder till att den fysiska 

ansträngningen minskar då användarna inte behöver flytta musen lika långt eller klicka på lika 

många tangenter.  

Noronha, Sol och Vourvopoulos (2013) har jämfört frustrationsnivåer mellan eyetracking och 

traditionell mus. De använde Elektroencefalografi (EEG) för att mäta frustrationsnivåerna 

samtidigt som användaren fick navigera genom en labyrint med både eyetracking och 

traditionell mus. Resultatet visar att eyetracking har samma frustrationsnivå som den 

traditionella musen vid vanliga musspårningsuppgifter.  

3.4 Relaterad forskning 

I detta avsnitt kommer forskning som är närmare relaterad till denna studie presenteras.  

3.4.1 Indirekt ögonbaserad interaktion 

Zhai et al. (1999) beskriver att det är omöjligt att hålla tillräckligt hög precision med 

eyetracking för att kunna träffa de mindre objekten i ett vanligt gränssnitt. Detta beror på att 

centralgropen i ögat har en storlek på en grad och att ögat ständigt producerar små omedvetna 

rörelser (eye jitter). Det är alltså inte fysiskt möjligt. Zhai et al. (1999) beskriver även att ögat 

inte är gjort för att vara ett kontrollerande organ. Ögat används för att titta och se på objekt. 

Inte för att styra dem. (Zhai et al., 1999) 

Zhai et al. (1999) har därför i sin studie undersökt en teknik där ögat inte används för att styra 

objekt ensamt utan istället används tillsammans med ett annat interaktionsmedel. Muspekaren 
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flyttas till den ungefärliga positionen användaren tittar på. Användaren får sedan göra 

finjusteringar och klicka på objektet med ett annat interaktionsmedel. Detta kallar Zhai et al. 

(1999) Manual And Gaze Input Cascaded (MAGIC) pointing.  

Det finns två olika varianter på denna teknik. Det första är en liberal variant där muspekaren 

flyttas till varje nytt objekt som användaren tittar på utan att användaren behöver röra 

muspekaren manuellt. Den andra varianten är av samma princip som används i denna studie. 

En konservativ variant där muspekaren inte flyttas till positionen användaren tittar på förrän 

användaren rör på muspekaren manuellt. (Zhai et al., 1999) 

Zhai et al. (1999) testade denna teknik genom att göra ett experiment där uppgiften var ett 

muspekar-test. Användarna fick föra muspekaren till olika objekt och klicka på dem. Dessa 

objekt visade sig i slumpmässig ordning. Det som mättes var antal klick och tidseffektivitet. 

Användarna fick instruktionerna att utföra testet så snabbt och träffsäkert som möjligt. Nio 

användare fick utföra experimentet. Experimentet utfördes med samtliga tekniker. Utan 

eyetracking, med den konservativa MAGIC-tekniken och med den liberala MAGIC-tekniken. 

Under experimenten fick användarna vila hakan mot ett hak-stöd för att kunna uppnå så bra 

resultat som möjligt. (Zhai et al., 1999) 

Zhai et al. (1999) beskriver att resultatet visar MAGIC-tekniken är lovande. Tekniken 

fungerade och användarna kunde utföra uppgifterna med minimala instruktioner. Den liberala 

MAGIC-tekniken var 6.8% snabbare än den manuella metoden. Den konservativa MAGIC-

tekniken var 4.3 % snabbare än den manuella metoden.  

Zhai et al. (1999) beskriver att även fast vissa användare var långsammare med MAGIC-

tekniken så tenderade de ändå till att tycka det kändes snabbare. Användarna fick ge ett betyg 

på de olika teknikerna på en skala från -5 till 5. Användarna gav den konservativa MAGIC-

tekniken det genomsnittliga betyget 1.5. Den liberala MAGIC-tekniken fick det 

genomsnittliga betyget 3.5. Reaktionerna från användarna var övervägande positiva.  

3.4.2 Cursor Warping System 

Rozado (2013) har i sin studie ”Mouse and Keyboard Cursor Warping to Accelerate and 

Reduce the Effort of Routine HCI Input Tasks” använt sig av samma sorts teknik som 

används i denna studie. Han kallar det för ”Cursor Warping System” vilket går ut på att 

muspekaren hoppar till användarens blickpunkt på skärmen. Efter detta har skett så visas 

muspekaren på eller i närheten av objektet som användaren vill interagera med. Användaren 

får sedan manuellt utföra uppgiften genom att göra finjusteringar till det objekt användaren 

vill interagera med. Denna teknik kan också användas för mer avancerade uppgifter som att 

markera text, dra och flytta objekt etc. Rozado (2013) använde sig även av samma märke på 

sina eyetrackers i studien, nämligen Tobii. Modellerna som användes i experimenten var ett 

par Tobii X1 och Tobii X2.  

Rozado (2013) utförde ett experiment där användarna fick utföra ett antal uppgifter med 

”cursor warping”. Uppgifterna gick ut på att ett objekt dök upp på en slumpmässig position på 

skärmen. Användarna skulle därefter föra muspekaren till objektet och klicka. Användarna 

fick utföra detta 10 gånger för att kunna mäta den genomsnittliga tiden det tog att utföra 
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uppgiften. Rozado (2013) mätte även den fysiska ansträngningen genom att mäta 

muspekarrörelsen på skärmen och även hur många tangenter som behövde användas.  

Resultatet visar att ”cursor warping” var snabbare än både traditionell mus och pekplatta. Det 

visade sig allra tydligast för pekplatta. Pekplatta i kombination med ”cursor warping” var 

väldigt nära snabbheten hos traditionell mus. Även fast traditionell mus var så pass snabb så 

blev muspekaruppgifterna snabbare då traditionell mus kombinerades med ”cursor warping”. 

(Rozado, 2013) 

 

Figur 2 – Genomsnittlig tid som krävs för att klicka på slumpmässigt placerade mål med en slumpmässigt placerad 

muspekare (Rozado, 2013). 

3.4.3 Precisionsbegränsningar 

Cantoni och Porta (2014) har i en studie undersökt den fysiska möjligheten för en hög 

precision med eyetracking. De har kommit fram till att det är omöjligt för eyetracking att hålla 

lika hög precision som de traditionella interaktionsmedlen. Problemet med eyetracking ligger 

i att centralgropens visuella fält i ögat är ungefär 2 grader. Detta gör det omöjligt för blicken 

att fixeras på en enda pixel på en datorskärm. Detta problem kallas för ”eye jittering” och vad 

detta innebär är att blicken aldrig kan vara helt stilla. 

Cantoni och Porta (2014) menar att de minsta objekt som hanteras med de traditionella 

interaktionsmedlen i ett gränssnitt är 3 pixlar. Detta kan t.ex. vara då användaren placerar 

muspekaren mellan två små bokstäver i ett dokument. Om 3 pixlar blir översatt till visuell 

vinkel skulle det vara 0.1 grader. Detta är således för litet för eyetracking att kunna hantera. 

För en blickinteraktion krävs en visuell vinkel som är en storleksordning större. 

3.4.4 Automatiska och manuella finjusteringar 

Gaudenzi och Porta (2013) belyser både de fysiska och tekniska hindren för precisionen med 

eyetracking. Att ögonrörelser sker otroligt snabbt och att ögonen under fixering på ett objekt 

ändå inte är helt stilla. Gaudenzi och Porta (2013) menar att även nyare eyetrackers har 

begränsningar. Denna begränsning ligger på ungefär 0.5 grader. På grund av detta är det 

nödvändigt med andra tekniker för att stabilisera ögonsignalen. 

Gaudenzi och Porta (2013) beskriver att detta precisionsproblem med eyetracking brukar 

lösas med att använda stora objekt i gränssnittet som användaren kan träffa även om 
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precisionen är låg. Men om eyetracking ska kunna användas i vanliga gränssnitt så måste 

användaren kunna hantera mindre objekt med eyetracking. (Gaudenzi och Porta, 2013) 

Gaudenzi och Porta (2013) har undersökt en interaktionsteknik där de använder automatiska 

och manuella feljusteringstekniker tillsammans för att öka precisionen av ögonsignalen. Den 

första tekniken innefattar en filtrering av ögondata som används för att släta ut blick-

koordinaterna. Den innefattar även en virtuell magnetiseringsmetod för att göra det lättare att 

träffa små objekt. Den andra tekniken består av en klassisk skärmförstoring och en metod där 

muspekaren kan flyttas manuellt till rätt position med hjälp av ett tangentbord som 

modifierats. Syftet med dessa lösningar är att göra eyetracking till en pålitlig och praktisk 

teknik för interaktion med datorer. (Gaudenzi och Porta, 2013) 

 
Figur 3 – Implementering av prototyp för modifierat tangentbord (Gaudenzi och Porta, 2013). 

I ett test som Gaudenzi och Porta (2013) utförde fick användarna utföra tre olika uppgifter i 

Windows XP med standardkomponenter. Dessa skulle utföras med mus, pekplatta och 

eyetracking. Tillsammans med eyetracking fick användarna använda det modifierade 

tangentbordet för att göra finjusteringar. Innan testet fick användarna 15 minuter på sig att 

bekanta sig med eyetracking-teknologin. (Gaudenzi och Porta, 2013) 

I Gaudenzi och Portas (2013) studie visar resultatet av detta test att den genomsnittliga tiden 

för eyetracking var snabbare än pekplattan i 6/7 moment i uppgifterna. I vissa moment visade 

sig detta tydligare än i andra. Musens genomsnittliga tid var snabbast i 6/7 moment. Detta 

hade Gaudenzi och Porta (2013) förväntat sig då det är det interaktionsmedel vi är vana att 

använda vid vårt dagliga arbete med datorer.  

I slutet av detta test fick användarna bedöma eyetracking-teknologin på en skala 0-10. De fick 

bedöma tre faktorer: användbarhet(om det på ett effektivt sätt kan ersätta vanliga 

interaktionsmedel), intuitivt (första intrycket) och komfort (användarvänlighet). Resultatet 

presenterar Gaudenzi och Porta (2013) i tabellen nedanför. 
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Tabell 1 – Användarnas subjektiva bedömningar (skala 0-10) (Gaudenzi och Porta, 2013). 

 

3.5 Studiens modell 

I den tidigare forskningen kunde tre kategorier identifieras. Dessa kategorier var avgörande 

för användbarheten och någon eller några av dessa faktorer undersöktes i samtliga artiklar. 

Dessa kategorier var: precision, snabbhet och bekvämlighet. I denna studie skapades en 

modell som användes för att undersöka hur användaren upplever användbarheten av 

eyetracking i jämförelse med pekplatta. Denna modell baseras på tidigare forskning inom 

området och den internationella standarden för användbarhet som finns definierad i ISO 9241-

210.  

De tre kategorier som kunde identifieras i den tidigare forskningen ställdes i relation till den 

internationella standarden för att få en bild över vad användbarheten består av. Användarna 

som kommer delta i studien kommer förmodligen inte ha exakt samma uppfattning om vad 

användbarhet innebär vid interaktion med ett gränssnitt. Användarna ska ändå kunna förmedla 

sin upplevelse angående användbarheten. Kategorierna har utvecklas för att förenkla 

förståelsen för användbarhet. 

Precision är en av delkategorierna till effektivitet då tillräcklig precision krävs för att 

användaren ska kunna utföra uppgifterna. Om användaren inte kan träffa objektet i 

gränssnittet kommer det inte bli effektivt att interagera då det kommer kräva mer fysiska 

resurser till att utföra uppgiften. Detta kan även medföra att uppgiften tar längre tid att utföra. 

Den andra delkategorin är snabbhet. Snabbhet är en kritisk faktor för effektiviteten. 

Muspekaren måste kunna flyttas snabbt mellan de olika objekten som hanteras i gränssnittet 

för att möjliggöra en effektiv interaktion. Tar muspekaren lång tid att förflytta kommer det 

krävas större resurser i form av tid för att kunna utföra uppgiften.  

Bekvämligheten är en delkategori till tillfredställelse. Bekvämligheten är en kritisk faktor till 

tillfredställelsen då det inte blir särskilt tillfredställande om det är obekvämt och fysiskt 

ansträngande att utföra uppgifterna. För att interaktion ska kunna upplevas som 

tillfredställande krävs det att det är bekvämt att interagera med hjälp av enheten. 

3.5.1 Avgränsning 

Ändamålsenlighet finns ej med i denna modell då detta är något som studien inte undersökte. 

Eftersom användaren utförde förbestämda uppgifter med fasta moment i testet var det inte 

möjligt att undersöka ändamålsenligheten. För att undersöka ändamålsenlighet skulle det 

krävas att användaren fick möjligheten interagera på ett fritt förfarande där användaren kunde 

uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt sätt.  



18 

 

 

Figur 4 - Studiens modell för användbarhet 
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4 Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens valda metod.  

4.1 Forskningsstrategi 

Eftersom syftet med denna studie var att undersöka hur användare upplever att eyetracking 

påverkar användbarheten vid interaktion med ett gränssnitt i jämförelse med traditionell 

pekplatta så valdes en kvalitativ ansats. Anledningen till detta är att det är viktigt för 

undersökningen att förstå användarnas känslor, åsikter och uttryck. Backman (2008, 54) 

menar att den kvalitativa ansatsen lämpar sig väl då forskaren intresserar sig för hur individer 

upplever något. Användaren ska ges möjligheten att beskriva hur den upplever 

användbarheten. Wallén (1996, 76) beskriver att en grundläggande metod för att undersöka 

människors upplevelser är att fråga dem. Wallén (1996, 76) menar vidare att det existerar inga 

metoder för att mäta upplevelser. Wallén (1996, 76) beskriver att forskaren endast kan få 

riktiga svar om intervjun är ett äkta samtal, att det finns både givande och tagande.  

”Man måste fungera som person – inte objektiv expert i förhållande till sin samtalspartner” 

(Wallén 1996, 76). 

Wallén (1996, 73) skriver även: 

”Kvalitativa studier är nödvändiga för sådant som är vagt, mångtydigt, subjektivt som 

upplevelser, känslor som inte kan mätas direkt.” 

Av denna anledning valdes en kvalitativ ansats där det var möjligt att befinna sig i situationen 

och fånga upp användarnas upplevelser och känslor för att få en djupare förståelse för deras 

upplevelse. För att kunna erhålla denna förståelse krävs det att forskaren befinner sig i 

situationen (Wallén 1996, 73). 

4.2 Urval 

Det fanns ett krav på grundläggande datorvana. Eftersom användarna skulle utvärdera 

upplevelsen av eyetracking i jämförelse med pekplatta var det fördelaktigt att användarna 

visste hur de använde en dator och interagerar med ett gränssnitt. Risken blir annars att hela 

testet blir en upplärning av hur man använder en dator, vilket inte var syftet. För att 

användarna skulle kunna fokusera på själva upplevelsen av eyetracking underlättade det att de 

hade datorvana. 

Det fanns inget krav på att användaren skulle ha tidigare erfarenhet av eyetracking. Detta var 

inte heller önskvärt. Eftersom syftet med studien var att undersöka hur användarna upplever 

användbarheten var det fördelaktigt att alla hade samma erfarenhet av eyetracking då deras 

erfarenhet kan vara något som påverkar upplevelsen av användbarheten. För att kunna 

identifiera genomgående mönster i analysen underlättade det att alla användare hade samma 

erfarenhet av eyetracking. 

Studien har strävat efter en stor bredd i urvalet. Användare med stor variation i ålder har 

deltagit i studien. Både män och kvinnor har även deltagit i studien. Detta av anledningen att 

användarnas upplevelse av användbarheten ska undersökas. Användaren kan både vara ung 
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som gammal, man som kvinna. Detta ger ett mer rättvisande resultat genom att det blir en 

större bredd på användarna vilket även kan bidra till en djupare förståelse.  

Användarna valdes ut genom ett kvoturval där både yngre (-30), medelålder (30-50) och äldre 

(50+) skulle finnas med i urvalet. Ännu en faktor i kvoturvalet var kön där det skulle vara 

jämnt fördelat mellan kvinnor och män i studiens urval. Kvoturvalets syfte var att fylla alla 

kategorier med användare. Användare valdes ut genom att första bästa användare som 

uppfyllde kraven för urvalet fick delta. 

10 användare valdes ut till testerna och intervjuerna vilka bestod av 5 kvinnor och 5 män. Den 

yngsta användaren var 19 år. Den äldsta användaren var 64 år. Medianåldern var 29 år och 

medelåldern var 34 år på användarna i denna studie. Detta gav studien en bredd i ålder och 

kön vilket kan bidra till en djupare förståelse för användarnas upplevelse.  

4.3 Datainsamlingsmetoder 

I detta avsnitt presenteras metoder som har använts för att insamla empiri. Observationer och 

intervjuer har använts som datainsamlingsmetoder i denna studie. 

4.3.1 Observationer 

Den första datainsamlingen skedde parallellt med testerna. Under testerna utfördes en 

observation för att undersöka användarnas upplevelse. Att både utföra en observation och 

intervju bidrar till att stärka resultatet då intervjuer baserar data på vad den intervjuade säger, 

medan observationer baserar data på vad användaren gör (Denscombe 2014, 205). 

Under observationerna bidrog både visuella och verbala uttryck till data i resultatet. Det kan 

finnas stor variation i hur användarna uttrycker sin upplevelse under testerna. Vissa av 

användarna kan vara mer öppna än andra. Det är därför inte säkert att observationer alltid 

fångar relevant data. Det är ändå nödvändigt att använda observation som 

datainsamlingsmetod då risken annars blir att missa väldigt viktiga ögonblick under testerna. 

Det kan vara en användare som uttrycker väldigt viktiga upplevelser och det kan vara 

värdefullt i en senare analys. 

4.3.2 Intervjuer 

En annan datainsamlingsmetod som användes var intervjuer. Anledningen till att intervjuer 

valdes som datainsamlingsmetod var att det var viktigt för undersökningen att fånga 

användarnas känslor, åsikter och upplevelser av eyetracking. Hade istället en 

enkätundersökning använts hade det varit svårare att undersöka varför användarna tyckte på 

ett visst sätt och hur interaktionen upplevdes. I denna studie där det undersöktes hur 

användarna upplever interaktionen med ett gränssnitt var det viktigt att verkligen fånga 

upplevelsen och detta går bäst att göra med intervjuer där användaren får uttrycka sina tankar 

och åsikter. (Denscombe 2014, 186) 

Tre olika faktorer ska övervägas innan intervju väljs som datainsamlingsmetod. Det första är 

att det finns personer att intervjua. Detta var inget problem då det enda kravet på de som 

skulle utföra test och intervju var grundläggande datorvana. Ingen annan erfarenhet eller 

dylikt krävdes och därför blev det lätt att hitta personer som var villiga att ställa upp. Den 
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andra faktorn är kostnaden. Kostnader kan bli stora om det krävs långa resor för att träffa 

personerna som ska intervjuas och intervjuer kan ibland ta upp mycket tid att utföra. Detta 

problem existerar inte då intervjuerna kommer utföras lokalt. Testerna och intervjuerna 

kommer givetvis ta tid att genomföra men det är inget som medför något problem i denna 

studie. Den tredje och sista faktor är vilken data som ska samlas in. I denna studie är 

intervjuer nödvändigt då det är viktigt för studien att få en djupare förståelse för användarnas 

upplevelser. (Denscombe 2014, 186-186)  

Som struktur för intervjuerna användes semi-strukturerade intervjuer. Vad detta innebär är att 

intervjuerna utgick från en lista med frågor som användes vid intervjun men att den 

intervjuade tilläts utveckla idéer och prata fritt om ämnen som personen tyckte var viktigt 

(Denscombe 2014, 186). Intervjun var flexibel och lät intervjun svänga av från den 

förbestämda riktningen och följdfrågor ställdes på det aktuella ämnet. Vad detta gör är att det 

låter den intervjuade uttrycka sina åsikter och tankar fritt vilket leder till att det inte finns 

någon begränsning på resultatet. Denna struktur gjorde det möjligt att hitta åsikter som inte 

var förväntade genom att personerna tilläts tala fritt och uttrycka sina åsikter om interaktionen  

Intervjuerna utfördes med en användare i taget. Orsaken till detta är att fokus ska ligga på en 

användare i taget för att kunna få så djup inblick som möjligt i just den specifika individens 

upplevelse. En till anledning till detta var att förhindra att användarna påverkade varandras 

åsikter. Det var viktigt att användarna uttryckte sin egen upplevelse och inte lät denna 

påverkas av andra för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Intervjuer med en person i 

taget underlättar även utförandet då det blir lättare att arrangera när det endast blir en person 

det behövs tas hänsyn till vid inbokande av möte. Det blir även lättare att analysera 

ljudinspelningen av intervjun i efterhand då det endast är två röster som behöver urskiljas 

(Denscombe 2014, 187). 

4.3.3 Fältanteckningar 

Metoden som användes för att notera observationen och intervjun var att både spela in ljudet 

och att samtidigt föra anteckningar vid behov. Anledningen till att denna kombination valdes 

var för att få med alla intryck och känslor från intervjun och samtidigt säkerhetsställa att allt 

den intervjuade sade noterades. Denscombe (2014, 197) menar att allt inte går att få med på 

ljud. Det kan vara kroppsspråk eller gester från den intervjuade. Att den intervjuade pekar på 

skärmen eller visar något exempel till det den utrycker sig om. Detta går inte att få med på en 

ljudinspelning och därför användes kombinationen med både anteckningar och ljudinspelning 

för att säkerhetsställa att allt noterades från intervjun.  

Stort fokus ska ligga på den intervjuade och därför kan inte för stort fokus ligga på att 

anteckna allt det intervjuade säger. Det är viktigt att hinna med att observera uttryck och 

gester hos den intervjuade. Att filma intervjuerna riskerar att göra många obekväma och 

därför valdes en mer diskret metod där endast ljudet spelas in. Om endast ljudet spelas in kan 

det göra att den intervjuade efter ett tag glömmer bort att rösten spelas in (Denscombe, 2014, 

196). 
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4.3.4 Objektivitet 

Det mänskliga minnet är inte kapabelt till att minnas varje detalj i det vi observerar. Vi 

glömmer bort det mesta vi ser. Vissa saker sätter sig på minnet. Detta är inte något 

slumpmässigt utan något som kallas för selektiv återkallelse. Minnet filtrerar dessutom ut 

informationen som det erhåller genom våra sinnen. Det fungerar på det sättet att minnet har 

vissa filter som släpper in viss information och stänger ute annan information. Detta kallas 

selektiv uppfattning. Vi är även mer känsliga för vissa signaler än andra beroende på vårt 

sinnestillstånd. Sinnestillståndet påverkas av känslor, fysiskt välmående, tidigare erfarenheter 

etc. Vi kan till och med bli påverkade av hunger, trötthet, ilska, frustration etc. Våra intryck 

påverkas av alla dessa faktorer. Detta gör att minns vissa saker vi att vi har varit med om men 

andra inte. Vi kan även minnas situationer på ett annat sätt än hur det var. (Denscombe 2014, 

206)  

4.4 Metodtillämpning 

I testerna användes en bärbar dator av märket DELL. Modellen var en Vostro, årsmodell 

2011. Skärmstorleken var 14 tum med en upplösning på 1366 x 768 pixlar med 118 pixels per 

inch (PPI). Storleken på pekplattan var 7 x 3,8 cm och hade två knappar placerade under 

pekplattan för vänster- och högerklick. Alla inställningar för pekplattan var enligt 

fabriksinställningarna. 

På denna dator var operativsystemet Windows 7 32-bit installerat. Operativsystemet hade 

ingen betydande påverkan på de uppgifter användarna skulle utföra. Uppgifterna var 

utformade för att användaren skulle få uppleva interaktionen med de två olika 

interaktionsmedlen, inte gränssnittet. Användarna satt placerade ungefär 60 cm från skärmen 

under testerna. 

Eyetrackern som användes under testerna var en Tobii Eye Tracker 4C. Denna eyetracker är 

den senaste från Tobii i stunden denna rapport skrivs. Anledningen till att denna eyetracker 

valdes var för att det är en eyetracker som är lätt att få tag på för privatpersoner. Den har även 

ett rimligt pris vilket gör den till en möjlig produkt för de flesta privatpersoner. För att denna 

hårdvara skulle fungera så installerades även mjukvaran Tobii Eye Tracking Core Software 

v2.7.0. Det denna mjukvara bidrar till är olika funktioner för att interagera med gränssnittet. 

Den funktion som användes i denna undersökning var ”Warp on mouse move”. Denna 

funktion är att flytta muspekaren till den position du tittar på när du rör muspekaren med 

pekplattan. Detta gör att du inte behöver flytta muspekaren hela vägen dit manuellt med 

pekplattan. Inställningen ”Inactive zone” var inställd på 5cm vilket är standardinställningen. 

Det detta gör är att förhindra att muspekaren flyttas dit du tittar om du rör muspekaren inom 

en zon runt muspekaren som har en diameter på 5cm. Anledningen till att denna funktion 

finns är att möjliggöra en finjustering med muspekaren om precisionen inte var tillräcklig med 

eyetrackern. Inställningen ”Only warp when moving pointer towards where you look” var 

aktiverad. Det denna inställning gör är att förhindra att muspekaren flyttas dit du tittar om du 

flyttar muspekaren åt någon annan riktning än dit du tittar. 
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4.4.1 Tester 

Sessionen började med att studien och teknologin presenterades för användaren. Till detta 

användes en PowerPoint-presentation där en beskrivning av eyetracking-teknologin 

presenterades. Studien presenterades sedan där syfte och forskningsfråga förklarades. Efter 

detta presenterades hur sessionen skulle gå till. Att användaren skulle få börja med att bekanta 

sig med teknologin för att sedan utföra ett antal uppgifter med både eyetracking och pekplatta. 

Efter detta fick användarna delta i en intervju angående deras upplevelse av användbarheten.  

Efter presentationen visades användarna hur teknologin kunde användas i praktiken. 

Användarna fick observera då eyetracking användes för att lära sig hur det fungerar. Efter 

detta fick användaren ta plats framför datorn för att kalibrera teknologin för sina egna ögon. 

Kalibreringen gick ut på att användaren tittade på ett antal punkter på skärmen för att 

eyetrackern skulle lära sig läsa av användarens ögon. Efter kalibreringen var klar fick 

användaren 5 minuter på sig för att bekanta sig med teknologin fritt. Här fick användaren 

chansen att testa funktionerna och ställa frågor om det var något som var oklart. 

Efter detta presenterades den första uppgiften, vilken skulle utföras med eyetracking. Under 

hela uppgiften fick användaren instruktioner om varje steg som skulle göras. Användaren fick 

under hela testets gång ställa frågor och förmedla deras upplevelse. Då den första uppgiften 

hade utförts fick användaren utföra samma uppgift med pekplatta. Detta av anledningen att 

användaren skulle få en direkt jämförelse över samma uppgift med två olika 

interaktionsmedel för att kunna skapa sig en uppfattning över sin upplevelse av 

användbarheten. Då användaren hade utfört uppgiften med både eyetracking och pekplatta 

presenterades således nästa uppgift. Denna uppgift utfördes med interaktionsmedlet som 

användaren senast använt. Detta av anledningen att en variation skulle finnas i vilket 

interaktionsmedel som användes först i uppgiften. Risken blir annars att ordningsföljden 

påverkar användarupplevelsen. 

Test-uppgifterna var skapade för att passa studien och baserade på uppgifter användare utför 

dagligen i ett gränssnitt. Fokus i testerna låg på att flytta muspekaren, klicka och dra objekt. 

Testerna skulle vara lättförståeliga så det svåra inte blev att lyckas utföra uppgifterna. Det 

som var det väsentliga var att användarna fick uppleva skillnaden mellan eyetracking och 

traditionell pekplatta. Uppgifterna i testet hade inte någon annan funktion i testet förutom att 

låta användaren uppleva interaktionen för att kunna beskriva sin upplevelse. Ingen mätdata 

inhämtades då det inte är studiens syfte att mäta hur snabb, precisionssäker eller bekväm 

interaktionen är. Syftet är att undersöka hur användaren upplever detta.  

Testerna bestod av totalt 6 olika uppgifter. Varav dessa utfördes två gånger. En gång med 

eyetracking och en gång med pekplatta. Vilket innebär att användaren fick utföra 12 uppgifter 

totalt. Dessa uppgifter bestod av 5-10 moment. En detaljerad beskrivning av testerna 

presenteras i bilaga 1. 

4.4.2 Intervju-struktur 

Intervjufrågorna skapades med hjälp av modellen för användbarhet. Denna modell ger en 

överblick över vilka faktorer som är kritiska för användbarheten av ett interaktionsmedel. 
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Denna modell kunde användas för att skapa frågor som lät användaren beskriva upplevelsen 

av interaktionen. Då det i litteraturstudien visade sig vara snabbhet, precision och 

bekvämlighet som hade undersökts i tidigare studier och var det mest kritiska för 

användbarheten fokuserades frågorna även mot detta. Frågorna skapades för att undersöka hur 

användaren upplevde användbarheten av eyetracking i jämförelse med pekplatta. Med dessa 

svar gick det att få en bild över hur användarna upplevde användbarheten. Frågorna började 

med en väldigt öppen fråga där de fick beskriva hur de upplevde interaktionen för att inte 

begränsa användarna till vad de skulle komma ihåg från sin upplevelse. Frågorna avslutades 

med att de fick beskriva hur de upplevde användbarheten av eyetracking för att de skulle få en 

sista chans att beskriva sin upplevelse av interaktionen. 

Intervjuerna bestod av 8 frågor. Dessa frågor modifierades under intervjuns gång om den 

intervjuade hade svårigheter att förstå vissa ord eller innebörden av dessa. Om den intervjuade 

avvek från intervjustrukturen ställdes följdfrågor för att skapa möjligheten till att upptäcka 

nya insikter. Efter dessa följdfrågor återgick intervjun till strukturen. En detaljerad 

beskrivning av intervjuernas struktur presenteras i bilaga 2. 

4.5 Analysmetod 

För analysen av både observationerna och intervjuerna användes en deduktiv tematisk analys. 

En tematisk analys används för att identifiera, analysera och rapportera mönster i data. Många 

andra analysmetoder är begränsade till enskilda teorier men denna analysmetod bidrar till en 

flexibilitet vid valet av teoretiskt ramverk då den fungerar tillsammans med alla teorier (Braun 

och Clarke, 2006). Vad deduktiv betyder är att denna analys är teoridriven och teman baseras 

på tidigare forskning.  

Tematisk analys består av flera olika steg. Det första steget var att bekanta sig med data som 

samlats in. I detta steg transkriberades intervjuerna vilket innebär att ljudinspelningarna 

översattes till text. Det var här viktigt att läsa igenom texten flera gånger för att bekanta sig 

väl med den. (Braun och Clarke, 2006) 

Det som gjordes sedan var att koda texten. Här kodades texten systematiskt genom att gå 

igenom texten för att kategorisera in texten i delkategorierna (gulmarkerade) som fanns i 

studiens modell. Detta gjordes med hjälp av färgkoder där färgen gul stod för precision, 

färgen blå stod för snabbhet och färgen grön stod för bekvämlighet. Textstycken som tillhörde 

en av delkategorierna markerades med den tillhörande färgen. Sedan var det dags för att 

granska varje tema i förhållande till all data. Detta görs för att undersöka om relationen 

mellan teman reflekterar syftet med studien. Det sista steget bestod av en slutgiltig analys och 

att sammanställa detta i resultat & analys avsnittet. (Braun och Clarke, 2006) 

4.6 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principer och huvudkrav som Vetenskapsrådet tagit fram har efterföljts. 

Informationskravet har uppfyllts då varje deltagare i denna studie har informerats om 

forskningsuppgiftens syfte. Undersökningsdeltagarna har informerats om deras uppgift i 

studien och vilka villkor som gäller. Samtyckeskravet har uppfyllts då 

undersökningsdeltagarnas samtycke har inhämtats för att delta i studien. 
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Konfidentialitetskravet har tagits i hänsyn då personuppgifter från deltagarna har skyddats 

från obehöriga. Nyttjandekravet har även tagits i åtanke då uppgifter om enskilda personer 

endast har använts för forskningsändamål i denna studie. (Vetenskapsrådet, 2002) 

5 Resultat & Analys 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av observationer och intervjuer som utförts i 

denna studie. Varje delkategori presenteras där utvalda textstycken som representerar 

mönster i empirin presenteras.  

5.1 Precision 

Precision är en grundläggande faktor för en effektiv interaktion med ett gränssnitt. Precision 

är en av delkategorierna från effektivitet i modellen som har framställts i denna studie. 

Precisionen var något som en stor del av användarna inte var helt nöjda med. Många 

användare upplevde inte precisionen med eyetracking som hundraprocentig. 

”Eyetrackern skulle kunna vara mer precis. Att den skulle hamna mer exakt 

där man tittar. Att man inte behöver justera så mycket.” 

(Användare 7) 

”Precisionen var inte hundraprocentig. Det var inte exakt där jag tittade 

men den var ganska nära så man hittade ganska snabbt igen pilen. Men den 

skulle säkert kunna utvecklas och bli ännu bättre precision.” 

(Användare 8) 

”Det var lättast för mig med pekplattan för att jag var mycket mer 

pricksäker. Sen är jag ganska van pekplatta. Så precisionen var mycket 

bättre med pekplattan.” 

(Användare 3) 

Flera av dem som upplevde precisionen som låg försökte samtidigt härleda detta till att det 

kanske var de som användare som gjorde något fel. Detta kunde vara att de trodde att de satt i 

fel position eller att dem inte tittade tillräckligt noggrant. Användarna upplevde ofta det som 

att det var de själva som gjorde någonting fel.  

”Precisionen var lite sisådär. Det var bättre när jag satte mig rakt framför 

eyetrackern men den var inte lika bra när jag satt mer bakåtlutad då tog 

den inte lika bra. Men det funkade fortfarande men inte alltid lika snabbt.” 

(Användare 5) 

”Precisionen var lite blandad. Ibland var det exakt på stället man kolla men 

det där kan ju bero på att man kollar lite snett och så också.” 

(Användare 2) 

”Ganska bra. Inte perfekt heller. Men det är väl svårt. Sen beror det väl på 

hur man tittar själv och hur man gör. Det är kanske en vana. Det känns som 

om man kanske skulle anstränga sig då kanske man skulle komma väldigt 

rakt på det man vill. Det vet jag inte riktigt. Men eftersom jag hamnade på 
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sidan ibland eller lite ovanför eller nedanför. Det var ju liksom nära ändå.” 

(Användare 9) 

Något ett flertal användare upplevde var att de drog muspekaren för långt då de använde 

eyetracking som hjälpmedel. De drog på pekplattan lika mycket som de skulle ha gjort utan 

eyetracking. När då muspekaren hoppade till positionen de tittade på så fortsatte de dra 

muspekaren förbi positionen. 

”Muspekaren hoppade och då drog jag förbi för jag redan hade börjat 

dragit liksom. Då fick jag alltid dra tillbaka lite. På korta distanser var den 

ganska inkonsekvent. Den fungerade bara ibland.” 

(Användare 3) 

”Antingen är precisionen för låg eller att mycket kan vara att man inte är 

van. Att man använder fingrarna för mycket för att man är van det. Då du 

egentligen inte behöver det. Det kan vara en vanesak. Det kändes nu som 

att då jag skulle göra saker eller flytta saker så hamnade muspekaren lite 

fel på grund av att jag antingen drog för mycket med fingret eller att 

eyetrackern inte höll tillräckligt hög precision.” 

(Användare 7) 

”Den var sådär. För den hoppade ju inte prick på utan den kunde ju vara 

lite åt andra hållet och när man inte är van då fortsätter ju jag att dra. Då 

hamnar den ju utanför så får man gå tillbaka. Men det var inget som 

störde.” 

(Användare 6) 

Även fast användarna upplevde precisionen som låg med eyetracking så upplevde alla 

användarna att precisionen var tillräcklig för att de skulle kunna utföra uppgifterna. De flesta 

upplevde att trots att eyetrackern inte fick muspekaren på exakt rätt position varje gång så 

underlättade det interaktionen. 

”Det var ju tillräckligt för att det skulle bli effektivare än att använda 

pekplattan men det var ju inte hundraprocentigt. Men när jag satt i en 

bättre position så var det ju väldigt mycket bättre.” 

(Användare 5) 

”Den var tillräcklig för att göra ett bra jobb men den skulle kunna bli 

bättre.” 

(Användare 7) 

”Man sparar tid i och med att det räckte att titta så var muspekaren i 

närheten av där jag tittade på en gång.” 

(Användare 8) 

”Ja det underlättar ju liksom. Även om man inte kom precis så tittar man 

bara liksom uppåt så var man ju i närheten så mycket snabbare än att man 
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skulle försöka få upp pilen dit. Och sen om man då var bredvid så var det ju 

bara att flytta med fingret liksom. Så det gick ju snabbare så tycker jag, just 

att man kom i närheten även om man inte fick den på direkt.” 

(Användare 9) 

Precisionen var även något som användarna uttryckte sig om under testerna. Precisionen 

visade sig variera för de flesta användarna. För vissa fungerade precisionen bättre än för 

andra. En del användare upplevde stundvis precisionen som väldigt hög och var väldigt 

positivt överraskade men även för dessa användare kunde precisionen variera under testernas 

gång. Ibland hoppade inte muspekaren alls vilket de flesta användarna fick uppleva någon 

gång under testet. 

”Ibland har det fungerat jättebra och ibland fungerar det inte.” 

(Användare 10) 

”Den tar dåligt nere till vänster just nu.” 

(Användare 5) 

”Ibland tar den inte. Där tog den inte alls för mig.” 

(Användare 3) 

”Det kom muspekaren inte till liksom, på samma sätt.” 

(Användare 9) 

Även under testerna påpekade användarna att de trodde att det kunde bero på dem. Att det var 

en vanesak, att dem kanske satt fel, tittade fel etc. Vid ett tillfälle trodde till och med en 

användare att han kanske hade något fel på ögonen vilket skulle vara orsaken till att 

eyetrackern hade svårt att läsa av dem.  

”Jag tycker uppe i hörnen är den inte lika bra som vid andra kanter eller i 

mitten eller vart som helst. Men jag vet inte om det kanske bara är att jag 

kollar konstigt. Nu sitter jag kanske inte rakt.” 

(Användare 2) 

”Jag vet inte om jag sitter fel eller någonting.” 

(Användare 5) 

”Jag tänkte på det att när man drar den så hamnar man ju inte exakt på 

objektet. Jag tror att det är en vana att jag hamnar lite fel. Annars så tyckte 

jag det fungerade.” 

(Användare 7) 

”Nu vet jag inte om jag gör något fel. Det fungerar bättre åt vissa håll än 

andra. Det kanske är jag som har konstiga ögon.” 

(Användare 8) 

Något som kunde observeras under några av användarnas tester var att de försökte anstränga 

sig hårdare då eyetrackern inte lyckades läsa av deras ögon exakt. Det kunde vara tillfällen då 
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eyetrackern slutade fungera helt och muspekaren inte hoppade till positionen de tittade på 

eller då precisionen var låg. De försökte då i vissa fall att stirra, kisa, byta position vid 

skärmen och andra fysiska åtgärder för att eyetrackern skulle ”förstå” vart de tittade. Då 

användarna försökte stirra, kisa eller göra andra åtgärder med ögonen uppnåddes ingen positiv 

effekt utan försvårade ofta ännu mer för eyetrackern att läsa av ögonen. Då användarna bytte 

position vid skärmen kunde ibland en positiv effekt upplevas hos användaren.  

5.2 Snabbhet 

Snabbhet är en annan grundläggande faktor till effektivitet vid interaktion med ett gränssnitt. 

Detta är en av delkategorierna av effektivitet i modellen som tagits fram i denna studie. Något 

som var ett genomgående mönster under intervjuerna var att användarna upplevde det som 

snabbare att interagera med eyetracking i jämförelse med pekplatta.  

”Det är ju mycket snabbare för att man slipper dra så himla mycket. Man 

slipper göra så mycket rörelser utan det mesta går per automatik.” 

(Användare 5) 

”När man skulle förflytta dem här ikonerna så var det ju väldigt snabbt. 

Man tittade åt ett håll så var det ju blixtsnabbt i jämförelse med när man 

skulle dra fingret.” 

(Användare 8) 

Att interaktionen upplevdes som snabbare med eyetracking var även något som flertalet 

användare även uttryckte under testernas gång och som uppfångades av observationerna. Då 

användarna bytte teknik mellan eyetracking och pekplatta var det flera användare som 

uttryckte att de upplevde att interaktionen utan eyetracking som hjälpmedel kändes 

långsammare.  

”Alltså det blir ju skumt när man drar ur eyetrackern sen och ska göra 

utan. Då känns det så segt.” 

(Användare 2) 

”Det kändes som att det vart slowmotion *skrattar*. Det kändes 

jättekonstigt att göra sådär nu för då kändes det som den skulle hoppa dit.” 

(Användare 4) 

”Alltså det går ju mycket snabbare. Även fast man inte är van med det så 

går det mycket snabbare att använda det.” 

(Användare 5) 

”Den var blixtsnabb faktiskt. Den är snabbare än jag trodde. Inom många 

områden handlar det ju om att spara tid och här gör man ju verkligen det.” 

(Användare 8) 

Många av användarna upplevde också att samma faktor påverkade snabbheten. Denna faktor 

var det mindre behovet av handrörelser. Med eyetracking upplevde användarna det som om 



29 

 

de behövde dra mindre på pekplattan då muspekaren skulle flyttas på skärmen vilket 

medförde att interaktionen upplevdes som snabbare. 

”Eyetracking var snabbare när man skulle flytta muspekaren långa 

sträckor och ändra då var det mycket snabbare än om man ska dra, dra och 

dra.” 

(Användare 9) 

”Ja men annars sitter man ju och drar och drar och nu fick man ju bara 

nudda så var den ju på plats.” 

(Användare 8) 

”När man måste sitta med pekplattan tar det så lång tid och man måste dra 

flera gånger för att komma upp till hörnet och ner igen.” 

(Användare 2) 

”Eyetracking var lättast att använda just för att det går snabbare och man 

slipper den här osmidiga pekplattan där det tar mycket längre tid att dra 

flera gånger för att komma över hela skärmen.” 

(Användare 5) 

Även under testernas gång upplevde användarna att de behövde dra mindre på pekplattan med 

fingret då de interagerade med hjälp av eyetrackern. Detta förmedlade vissa av användarna 

muntligt medan andra visade det genom att de drog frustrerat med fingret på pekplattan då de 

utförde uppgifterna utan pekplatta. De uppfattades vara less på att behöva dra muspekaren 

längre sträckor med pekplattan. 

”Det här är det värsta, att man ska behöva dra flera gånger för att komma 

fram. Även fast jag vet vart allting ligger nu så tar det längre tid för att man 

ska hålla på att dra, dra, dra.” 

(Användare 5) 

En av användarna beskrev sin upplevelse av snabbheten på ett intressant sätt. Hon förklarar att 

hon kanske endast upplevde det som snabbare men att det kanske inte var det. Hon trodde att 

detta berodde på vad som visas på skärmen. Hon sade: 

”Det kändes som att det gick snabbare för att den hoppade på en gång. 

Man såg inte hela vägen utan den hoppade och kom fram. Sen om det gick 

snabbare sekundmässigt det vet jag ju inte men känslan var snabbare då 

man inte såg den här långsamma muspekaren hela vägen.” 

(Användare 6) 
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5.3 Bekvämlighet 

Bekvämligheten var något användarna upplevde på lite olika sätt. Ett mönster som kunde 

identifieras i intervjusvaren var att majoriteten av användarna upplevde eyetracking som ett 

bekvämare interaktionsmedel än pekplatta. Beskrivningar som förekom frekvent var ord som 

enklare, lättare, smidigare etc. Anledningen till varför användarna upplevde interaktionen 

bekvämare med eyetracking var av samma anledning som för snabbheten. Att de inte behövde 

dra med fingret lika mycket på pekplattan. 

”Jag tror att på en bärbar dator som har en pekplatta så är det mycket 

smidigare för det vet jag själv när man sitter på skolan och håller på och 

ska dra på den här lilla pekplattan och skapa dokument och dra flikar hit 

och dit. Det är hur krångligt som helst. Det skulle vara mycket enklare med 

en sådan här att bara kunna kolla och dra åt sidan, upp, ner, fram och 

tillbaka. Så läggs det dit man vill direkt.” 

(Användare 2) 

”Man kan spara tid och kraft eftersom det skedde mycket snabbare och att 

man inte behövde dra med handen.” 

(Användare 8) 

”Man behöver helt enkelt röra fingret mindre. Ibland kan det vara jobbigt 

om man ska göra långa rörelser. Man får sitta och nöta över pekplattan och 

det slipper man ju för det mesta. Du behöver ju bara röra fingret jättelite. 

Nu lät jag som världens lataste människa.” 

(Användare 3) 

En annan anledning till varför användarna upplevde det som mer bekvämt att interagera med 

hjälp av eyetracking var att de inte heller behövde anstränga sig psykiskt för att flytta 

muspekaren. Några användare fick en känsla av att muspekaren nästan flyttades med hjälp av 

tankens kraft. 

”Det blir mycket mer bekvämt att arbeta med. Det är nästan som att man 

bara behöver tänka det. Att nu ska jag dra den här hit och då flög den dit. 

Jag behöver knappt göra någonting.” 

(Användare 5) 

”För det kändes ju så ändå när man har gjort lite uppgifter att man tänker 

ju inte riktigt på att man har tittat så att den har flyttat sig dit. Utan man 

tror ungefär att den bara flyttar sig bara med fingret och att man drar. Man 

tänker inte på att det är eyetrackingen utan att man tror ungefär att man 

bara drar med fingret och sen att den hamnar där så bra. Det blir bara som 

att man tror att det är vanligt. Men sen när man fick prova utan då var det 

ju inte så. Då var det ju besvärligare att flytta.” 

(Användare 9) 
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”Man behövde liksom inte dra den sådär. Jag behövde inte dra lika mycket 

med fingret. Man behövde bara liksom tänka att jag ska ha den så är den 

där. För när man tittar man på t.ex. Skype-ikonen så tänker man ju på den 

och då hoppar den dit. Det var fränt.” 

(Användare 4) 

Trots att de flesta användarna upplevde det som bekvämare att interagera med eyetracking så 

trodde många att det skulle krävas mer vana innan de skulle kunna utnyttja det på ett optimalt 

sätt. De upplevde det som att de med lite mer vana skulle bli ännu mer bekväm med att 

interagera med hjälp av eyetracking. 

”Ja det är ju en vanesak men man skulle lätt kunna vänja sig vid det och då 

hade det varit enklare att göra arbetet. Det kommer ju säkert ta någon 

timme innan man faktiskt är bekväm med att använda det skulle jag tro.” 

(Användare 5) 

”Först tyckte jag den var krånglig. Det var ovanan. Sen när jag testade 

utan då kändes det långsammare. Så det kändes ju enklare med eyetracking 

bara man får in snitsen. Men det är lätt att man drar som vanligt då man 

byter från vanlig pekplatta till eyetracking.” 

(Användare 6) 

Trots att majoriteten upplevde det som bekvämare med eyetracking så fanns det några 

användare som upplevde interaktionen med eyetracking som ansträngande. Att de behövde 

tänka på att använda ögonen och att detta gjorde att de spände sig. De koncentrerade sig 

mycket på hur de skulle använda interaktionsmedlet och kunde därför inte riktigt slappna av.  

”Det var lite ansträngande för ögonen och jag antar att det blir huvudet 

överlag. Jag vet inte varför, det kanske är för att den lyser rött. Eller så är 

det bara att man inte brukar röra ögonen så mycket vid skärmen annars. 

Jag kollar inte så mycket vart jag ska klicka.” 

(Användare 1) 

”Kanske att man koncentrerar sig, det är ju förmodligen bara för att det är 

precis i början men man fokuserar rätt så hårt på att det faktiskt är en 

eyetracker där. Det kanske gör att man inte slappnar av lika mycket när 

man använder den.” 

(Användare 3) 

”Då är jag nog bekvämare med pekplattan. För jag kände att jag spände 

mig lite och det blev lite att jag fick tänka på vart jag hade ögonen. Det blev 

så stirrigt. Det är ju för att det är nytt. Skulle man ha såhär hela tiden så 

vänjer man ju sig. Sen kan det vara konstigt med glasögonen kanske. Men 

jag tror ju på det, verkligen.” 

(Användare 10) 
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Dessa användare trodde ändå att de skulle föredra att använda eyetracking bara de blev lite 

mer vana vid att använda det. De upplevde att det inte var lika bekvämt för att de inte var 

vana vid att använda det och trodde då att de ändå skulle vilja använda det om de blev mer 

van vid det. 

”Som jag sa förut så skulle jag föredra eyetracking om man blev lite mer 

van med det. Jag är inte van att kolla vart jag ska klicka och jag kan tänka 

mig att man kan glömma bort ibland att det är eyetracking och så blir det 

att den flyttar sig fast man inte vill att den ska flytta sig.” 

(Användare 1) 

”Men blev man bekväm med det så tror jag nog att jag skulle kunna tänka 

mig att använda eyetracker. Eller det skulle jag kunna tänka mig att 

använda om det var mer avslappnade uppgifter. Kanske att sitta och ”slö-

surfa” och sådär. Om man blir van vid det.” 

(Användare 3) 

”Man är nog bara ovan. Jag tror det är ovanan. Skulle man vänja sig vid 

det här så är det ju säkert suveränt och mycket snabbare än när man sitter 

och pillar med pekplattan. Så är det ju.” 

(Användare 10) 

Något annat som uppmärksammades av några användare var upplevelsen om att slitaget blev 

mindre på kroppen vid interaktion med eyetracking. De trodde att det sliter mindre på kroppen 

att interagera med hjälp av eyetracking i jämförelse med pekplatta då användaren inte 

behövde använda lika mycket fysisk kraft för att flytta muspekaren. 

”Däremot tror jag slitaget minskar i jämförelse med att hålla på med 

pekplattan. Man använder inte så mycket muskler då man använder 

eyetrackern. Jag tror att det är bättre.” 

(Användare 7) 

”Man sparar ju kroppen på det också i och med att man inte behöver sitta 

och dra. Så dem som jobbar med datorer hela dagarna kan det ju vara bra 

för. Man behöver ju inte sitta och anstränga kroppen helt enkelt. Eftersom 

jag sitter här och har ont i ryggen så är det ju bra att slippa dra fingret och 

det räckte att bara titta och nudda pekplattan så var man på plats.” 

(Användare 8) 

”Jag tänker att det kan säkert kan vara jättebra om man har problem med 

händerna. Då märker man säkert större skillnad. För min del kanske det 

inte påverkar så mycket egentligen men det är klart det är skillnad.” 

(Användare 6) 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultat och analys. Resultat och analys jämförs mot tidigare 

forskning för att hitta likheter och skillnader till användarnas upplevelser. 

6.1 Precision 

Ett intressant mönster som kunde identifieras i resultatet var att användarna inte upplevde 

precisionen som optimal. Att inte muspekaren flyttades till den exakta position användarna 

tittade på varje gång. Detta var inget som mättes eller som visades sig på något annat sätt än 

att de själva upplevde det. Hade precisionen endast varit minimalt avvikande från där de 

tittade, vill säga några pixlar fel, hade förmodligen ingen av användarna lagt märke till detta 

då muspekaren ändå hade placerats på objektet de ville hantera. Nu missade de i vissa fall 

objektet de skulle hantera och fick själv göra finjusteringar med pekplattan för att träffa 

objektet med muspekaren.  

Saknaden av optimal precision var något som användarna ibland försökte härleda till att de 

själva som användare gjorde något fel. De upplevde det som om de kanske satt i fel position, 

att de inte satt tillräckligt nära eller att de inte satt precis i mitten. Några användare trodde 

även att de skulle kunna erhålla högre precision om de ansträngde sig mer. Användarna 

upplevde det som att de kanske inte tittade perfekt på positionen de ville flytta muspekaren till 

ibland. Detta är något som användarna inte ska behöva anstränga sig för att göra. Om 

användaren behöver anstränga sig för att sitta helt still i rätt position eller för att stirra på 

objekt skulle förmodligen inte interaktionen upplevas särskilt bekväm. 

Det finns flera studier som har påpekat precisionsbegränsningarna med eyetracking. Zhai et 

al. (1999) och Cantoni och Porta (2014) belyser problemet med att centralgropen i ögat har en 

viss precisionsbegränsning och att ögat inte kan fokusera på väldigt små objekt. Gaudenzi och 

Porta (2013) beskriver att ögonrörelser är otroligt snabba och inte ens är helt stilla under 

fixering på objekt. Cantoni och Porta (2014) menar att det är omöjligt för eyetracking att hålla 

lika hög precision som de traditionella interaktionsmedlen. Så därför kanske det inte spelar 

någon roll hur mycket användaren än stirrar, kisar och anstränger sig för att eyetrackern ska 

kunna läsa av vart de tittar på skärmen. Enligt Cantoni och Porta (2014) är det nämligen inte 

fysiskt möjligt att eyetrackern ska kunna läsa av ögat så exakt. Centralgropens visuella fält i 

ögat är ungefär 2 grader vilket gör det helt omöjligt att fixera blicken på en enda pixel på 

datorskärmen (Cantoni och Porta, 2014). Så hur mycket användaren än stirrar kommer den 

inte lyckas fixera blicken på denna pixel då människans öga inte tillåter detta.  

Gaudenzi och Porta (2013) belyser i sin studie att nyare eyetrackers har en begränsning på 

ungefär 0,5 grader. Om detta stämmer medför det att den totala precisionsbegränsningen blir 

2,5 grader. Med centralgropens visuella fält på ungefär 2 grader och den skärm som användes 

i testet blir en fixering på 92,34 pixlar fysiskt möjlig för ögat (University of Pittsburgh, 2008). 

I samma kalkylator blir eyetrackerns begränsning på 0,5 grader därmed 23,08 pixlar 

(University of Pittsburgh, 2008). Den totala precisionen som eyetrackern därmed kan läsa av 

ögat med blir då ungefär 115,45 pixlar (University of Pittsburgh, 2008). Den dator som 

användes under testet hade 118 PPI vilket innebär att ögats begränsning på 92,34 pixlar blir 

1,99 cm (Pixel Converter, 2017). Eyetrackerns begränsning på 23,08 pixlar blir 0,5 cm (Pixel 
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Converter, 2017). Den totala begränsningen på 115,45 pixlar blir därmed 2,49 cm (Pixel 

Converter, 2017).  

Det finns många objekt i ett gränssnitt som är mindre än 1,99 cm vilket innebär att även om 

eyetrackern skulle kunna läsa av ögonen perfekt så skulle det inte gå att träffa muspekaren på 

alla objekt i ett gränssnitt varje gång. Nu blir istället precisionen 2,49 cm vilket gör att 

precisionen verkligen inte blir tillräcklig för att enbart använda eyetracking till att styra 

muspekaren i vanliga gränssnitt. Gaudenzi och Porta (2013) beskriver att precisionsproblem 

med eyetracking brukar lösas genom att använda stora objekt i gränssnittet som går att träffa 

även om precisionen från eyetrackern är bristfällig. Detta är dock något som inte blir särskilt 

användbart då en eyetracker inte skulle kunna användas tillsammans med något befintligt 

gränssnitt. Gränssnittet skulle då behöva designas specifikt för att det skulle gå att interagera 

med en eyetracker. 

Mantiuk (2017) kom fram till att precisionen var låg både för en professionell eyetracker och 

en budget-eyetracker. I Mantiuks (2017) studie var precisionen 60 pixlar och ansågs som låg. 

I denna studie var inte en precision på mindre än 115,45 pixlar möjlig med ögats begränsning 

på 2 grader (Cantoni och Porta, 2014), nyare eyetrackers begränsning på 0,5 grader (Gaudenzi 

och Porta, 2013) och skärmen som användes. Detta är en markant skillnad från Mantiuks 

(2017) studie där precisionen nästan var dubbelt så bra. Dock så använde Mantiuk (2017) en 

22” skärm och användarna satt 65cm från skärmen vilket skiljer sig från denna studie där 

skärmen var mindre.  

Med detta sagt är det intressant att användarna i denna studie upplevde att precisionen var 

tillräcklig för att kunna utföra uppgifterna trots precisionsbegränsningarna. De hanterade 

objekt som var mindre än 1,99 (2,49) cm i många moment under testet. Orsaken till att 

användarna ändå upplevde att de kunde utföra uppgifterna kan ha varit att fullständig 

precision från eyetrackern inte krävdes i detta system. Genom att eyetracking och pekplatta 

användes tillsammans och muspekaren endast hoppade till den ungefärliga position 

användaren tittade på och att användaren sedan fick flytta muspekaren till objektet manuellt 

med pekplattan. Användaren styrde inte muspekaren uteslutande med eyetracking utan fick 

istället använda eyetracking som ett hjälpmedel till pekplattan. Detta tillåter eyetrackern att 

inte ha optimal precision. Även om inte muspekaren landade precis på positionen användaren 

tittade på så upplevde användarna att det hjälpte i många fall. Det tog bort en del av 

muspekarförflyttningen. Användarna upplevde att de inte var tvungna att dra lika mycket på 

pekplattan vilket var en av anledningarna till varför användarna upplevde interaktionen med 

eyetracking som snabbare. Fullständig precision krävdes därmed inte då eyetrackerns uppgift 

endast var att flytta muspekaren till eller i närheten av den position användaren ville flytta 

muspekaren till.  

 

 



35 

 

6.2 Snabbhet 

Rajanna och Hammond (2016) kom fram till att eyetracking var lika snabbt och höll lika hög 

precision som den traditionella musen så länge objekten som hanterades var tillräckligt stora. 

Det krävdes att objekten var större än 1,524 x 1,2954 cm. Detta är något som helt klart är 

förståeligt i ett gränssnitt där det endast är ögonen styr muspekaren. Eftersom ögonen inte 

kunde fokusera på objekt mindre än 1,99 cm skulle det vara svårt att hålla lika hög snabbhet 

och precision vid hantering av objekt som var mindre än så. Det skulle helt enkelt inte gå att 

träffa dessa objekt varje gång vilken skulle leda till att användaren ibland skulle få försöka 

flera gånger innan användaren lyckades träffa objektet. Detta skulle givetvis ta längre tid än 

att använda ett traditionellt interaktionsmedel där användaren med säkerhet kan styra 

muspekaren till objektet.  

Användarna upplevde interaktionen med eyetracking som snabbare än med pekplatta. De 

upplevde detta på grund av att det inte krävdes lika mycket rörelse på pekplattan. Muspekaren 

hoppade till positionen de ville till med färre drag på pekplattan. Det var väldigt många 

användare som påpekade hur många gånger de behövde dra på pekplattan. Något som är 

intressant med detta är att det inte var någon tidtagning som skedde under uppgifterna. De 

fick utföra uppgifterna för att endast uppleva skillnaden. De upplevde att interaktionen med 

eyetracking var snabbare även fast det inte handlade om att utföra uppgifterna snabbt. I själva 

verket kan det ha varit så att det inte var någon tidsskillnad eller att pekplattan var snabbare. 

Något som Zhai et al. (1999) upptäckte i sin studie var att även fast vissa deltagare var 

långsammare med eyetracking så upplevde dem att det gick snabbare. Detta var inget som 

undersöktes i denna studie men något som visade sig tydligt var att användarna upplevde 

interaktionen med eyetracking som snabbare just för att muspekaren hoppade direkt till den 

position de tittade på.  

I många tidigare studier har snabbheten av eyetracking undersökts. De allra flesta tidigare 

studier har kommit fram till att eyetracking ökar snabbheten vid interaktion med ett gränssnitt. 

Zhai et al. (1999) kom fram till att eyetracking var 4.3 % snabbare och att reaktionerna från 

användarna var positiva. Något som är intressant med deras studie är att användarna fick vila 

hakan mot ett hak-stöd för att inte röra huvudet och påverka resultatet negativt. Detta är något 

som visar att eyetracking-teknologin har kommit en bra bit på vägen sedan studien Zhai et al. 

(1999) utförde. I denna studie var inte användaren tvungen att vila hakan mot något hak-stöd 

eller att sitta still. Användarna fick inga instruktioner om hur dem skulle sitta eller att dem 

behövde göra på något visst sätt. Användarna fick bara sätta sig i en stol och använda 

eyetrackern. Även fast användarna inte satt helt stilla eller tittade från en viss vinkel upplevde 

användarna eyetracking som snabbare än pekplatta. Det krävdes alltså inte optimala fysiska 

förutsättningar med denna teknik för att användarna skulle uppleva en tillräcklig precision och 

en snabbare interaktion än med pekplatta.  

Något som dock flera av användarna upplevde var att eyetrackern inte fungerade så bra vid 

vissa tillfällen och försökte då sätta sig på andra positioner. Det kanske inte var så lätt för 

eyetrackern att läsa av ögonen på användarna vid vissa tillfällen. Hennessey och Fiset (2012) 

observerade att precisionen påverkades negativt då användaren förflyttade sig ett längre 

avstånd i sidled. Detta kan mycket väl vara av den enkla orsaken att eyetrackern har svårt att 
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se användarens ögon då ögonen nästan är ur bild. Det kan givetvis också bero på att 

eyetrackern har svårare att räkna ut blickpunkten då ögonen tittar från en annan vinkel. 

Precisionen kanske blir bättre då användaren sitter på exakt samma sätt som när eyetrackern 

kalibrerades efter användarens ögon. Precisionen skulle säkert ha kunnat upplevas som bättre 

om användaren fick sitta i en fixerad position (Zhai et al., 1999). Dock så skulle detta komma 

med en kostnad, bekvämligheten. Det skulle förmodligen inte upplevas som särskilt bekvämt 

att behöva sitta helt stilla under interaktionen.  

Rozado (2013) kom fram till att eyetracking tillsammans med traditionella interaktionsmedel 

ökade snabbheten. Allra tydligast visade det sig för pekplatta (Rozado, 2013). I denna studie 

användes pekplatta tillsammans med eyetracking och användarna upplevde interaktionen som 

snabbare med eyetracking som hjälpmedel. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att de 

kunde utföra uppgifterna snabbare just i denna studie. Att användaren upplever att den går 

snabbare är dock något som kan bidra till en effektiv och tillfredställande interaktion vilket är 

en del av användbarheten (ISO 9241-210). Användbarheten handlar om vad användaren 

tycker om interaktionen (Usability Partners, u.å.). Är användaren övertygad om att 

interaktionen går snabbare så är en del uppfylld för användbarheten.  

Kasprowski, Harezlak och Niezabitowski (2016) kom i sin studie fram till att traditionell mus 

var snabbast vid ett test där muspekaren skulle flyttas mellan olika objekt på skärmen. Något 

annat som Kasprowski, Harezlak och Niezabitowski (2016) såg i deras studie var att en van 

användare kunde använda eyetrackern på ett mycket effektivare sätt än användarna utan 

tidigare erfarenhet. I denna studie hade ingen av användarna någon erfarenhet av eyetracking. 

Användarna hade aldrig tidigare använt eyetracking men upplevde ändå att interaktionen med 

eyetracking gick snabbare än pekplatta. De upplevde alltså att ett interaktionsmedel som de 

aldrig tidigare använt var snabbare än ett interaktionsmedel de var vana vid att använda.  

6.3 Bekvämlighet 

Bekvämligheten var något som starkt kunde relateras till snabbheten. Flera av användarna 

beskrev att orsaken till att det blev bekvämare var att de inte behövde röra fingret lika mycket 

vilket även var en orsak till att eyetracking upplevdes som snabbare. Minskad fysisk 

ansträngning påverkade alltså både hur användarna upplevde snabbheten och bekvämligheten. 

Något som är intressant är att användarna under en så pass kort tids interaktion med 

eyetracking som hjälpmedel ändå hann uppleva en bekvämare interaktion. För att användarna 

skulle kunna uppleva en skillnad i bekvämligheten kräver det att det var en signifikant 

skillnad. Pfeuffer och Gellersen (2016) har också kommit fram till att en eyetracking-

kombination gör det möjligt för användaren att utföra uppgifter med mindre fysisk 

ansträngning då det inte kräver lika mycket fysisk aktivitet hos användaren. I Pfeuffer och 

Gellersens (2016) studie medförde det att användaren inte behövde använda två händer till att 

interagera med en surfplatta. I denna studie medförde det att användaren inte behövde dra lika 

mycket på pekplattan.  

Rozado (2013) som använde sig av samma sorts eyetracking-teknologi som i denna studie 

kom även fram till att den fysiska ansträngningen minskar. Användarna behövde inte flytta 

musen lika långt eller klicka på lika många tangenter. Han mätte i sitt experiment musrörelser 
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och antal nedtryckta tangenter. Detta var inte något som gjordes i denna studie utan här låg 

fokus endast på användarnas upplevelse. Användarna upplevde att bekvämligheten var bättre 

med eyetracking och att de behövde dra mindre på pekplattan trots att de inte hade någon 

fakta om detta. Detta var en upplevelse som kändes självklar för dem. 

Det var flera användare som upplevde att muspekaren flyttades dit de ville ha den genom att 

bara tänka det. Att de bara behövde tänka att de ville ha muspekaren på en position på 

skärmen så fördes den dit automatiskt. Detta är något som faktiskt stämmer. Det människan 

tittar på är en bra approximation av vad människan tänker på. Genom att läsa av människans 

ögon går det att veta vad människans hjärna tänker på genom att det visar vad hjärnan väljer 

att titta på (Eyegaze, 2017). Användarnas hjärna valde alltså att titta på en viss position på 

skärmen vilket förmodligen var dit de skulle flytta muspekaren i uppgiften. Genom att de 

valde att titta på detta så tänkte de förmodligen på detta också. När de började föra 

muspekaren ditåt så hoppade muspekaren till positionen de tänkte på vilket skapade illusionen 

om att muspekaren flyttades genom att bara tänka det. 

Något som flera påpekade var att de skulle behöva lite mer vana för att kunna bli riktigt 

bekväm med att använda eyetracking som hjälpmedel vid interaktionen. I och med att det var 

första gången dessa användare interagerade med hjälp av eyetracking var det inte alltid så 

enkelt att använda det. Det blev ofta så att de drog muspekaren för långt vilken kan relateras 

till precisionen. De var vana att behöva dra muspekaren mer med fingret. Då de använde 

eyetracking som hjälpmedel krävdes det endast att nudda pekplattan. Det som hände då var att 

de av vana drog på pekplattan som de skulle ha gjort i vanliga fall. Detta gjorde att då 

muspekaren direkt hoppade till positionen de tittade på så fortsatte de dra muspekaren längre 

innan de hann reagera på detta. Detta är givetvis något som kan påverka bekvämligheten vid 

interaktionen då det säkert kan vara frustrerande för användaren att behöva flytta tillbaka 

muspekaren varje gång användaren flyttar den. Därför upplevde användarna att det skulle 

krävas lite mer vana för att de skulle kunna utnyttja eyetracking optimalt.  

Detta var något som Kasprowski, Harezlak och Niezabitowski (2016) såg i deras studie där en 

användare som var van vid att använda eyetracking var signifikant mycket bättre än övriga 

användare på att interagera med eyetracking. Denna användare kunde använda eyetrackern på 

ett mycket effektivare sätt än samtliga användare. Det är därför troligt att användarna i denna 

studie skulle kräva lite mer vana innan de skulle kunna utnyttja eyetracking på ett optimalt 

sätt och bli mer bekväma med att använda det.  

Några av användarna upplevde interaktionen med eyetracking som psykiskt ansträngande. 

Detta är något som också kan härledas till vanan vilket de själva också beskrev. De upplevde 

att dem inte var lika avslappnade vid interaktionen med eyetracking eftersom de 

koncentrerade sig på att det var en eyetracker de skulle använda. De upplevde att det blev 

ansträngande på grund av att det blev stirrigt eller att de behövde använda ögonen på ett sätt 

de inte var vana vid. Dessa ögonrörelser var dock något som de också gjorde vid interaktionen 

utan eyetracker men då tänkte de inte på detta. För att kunna träffa objekt med muspekaren 

kräver det att du använder blicken för att lokalisera objektet i de flesta fall. Vissa uppgifter 

behöver dock inte vana användare använda blicken till. Det kan vara uppgifter som att stänga 
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ner fönster där krysset alltid är på samma ställe, längst uppe till höger. Användaren behöver 

då inte titta längst uppe till höger innan användaren drar muspekaren dit utan kan göra detta 

direkt. Det kan ha varit av denna anledning vissa användare upplevde det som ansträngande 

att interagera med eyetracking. Att de behövde använda blicken till uppgifter de annars inte 

skulle använda blicken till.  

Zhai et al. (1999) menar att ögat inte är ett organ som är gjort för att kontrollera saker. Ögats 

uppgift är att se saker, inte att styra dem. Detta kan vara anledningen till varför vissa av 

användarna upplevde det som psykiskt ansträngande att använda eyetracking. Orsaken till att 

de upplevde det som ansträngande kan ha varit att de behöva tänka på vart de skulle titta och 

att de upplevde det som att de behövde styra muspekaren med ögonen. Användarna ska inte 

behöva tänka på vart de tittar utan detta ska ske naturligt, att användaren tittar dit användaren 

vill flytta muspekaren. Denna ansträngning var något som användarna trodde skulle gå över 

om de blev vana vid att använda eyetracking. 

Snabbheten kan på ännu ett sätt relateras till den fysiska ansträngningen och bekvämligheten. 

Det är ingen hemlighet att människan spenderar mycket tid framför datorn och att många 

någon gång under livet drabbas av en överbelastningsskada på grund av detta. En långsam 

interaktion bidrar till att användaren behöver sitta längre tid vid datorn. Det tar helt enkelt 

längre tid att utföra de uppgifter som ska göras. Tar det lång tid bidrar det till att användaren 

får sitta vid datorn längre tid vilken i sin tur ökar risken för överbelastningsskador. En 

snabbare interaktion bidrar istället till att användaren hinner utföra sina uppgifter på kortare 

tid. Detta gör att användaren inte behöver spendera lika mycket tid vid datorn och därmed 

minskar risken för överbelastningsskador. 

Överbelastningsskador var något som några användare tog upp under intervjun. De 

reflekterade kring huruvida eyetracking kan bidra till att minska slitaget på kroppen och 

förebygga överbelastningsskador. De menade att man inte behövde anstränga sig lika mycket 

fysiskt för att flytta muspekaren vilket skulle göra att man sparar kroppen i längden. Vid korta 

användningsperioder spelar detta naturligtvis inte någon roll då överbelastningsskador sker 

vid användning över långa tidsperioder. Men att användare upplevde att eyetracking kunde 

minska överbelastningsskador visar att det är något som även kan upplevas under kortare 

perioder av användning. 
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6.4 Effektivitet & tillfredställelse 

De grundläggande delkategorierna för användbarhet var bekvämlighet, precision och 

snabbhet som tidigare diskuterats. I detta avsnitt kommer dessa delkategoriers relation till de 

andra kategorierna i modellen diskuteras. 

Snabbhet har en väldigt logisk koppling till effektivitet. Muspekaren måste gå snabbt att 

förflytta för att kunna interagera effektivt med ett gränssnitt. Tar det istället lång tid att flytta 

muspekaren kommer inte interaktionen vara särskilt tidseffektiv. Hur snabbt bör då 

muspekaren flyttas för optimal effektivitet? Detta är något som är väldigt svårt att säga. Det är 

något som kan variera mellan användares åsikter. Vissa användaren kanske föredrar att se 

muspekaren förflyttas till objektet som ska hanteras medan andra kanske föredrar att 

muspekaren hoppar till objektet direkt som i denna studie med eyetracking.  

Ibland kan man inte få allt. Detta visade sig för Velloso et al. (2015) där de kom fram till att 

eyetracking var snabbare än det jämförda interaktionsmedlet. Denna snabbhet kom dock med 

en kostnad. Denna kostnad var precisionen. Detta var något som även visade sig i denna 

studie där användarna upplevde precisionen som bristfällig men ändå tillräcklig för att kunna 

utföra uppgifterna. Precisionen har en stark koppling till effektiviteten då detta är en 

avgörande grundsten till att interaktionen ska vara effektiv. Kan användaren inte träffa 

objektet med muspekaren kommer inte interaktionen bli särskilt effektiv. Om man ska föra 

samma diskussion här som för snabbheten om vad som är tillräckligt blir svaret mycket 

enkelt. En tillräcklig precision för att interaktionsmedlet ska vara effektivt är givetvis så pass 

hög att det går att träffa varje objekt som hanteras i ett gränssnitt. Detta kan vid första anblick 

tänkas vara kört för eyetracking då det är fysiskt omöjligt att hålla så pass hög precision 

(Cantoni och Porta, 2014). Dock så har Tobii hittat en alternativ lösning med sin mjukvara där 

eyetracking endast används som ett hjälpmedel till det befintliga interaktionsmedlet. I och 

med att muspekaren endast flyttar till den ungefärliga positionen användaren tittar på och 

användaren sedan får utföra uppgiften manuellt kräver det inte att precisionen är perfekt för 

att interaktionen ska bli effektiv. 

Sist men inte minst är det grundläggande för en tillfredställande interaktion att det är bekvämt 

att interagera med gränssnittet. Både för en kortsiktig och långsiktig tillfredställelse är det 

viktigt att det inte är fysiskt eller psykiskt ansträngande att interagera med gränssnittet. Ur ett 

kortsiktigt perspektiv är det inte särskilt behagligt att interagera med ett gränssnitt om det är 

fysiskt eller psykiskt ansträngande. Men det kan också hindra användaren från att utföra de 

uppgifter som denne vill. Är det inte bekvämt att interagera med gränssnittet kommer 

förmodligen användaren inte vilja spendera tillräckligt mycket tid till att utföra de uppgifter 

som ska göras vilket kommer göra att inte användaren får ett tillfredställande resultat. Ur det 

långsiktiga perspektivet är det ännu mer självklart. Rozado (2013) beskriver att eyetracking 

kan minska risken för överbelastningsskador då inte lika långa musrörelser eller lika många 

nedtryckningar på tangentbordet krävs. Detta är givetvis en viktig aspekt och detta var något 

som även användarna tog upp under testet och intervjuerna. De upplevde att de inte behövda 

dra lika mycket på pekplattan vilket kan bidra till att minska risken för överbelastningsskador.  
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7 Slutsats 
Genom att observera testerna och utföra intervjuer där användarna fått förmedla sin 

upplevelse av användbarheten av eyetracking har forskningsfrågan kunnat besvaras. Genom 

att undersöka hur användarna upplever att eyetracking påverkar användbarheten har en 

djupare insikt i användarupplevelsen erhållits där det har skapats en större inblick i hur 

användarna upplever användbarheten av eyetracking. Då detta var ett ämne det inte forskats 

om särskilt mycket tidigare kan detta bidra till en större bredd i forskningsområdet. Mönster 

har identifierats i resultatet angående användarnas upplevelse av användbarheten. Tidigare 

forskningsresultat har jämförts mot användarnas upplevelse för att kunna identifiera likheter 

och skillnader. 

Alla av de tre undersökta faktorerna kan kopplas ihop på ett logiskt vis. Precisionen upplevde 

användarna inte som perfekt men som tillräcklig för att de skulle kunna utföra uppgifterna i 

testet. Muspekaren flyttades till den ungefärliga position användaren tittade på vilket 

underlättade genom att de inte behövde dra muspekaren lika långt med pekplattan. Genom att 

de inte behövde dra muspekaren lika långt upplevde användarna det som att det gick snabbare 

att interagera med eyetracking som hjälpmedel. Ännu en fördel med att de inte behövde dra 

lika mycket på pekplattan var att de upplevde interaktionen med eyetracking som mer bekväm 

i och med att inte lika stor fysisk ansträngning krävdes för att flytta muspekaren.  

Användarna upplevde precisionen som tillräcklig för att kunna utföra uppgifterna och att 

interaktionen med eyetracking som hjälpmedel var snabbare. Användarna upplevde därmed 

eyetracking som ett effektivare interaktionsmedel än pekplatta. Användarna upplevde även 

eyetracking som ett bekvämare interaktionsmedel än pekplatta. Användarna var inte tvungna 

att använda lika mycket fysisk eller psykisk kraft till att flytta muspekaren vilket bidrog till en 

bekvämare interaktion. Det bekvämligheten bidrog till var en tillfredställande interaktion. 

Enligt modellen som baserades på tidigare forskning och den internationella standarden för 

användbarhet är därmed samtliga faktorer uppfyllda för användbarheten i denna studie.  

8 Metodkritik 
Validiteten av kvalitativa studier är ett populärt diskussionsämne inom forskningen. Går det 

verkligen att dra slutsatser baserade på ett fåtal individer och på data som inte kan mätas? 

Ibland måste detta göras eftersom en del forskningsfrågor inte går att undersöka på något 

annat vis. Då denna studie syftade till att undersöka användarnas upplevelse blev en kvalitativ 

metod självklar eftersom det inte existerar några metoder för att mäta upplevelser (Wallén 

1996, 76). Wallén (1996, 76) menar att en grundläggande metod för att undersöka människors 

upplevelser är att fråga dem. Det är just detta som har gjorts i denna studie. Användarna har 

förmedlat sina upplevelser under testet och senare i semi-strukturerade intervjuer. 

För att öka validiteten ytterligare användes både observationer och intervjuer som 

datainsamlingsmetoder. Både för att inte missa några viktiga uttalanden om upplevelsen från 

användaren men även för att inte endast basera resultatet på vad användarna sagt utan också 

på det dem gjort. I denna studie hittades inte så mycket relevanta upptäckter angående vad 
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användarna gjorde under testerna men desto fler uttalanden fångades upp av observationerna 

vilka blev viktiga för studien. 

Studiens metod har beskrivits så tydligt som möjligt för att göra den så replikerbar som 

möjligt. Hårdvaru- och mjukvaruspecifikationer har presenteras. Testerna och intervjuernas 

genomförande har beskrivits i detalj. Detta ökar studiens replikerbarhet genom att denna 

studie skulle kunna utföras med samma metod igen. 

Reliabiliteten i kvalitativa studier blir ofta inte särskilt hög då resultatet baseras på individers 

subjektiva uppfattning. Därför skulle resultatet kunna skilja sig om samma undersökning 

gjordes igen med andra individer. I denna studie var mönstren väldigt genomgående och 

tydliga i flera fall. Att många användare hade samma upplevelse ökar givetvis reliabiliteten 

genom att det ökar chansen till att samma undersökning skulle resultera i ett liknande resultat.  

9 Framtida forskning 
Eyetracking är en relativt ny teknologi som inte används av den breda massan ännu. Detta 

leder ofta till att användarna i studier inte har någon erfarenhet av eyetracking sedan tidigare. 

Eyetracking jämförs ofta med traditionella interaktionsmedel som användarna använder 

dagligen.  

Användarna i denna studie var övertygade om att de med lite mer vana skulle kunna bli bättre 

på att använda eyetracking. De trodde att de skulle bli mer bekväma med att interagera med 

eyetracking som interaktionsmedel och även skulle kunna interagera på ett effektivare sätt. 

Detta är något som skulle vara väldigt intressant att undersöka. Hur mycket skiljer sig 

tidseffektiviteten vid interaktion med eyetracking mellan en oerfaren och en erfaren 

användare? Det skulle undersökas genom att användare får utföra tester på tid för att sedan 

räkna ut den genomsnittliga tiden för de oerfarna och erfarna användarna. Med denna data 

skulle det bli möjligt att göra en bättre bedömning av hur eyetracking faktiskt mäter sig mot 

de traditionella interaktionsmedlen i tidseffektivitet. 
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11 Bilagor 
I detta avsnitt presenteras relevanta bilagor för studien. 

11.1 Bilaga 1 - Testet 
Uppgifterna är baserade på vardagliga uppgifter i ett gränssnitt med fokus på att flytta muspekaren 

och klicka på olika objekt i gränssnittet. 

Uppgift 1 – Ändra bakgrundsbild 

1. Klicka på Windows-ikonen nere i vänstra hörnet 

2. Klicka på ”Control Panel” 

3. Klicka på ”Appearance and Personalization” 

4. Klicka på ”Change desktop background” 

5. Klicka på valfri bild 

6. Klicka på ”Save changes” 

7. Stäng fönstret 

 

Uppgift 2 – Skapa ett dokument i Word 

1. Klicka på windows-ikonen 

2. Klicka på ”Word 2013” 

3. Klicka på ”Blank document” 

4. Skriv valfritt bokstav/ord/mening 

5. Klicka på hårddiskikonen 

6. Klicka på ”desktop” 

7. Döp dokumentet till valfritt namn 

8. Klicka på ”Save” 

9. Stäng fönstret 

 

Uppgift 3 – Söka på Google 

1. Klicka på Google Chrome i aktivitetsfältet 

2. Klicka på webbadressfältet 

3. Skriv in www.google.se 

4. Sök på ”eyetracking” 

5. Öppna länken ”Det här är eyetracking” 

6. Klicka på ”Media” 

7. Stäng fönstret 

 

Uppgift 4 – Minimera och maximera 

1. Öppna Utforskaren 

2. Maximera fönstret 

3. Förminska fönstret 

4. Minimera fönstret 

5. Öppna fönstret 

6. Minimera fönstret 

7. Öppna fönstret 

http://www.google.se/
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8. Stäng fönstret 

 

Uppgift 5 – Navigera i utforskaren 

1. Öppna utforskaren 

2. Klicka på ”computer” 

3. Klicka på ”system properties” 

4. Klicka på ”windows update” 

5. Klicka på ”View update history” 

6. Stäng samtliga fönster 

 

Uppgift 6 – Flytta skrivbordsikoner 

1. Flytta AVG-ikonen till längst upp i högra hörnet 

2. Flytta Papperskorgen till längst ner i högra hörnet 

3. Flytta Google Drive mappen till längst upp i vänstra hörnet 

4. Flytta tillbaka Google drive mappen 

5. Flytta tillbaka Papperskorgen 

6. Flytta tillbaka AVG-ikonen 
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11.2 Bilaga 2 - Intervjustruktur 

I denna studie användes semi-strukturerade intervjuer. 

Samtliga frågor ställdes i jämförelse med pekplatta. Den intervjuade uppmanades svara ärligt 

och beskriva sin upplevelse så ingående som möjligt. 

1. Hur upplevde du interaktionen med eyetracking i jämförelse med pekplatta? 

 

 

 

 

2. Vilket interaktionsmedel var lättast att använda, varför? 

 

 

 

 

3. Hur upplevde du snabbheten? – Upplevde du det som något effektivt? 

 

 

 

 

4. Hur upplevde du precisionen? – Var precisionen tillräcklig för att du skulle kunna 

utföra uppgifterna? 

 

 

 

 

5. Hur upplevde du bekvämligheten i jämförelse med pekplatta? 

 

 

 

 

6. Kunde du utföra uppgifterna på ett tillfredställande sätt? 

 

 

 

 

7. Vilket interaktionsmedel föredrog du att använda, varför? – Tror du det är något du 

skulle kunna använda dagligen? 

 

 

 

 

8. Hur upplevde du användbarheten av eyetracking? 


