
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Examensarbete 

Kandidatexamen 

Blicken i fokus 
 
 
En ögonrörelsestudie om alternativ fokusanvändning 
 

 
 

Författare: Oscar Brandberg och Thomas Ljungberg 

Handledare: Thorbjörn Swenberg 

Examinator: Cecilia Strandroth 

Ämne/huvudområde: Bildproduktion 

Kurskod: BQ2042 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 2017-12-05  

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 

ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 

open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



Kandidatexamen | Blicken i fokus - En ögonrörelsestudie om alternativ fokusanvändning 
 

i 
Oscar Brandberg och Thomas Ljungberg | HT 2017 | Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna 

 

Abstrakt 

Syftet för den här studien är att ta reda på hur och till vilken grad filmskapare kan styra 

tittarens perception genom skärpeanvändning utan att tittaren upplever sig kontrollerad. 

Metoden för studien har varit att genomföra ett experiment med eye-tracking för att ta reda 

på studiens problemställning och om våra hypoteser stämmer överens med verkligheten. 

Problemet vi ser och vill ta reda på är att kamerans fokus är olik människans, och hur man 

som filmskapare kan utveckla användandet av fokus i bildproduktion. Resultatet är att 

skärpan har en tydlig roll i hur vi ser på rörliga bilder och att den kan styra tittaren till en 

viss grad. Vår slutsats är att man kan styra tittaren med hjälp av fokusförändringar, men att 

vi behöver gå vidare med studien för att till exempel söka svar på var gränsen går för att 

kunna leda tittarens uppmärksamhet genom alternativ skärpeanvändning; utan att få 

personen att känna sig styrd. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kan du fokusera på fler än ett objekt i ditt synfält samtidigt? Vi ser ett intresse att studera hur 

våra ögon uppfattar och reagerar på rörliga bilder med en specifik attraktionspunkt som 

skapats genom en fokuscentrering då kameran är inställd för ett tydligt visuellt skärpedjup. En 

kamera filmar vanligtvis sitt skarpaste optiska plan på ett angivet avståndsdjup där samtliga 

objekt på hela planets bredd är lika skarpa till skillnad från objekten i för- och bakgrund.1 

Däremot fokuserar våra ögon bara på en punkt i sitt synfält, och på grund av detta så upplevs 

omgivningen inte som skarpt.2 Med andra ord skiljer sig kamerans skärpeomfång från 

människans perceptionella fokusering. För att få fram ett trovärdigt innehåll för en film så bör 

exempelvis ljussättning, kameravinklar och redigering inte sticka ut. Detta ska matchas med 

våra visuella preferenser.3 Frågan är då varför filmer som visas på biodukarna i modern tid 

har så stor skarp yta när ögat ändå bara kan fokusera på en viss punkt i taget.4 Studera till 

exempel bilderna på nästa sida. Bilderna är tagna ur populära naturalistiska filmer med sin 

verklighetstrogna mise-en-scène.5 Ändå är flera objekt (karaktärer i dessa fall) i bilderna 

skarpa. De områden i bilden som de skarpa objekten utgör är på så sätt större än vad vår 

perception klarar av att ta in på ett koncentrerat sätt på en och samma gång. Om du tittar på 

något av de ansikten som finns på nästa sida märker du att det bara är den punkten du 

koncentrerar blicken på som är skarp. Samtidigt är de andra ansiktena svåra att läsa av.6 

  

                                                           
1 Tomaric, Jason J., Filmmaking: direct your movie from script to screen using proven Hollywood techniques, 

Focal, Oxford, 2011, s. 306. 

2 Wang, Bin, and Kenneth J. Ciuffreda. "Depth-of-focus of the human eye in the near retinal periphery." i Vision 

Research 44.11. 2004. s. 1123. 

3 Cutting, James E, “Perceiving Scenes in Film and in the World”, i Bordwell, David, Anderson, Barbara Fisher 

& Anderson, Joseph D (red), Moving Image Theory, Southern Illinois University Press, Carbondale, 2004, s. 9. 

4 Wang & Kenneth. "Depth-of-focus of the human eye in the near retinal periphery.". 2004. s. 1123. 

5 Cousins, Mark, The story of film, Rev. ed., Pavilion, London, 2011. s. 494. 

6 Ware, Colin, Visual thinking for design, Morgan Kaufmann, Burlington, Mass., 2008, s. 5-6. 
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 (Bild #1 – Ur The Revenant, 2015) 

(Bild #2 – Ur The Shawshank Redemption, 1994) 

(Bild #3 – Ur Turist, 2014) 
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1.2 Syfte och problemställning 

 
Det finns alltså en motsättning mellan filmbilders uttryck och många filmskapares strävan att 

leverera trovärdiga intryck.7 Problemet behöver undersökas. Varför skapar inte filmskapare 

bilder med en fokusering som är mer likt människans? För om den naturliga människosynen 

skiljer sig från traditionella bilder inom bildproduktion så bör vi med vår observation kunna 

skapa ännu mer trovärdigt intryck för publikens perception.8 Vi vill genomföra denna studie 

för att det är effektivt som filmskapare att veta på vilka sätt man kan leda publiken dit man 

vill. Känner publiken sig strängt styrd eller behagade av bilderna? Vi ser fokusanvändning 

som ett relativt outforskat område inom bildproduktion. Kan denna studie ge några svar som 

de inom bildproduktion förbisett? Det vill vi få reda på. Syftet för den här studien är att ta 

reda på hur och till vilken grad filmskapare kan styra tittarens perception genom 

skärpeanvändning utan att tittaren upplever sig kontrollerad. Vi vill undersöka på vilket sätt 

fokuset i bilden påverkar hur tittaren tar emot rörliga bilder. Eller skulle de inte uppfattas som 

naturligt? Vi ser alltså ett område som vi anser behöver mer kunskap. Genom att ge svar till 

följande frågeställning kan vi bidra med mer kunskap till fältet. 9 

 

1.2.1 Frågeställning 

➢ På vilket sätt reagerar tittaren med sin blick då filmskaparen försöker styra 

uppmärksamheten till en specifik punkt i bild genom fokuscentrering i både djup-, 

bredd- och höjdled? 

  

                                                           
7 Cutting, 2004, s. 21-22. 

8 Ibid. s. 9–27. 

9 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 41. 
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2. Metod 

2.1 Metodval 

För att kunna genomföra vår undersökning om hur tittaren påverkas av fokuscentrering så 

valde vi att genomföra experimentet med hjälp av eye-tracking, då detta använts av andra 

forskare i liknande studier. Främst grundade vi vår studie och utgick ifrån Eye tracking: a 

comprehensive guide to methods and measures av Kenneth Holmqvist med kollegor då denna 

litteratur är väl omfattande inom ämnet.10 I och med att Thorbjörn Swenberg handlett vårt 

uppsatsarbete har hans forskning varit en given del under arbetets gång.11 Även forskning av 

Swenbergs kollega Per Erik Eriksson med respektive forskningskollegor har använts som 

grundlig referens i vårt genomförande av experiment då denna forskning är erfarenhetsrik och 

härstammar från samma forskningslaboratorium som vi använt oss av.12 

 

2.2 Stimuli 

De stimulin som vi låtit experimentdeltagarna tittat på då vi registrerat deras ögonrörelser är 

tre olika filmscener som vi själva spelat in. De är runt en minut vardera och framställer två 

karaktärer som för dialog med varandra (se kommande beskrivning av respektive stimuli). 

 

När vi spelade in scenerna så använde vi oss av kameran Sony FS7. För varje scen använde vi 

olika objektiv, 35mm, 50mm och 185mm. Vi ville använda 35mm/50mm i samtliga scener för 

att få perspektiven i bilderna så lika ögats som möjligt, men valet av objektiv avgjordes också 

utefter inspelningsmiljöns förutsättningar.13 Till exempel behövde vi längre brännvidd för att 

inte behöva stå på en bilväg när vi filmade vid en busshållplats. Formatet spelades in som 

Ultra HD (men komprimeras hårt i eye-tracking-mjukvaran) med 25 fps. Sedan gjorde vi en 

digital efterbearbetning i programmet DaVinci Resolve 1414, där vi gjorde en färgkorrigering 

                                                           
10 Holmqvist, Kenneth B. I. (red.), Eye tracking: a comprehensive guide to methods and measures, Oxford 

University Press, Oxford, 2011. 

11 Swenberg, Thorbjörn, Framing the gaze: (audio-) visual design intentions and perceptual considerations in 

film editing, School of Innovation, Design and Engineering, Mälardalen University. Avhandling. 

(sammanfattning), Mälardalens högskola, Västerås, 2017. 

12 Eriksson, Per Erik, med kollegor. Under granskning. 2017. 

13 Salt, Barry, Film style and technology: history and analysis, 3. ed., Starword, London, 2009, s. 139. 

14 Blackmagic Design, DaVinci Resolve 14. 2017. 
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och våra alternativa digitala fokusförändringar på samtliga scener. Det är därmed bara en 

punkt som är skarp i bild istället för ett helt plan (se Bild #4, Bild #5 och Bild #6). Under 

scenens gång skiftar fokuset mellan karaktärerna. 

 

För att engagera deltagarna i själva stimuliscenen och få dem att inte tänka på experimentet i 

sig, försökte vi göra stimulerande och cinematiska scener. Enligt Holmqvist ska man spela in 

en trovärdig scen så att det blir en naturlig tittarupplevelse. På så sätt känner deltagaren sig 

förhoppningsvis bekväm, samtidigt som eye-trackingen registrerar information. Det är viktigt 

för att stimulit ska bidra till bra ögonrörelsedata.15 

 

Holmqvist tar upp att man kan dela in scener i två olika grupper, den första gruppen är 

“Natural and unbalanced” som innebär att man inte lyfter fram eller förändrar något i scenen 

utan den förblir orörd. Den andra gruppen är “Artificial and balanced” som innebär motsatsen, 

här kan man lyfta fram specifika saker i bild med hjälp av bland annat ljussättning och som i 

vårt fall med fokusförändringar.16 

 

2.2.1 Bilscen 

Scenen handlar om att en man och en kvinna som sitter i en bil. Mannen som kör bilen har 

stannat och vill få tillbaka sin mobiltelefon som kvinnan tagit. De för en diskussion om att det 

är farligt att hålla på med sin mobiltelefon samtidigt som man kör. 

 

(Bild #4 – Stimuli för bilscen, här som exempel på oskarp talande karaktär och skarp lyssnande karaktär.) 

 

                                                           
15 Holmqvist, 2011. s. 79. 

16 Ibid. s. 77. 
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2.2.2 Hållplatsscen 

En man och en kvinna sitter på en busshållplats, kvinnan känner igen mannen men minns inte 

riktigt var ifrån. Hon frågar mannen som håller inne på svaret. Till sist kommer kvinnan på 

vem det är. Det visar sig vara hennes ex-pojkvän från mellanstadiet. Därefter följer en något 

pinsam diskussion. 

 

(Bild #5 – Stimuli för hållplatsscen, här som exempel på skarp talande karaktär och oskarp lyssnande karaktär.) 

 

2.2.3 Läktarscen 

En man och en kvinna tittar uttråkade på en fotbollsmatch och blir sugna på något gott när 

spelet är så dåligt. Vems tur är det att köpa korv? Sekvensen följer deras argument för vem 

som ska gå och köpa. 

 

(Bild #6 – Stimuli för läktarscen, här som exempel på oskarp talande karaktär och skarp lyssnande karaktär.) 
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2.3 Deltagare 

Studiens experimentdeltagare utgjordes till största del av studenter vid Högskolan Dalarna, 

åldrarna varierade mellan 20–31 år. Det var 9 män och 8 kvinnor som deltog, totalt 17 

deltagare. Anledningen till varför vi valde att undersöka studenter var först och främst deras 

tillgänglighet då många har flexibla studiedagar och finns nära till hands. Emellertid finns en 

fördel med att just ha unga människor i aktuell ålder.17 Deras reaktionstider är nämligen bättre 

än yngre och äldre, detta menar Munoz med kollegor.18 

 

Vi rekryterade våra deltagare på campusområdet vid Högskolan Dalarna med hjälp av en 

affisch (se Bilaga #1). De som valde att delta gjorde det frivilligt. När vi inte fick tillräckligt 

med deltagare så gick vi ut personligen och bjöd in med hjälp av affischen, vilket blev vår 

första kontakt med potentiella deltagare. Holmqvist nämner att undersökningen börjar vid den 

första kontakten med möjlig deltagare, när den informeras om experimentet. Han menar att 

man ska ge dem tillräcklig information för det de själva ska göra och att man ska utelämna 

övrig information om experimentet för att alla ska ha liknande förutsättningar. Senare menar 

han att man borde skriva ner instruktioner till deltagarna så de får liknande information om 

experimentet, detta är för att man annars lätt kan glömma vissa delar om man försöker att 

återge instruktionerna från minnet.19 Dessa anvisningar har vi därav följt genom affischering 

och förinformation i tryckt form. Mer ingående beskrivning av den tryckta informationen 

kommer längre fram. 

 

                                                           
17 Swenberg, s. 73. 

18 Munoz, D., Broughton, J., Goldring, J. et al. Age-related performance of human subjects on saccadic eye 

movement tasks. Experimental Brain Research. 1998. s. 394. 

19 Holmqvist, 2011, s. 78. 
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2.4 Uppbyggnad av experiment 

Vi byggde upp vårt experiment i 

programmet Experiment Center. Där 

användes en nio-punktskalibrering för att 

få ett bra mätvärde.20 Kalibrering görs för 

att datavärdena ska bli tillförlitliga. Vi vill 

vara säkra på att ögonen faktiskt riktar sin 

blick där datorn registrerar att blicken 

fästs. Högsta godkända felmarginal 

valdes till 1,2 grader då vi anser att vår 

studie tillåter detta för att kunna använda fler deltagares ögonrörelsedata.21 Sedan kollade vi 

om Gaze Time on Screen (GTS) hade ett tillräckligt procentuellt värde. Det vill säga att 

kontakten mellan deltagarnas ögon och eye-trackingen är tillräckligt hög. Enligt Kristian 

Tangsgaard Hvelplund är det in princip omöjligt att ha 100% GTS i och med att ögat konstant 

rör på sig.22 Han nämner också att mer än 85% är acceptabelt som mätvärde23 medan Eriksson 

med flera skriver att det är acceptabelt att ta med 80% eller högre.24 Vi valde att gå på 

Erikssons linje och vårt lägsta värde som användes låg på 83,1% (se Bilaga #3). 

 

2.5 Utrustning 

Vid experimentet använde vi eye-tracker SMI RED 250 som har en ögonrörelsekamera som 

användes tillsammans med mjukvaran iViewX 2.8.26. Systemet arbetar i 120 Hertz (Hz), det 

är 120 bilder per sekund och ger cirka fem mätpunkter per sekund. Skärmen för deltagaren 

var Dell P2211 med en upplösning på 1680x1050 pixlar. Grafikkortet var NVIDIA GeForce 

GT440 som hade standardinställningar. För ljudet använde vi oss av två stycken Yamaha 

HS50M-högtalare. Mjukvaran i datorn som vi använde oss av var SMI Experiment Center 

3.2.11, det var i detta program som själva experimentet genomfördes.  

                                                           
20 Holmqvist, 2011. s. 128. 

21 Ibid. s. 132. 

22 Hvelplund, Kristian Tangsgaard. Allocation of cognitive resources in translation: An eye-tracking and key-

logging study. Københavns Universitet', Det Humanistiske FakultetFaculty of Humanities, Institut for Engelsk, 

Germansk og Romansk Department of English, Germanic and Romance Studie, 2011. s. 105-107. 

23 Ibid. s. 105. 

24 Eriksson. s. 3. 

(Bild #7 – Uppbyggnaden av experimentet. T.v. Thomas Ljungberg, t.h. 

handledare och fil.dr. Thorbjörn Swenberg) 



Kandidatexamen | Blicken i fokus - En ögonrörelsestudie om alternativ fokusanvändning 

9 
Oscar Brandberg och Thomas Ljungberg | HT 2017 | Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna 

Platsen där vi genomförde vårt experiment var uppbyggt med två positioner där två 

skiljeväggar stod mellan två bord (se Illustration #1). Vid det ena bordet satt vi som ledde 

experimentet och vid det andra satt deltagaren. Vid vårt bord kunde vi se deltagarnas 

ögonrörelser i ungefärlig realtid via en datorskärm (se Bild #8). 

 

På deltagarens bord fanns det en datorskärm med eye-trackerkamera, tangentbord, datormus 

samt högtalare som stod på ett mindre bord bakom datorskärmen. Anledningen att högtalarna 

stod på ett separat bord var för att undvika vibrationer som kunde störa eye-trackerkameran.25 

 

För att få så bra data som möjligt så optimerade vi inställningarna för deltagaren för både 

hörsel och syn. Vi kalibrerade ljudnivån till cirka 82 decibel för att deltagaren skulle finna det 

behagligt. Placeringen av högtalarna var 16 centimeter bakom datorskärmen, med ett avstånd 

på 58 centimeter mellan varandra så de stod på varsin sida om datorskärmen. Våra deltagare 

placerades ungefär 70 centimeter från datorskärmen, då med ett svängrum på ±10 centimeter. 

Vid behov justerade vi datorskärmens höjd för deltagaren, detta för att optimera avläsningen 

av ögonen från eye-trackingkameran.26 

 

                                                           
25 Holmqvist, 2011. s. 19-20. 

26 Swenberg. 2017. s. 84. 

(Illustration #1) 
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2.6 Genomförandet av experimentet 

Vårt experiment ägde rum på AV-labbet vid Högskolan Dalarna för Audiovisuella Medier, 

Kaserngården i Falun. Experimentet varade i tre dagar, mellan den 16–18 oktober 2017. Alla 

våra deltagare gick igenom samma process genom hela experimentet. Det började med att 

deltagaren fick sitta i lugn och ro utanför salen där experimentet tog plats, där fick de vänta i 

ungefär tio till femton minuter.27 Medan de väntade fick de ta del av den första skriftliga 

informationen om experimentet (se Bilaga #2), vilket vi tidigare förklarat. 

 

När de tio till femton minuterna hade passerat så bjöd vi in deltagaren och visade vägen till 

där de skulle sitta, framför bildskärmen med eye-trackingen. Vi började med att fråga 

bakgrundsfrågor, om ålder, modersmål, linser och om deras senaste avslutade utbildning.28  

 

Därefter påbörjades kalibreringen. 

Deltagarnas blick skulle fixeras på 

kalibreringens nio punkter för att 

säkerställa att rätt värden angavs och 

kunde återge bra data. Bild #8 visar när 

en deltagare kollar på ett stimuli 

samtidigt som vi läser av ögonrörelserna 

som ger oss data för undersökningen. 

 

Under utförandet av experimentet gavs informationen till deltagarna i textform på 

datorskärmen. Inför varje filmsekvens kom det en svart ruta, detta var för att neutralisera 

synen.29 Efter varje filmsekvens så fick deltagarna en fråga där de fick svara på om vad 

filmsekvensen handlade om, därefter kom det en fråga om de ville tillägga något om 

filmsekvensen i en textruta. Vi valde att visa våra stimulin i en slumpmässig ordning. Enligt 

Holmqvist så ska man inte visa sina stimulis i samma ordning för alla deltagare. Han menar 

att deltagaren tar lärdom av de tidigare stimulin och kan göra så att de kollar på ett annorlunda 

sätt på de övriga stimulin. Detta gör att effekten inte blir lika rättvis på det sista stimulit som 

                                                           
27 Swenberg. 2017. s. 83. 

28 Holmqvist, 2011, s 124. 

29 Ibid. s. 83. 

 

(Bild #8 – genomförandet av experimentet.) 
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på det första.30 Det han menar är att man memorerar första filmsekvensen och vet nästan vad 

man ska göra på kommande stimulin, det påverkar hur man ser på filmsekvenserna och därav 

påverkar det datan. Till exempel navigerar vi snabbare till ett objekt som vi redan sett i bild.31 

Genom att visa våra stimulin i slumpmässig ordning för deltagarna (så att någon till exempel 

först såg bilscenen följt av hållplatsscenen och läktarscenen, fick en annan först titta på 

hållplatsscenen sedan läktarscenen och till sist bilscenen) fördelas också risken av dess 

påverkan av resultatet och har därmed inte längre inverkan. 

 

Efter eye-trackingen fick alla deltagare besvara fem frågor relaterade till det de tittat på (se 

Bilaga #5). På så sätt kompletterades vårt kvantitativa resultat med kvalitativa svar som är 

viktiga för att veta hur deltagarna inte bara reagerat perceptionellt utan också vad de tycker 

om vad de ser.32 Vi fanns alltid nära tillhands vilket gör enkäten till ”Enkät under ledning”, 

dock försökte vi låta enkäten tala för sig själv för att få så rättvisa svar som möjligt.33 

 

2.7 Etik 

Etiska dilemman har behandlats då vi behövt ta ställning till om vi kan göra aktiva val i 

rekryteringsprocessen av deltagare. Enligt Holmqvist så kan personer med vissa typer av 

glasögon, linser, stark mascara eller skelande ögon ge svag data.34 Ingen av våra deltagare 

använde glasögon vid experimentet. Några hade dock linser men gav bra kalibrering och 

GTS. Ett problem som uppstod var att en av våra deltagare hade mascara på sig, detta 

påverkar datakvalitén. Holmqvist förklarar att mascaran gör så att eye-trackingen har svårare 

att hitta pupillen. Skannern har svårt att urskilja de mörka områdena på mascaran och själva 

pupillen som den ska mäta.35  

 

Holmqvist skriver även att man ska vara noga med att informera deltagarna om att de när som 

helst får avbryta experimentet för att inte känna sig obekväma, därför meddelade vi det till 

                                                           
30 Holmqvist, 2011. s. 82. 

31 Ibid. s. 438. 

32 Swenberg. 2017. s. 13-14. 

33 Patel & Davidson, 2011. s. 73. 

34 Holmqvist. 2011. s. 115. 

35 Ibid. s. 119. 



Kandidatexamen | Blicken i fokus - En ögonrörelsestudie om alternativ fokusanvändning 

12 
Oscar Brandberg och Thomas Ljungberg | HT 2017 | Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna 

deltagarna via skriftlig information att det var frivilligt och att de kunde avbryta när som 

helst.36 

Innan experimentet så ville vi att deltagarna skulle veta så lite som möjligt om 

undersökningen, så vi gav deltagarna information på ett papper där de fick skriva under före 

undersökningen att de skulle få ta del av experimentets fulla syfte efter undersökningen (se 

Bilaga #2). Efter genomförandet fick deltagarna svara på debriefingfrågor om experimentet 

(se Bilaga #5 och #6). Till sist fick de information angående undersökningens egentliga syfte.  

 

Efter att all information om vårt experiment hade delats med deltagaren fick han eller hon 

skriva under och medge att vi får tillåtelse att använda den insamlade datan från eye-

trackingen för vår studie (se Bilaga #4), annars skulle inspelad data raderas.37 Som tack till 

deltagarna för att de ställde upp så fick han eller hon ett presentkort till SF Bio på 150 kronor 

(se Bilaga #7) oavsett om de godkände användandet av datan eller inte. Något som vi hade 

kunnat göra bättre är att uttrycka muntligt att de fick lov att prata med oss om experimentet 

efteråt om de hade några frågor, alla fick informationen skriftligt men alla pratade inte ut i 

efterhand. 

 

2.8 Dataanalys 

Vi valde att samla in vår data via Area-of-Interest (AoI), detta för att få fram information om 

hur deltagarnas blickar rörde sig på filmsekvenserna i de områdena som vi är intresserade av. 

 

2.8.1 Area-of-Interest 

AoI är ett verktyg i BeGaze som gör det möjligt att hämta olika mätvärden från ett specifikt 

område i stimulit. I våra stimulin var vi intresserade av ansiktena, och valde då att fokusera på 

dessa områdena i bilden.38 De mätvärden vi får fram är till nytta för oss när vi utvärderar 

datan hos två eller flera områden i samma bild. 

 

                                                           
36 Holmqvist, 2011. s. 115. 

37 Ibid. s. 139. 

38 Ibid. s. 80. 
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(Bild #9, AoI och KPI-information för bilscen.) 

 

(Bild #10, AoI och KPI-information för hållplatsscen.) 
 

 

(Bild #11, AoI och KPI-information för läktarscen.) 

 

På bilderna ser vi användandet av AoI tillsammans 

med nyckelkategorierna för ögonrörelsedata (som i 

programmet heter Key Performance Indicators / KPI). 

Den visar den statistik av den data som vi samlar in 

från eye-trackingen.39 

  

2.8.2 Nyckelkategorier för ögonrörelsedata 

De kategorier av information som vi hämtat genom KPI-verktyget är ”Revisits”, ”Entry 

Time” (ET), ”First Fixation” (FF), ”Fixation Count” (FC) och ”Dwell Time” (DT).40 Vi har 

valt dessa fem för att få en förståelse för hur deltagarna tittade på våra stimulis. 

 

Revisits – Det antal gånger deltagarens blick åter igen fixeras inom vårt utmärkta ”Area-of-

Interest” efter att ha varit utanför dess gräns med blicken tidigare. Detta skulle kunna visa på 

vad som drar till sig uppmärksamhet då tittaren eventuellt återkommer till en viss AoI.41 

Entry Time – Den tid (millisekunder/ms) det tar för experimentdeltagaren att hitta AoI med 

blicken, vare sig det är genom en kvick sackad eller lugnare följerörelse. Den räknar tiden 

från sekvensens början fram till tittaren äntrar AoI. Vi har räknat med medelvärden för de 

sammanlagda tiderna för all ET-data i respektive stimuli. ET skulle kunna visa hur pass 

intressant ett visst AoI är med tanke på hur lång tid det tar för deltagaren att söka sig dit.42 

First Fixation – Den tid (millisekunder/ms) det tar för experimentdeltagaren att göra sin 

första fixation inom AoI. Genom denna kategori skulle vi kunna förstå vad som drar till sig 

                                                           
39 SMI, BeGaze Manual 3.0. Juni 2011. s. 149. 

40 Ibid. s. 154-155. 

41 Holmqvist, 2011, s. 191. 

42 Ibid. s. 437. 
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uppmärksamheten snabbast i bild.43 

Fixation Count – Det antal fixationer som experimentdeltagaren gör i AoI. Vi önskar genom 

denna kategori att få reda på vad deltagaren tittar mest på i bild.44 

Dwell Time – Den totala tid (millisekunder/ms) som experimentdeltagaren håller sin blick 

inom AoI. Inkluderar även de blinkningar och sackader som sker inom området. DT skulle 

därmed kunna förklara vilka AoI som håller uppmärksamheten i scenerna.45  

 

2.9 Hypoteser 

I varje stimuli har vi genom datorprogrammet BeGaze 3.5 märkt ut åtta stycken ”Areas-of-

Interests” som förkortas AoI. Dessa AoI har vi märkt ut efter vad som händer i stimulits scen. 

När den ena karaktären talar, lyssnar den andra. När den ena karaktären är skarp, diffuseras 

den andra. Men ibland är båda karaktärerna skarpa för att ”vilseleda” deltagaren för att inte 

göra stimulit repetitivt (här har ingen data inräknats).46 Av dessa fenomen har vi fått fram åtta 

stycken AoI som har gett oss data. Dessa AoI har alltså lagts ut enligt följande: 

 

Skarp karaktär kontra Oskarp karaktär 

Skarp talande kvinna kontra Oskarp lyssnande man 

Skarp talande man kontra Oskarp lyssnande kvinna 

Skarp lyssnande kvinna kontra Oskarp talande man 

Skarp lyssnande man kontra Oskarp talande kvinna 

 

 

Vi har senare i arbetsprocessen valt att slå ihop man och kvinna på samtliga AoI för att få 

fram medelvärdet för skarp talare, oskarp lyssnare, oskarp talare och skarp lyssnare. Som vi 

förklarade i 2. Stimuli är det viktigt att leverera relativt tilltalande filmsekvenser. Vi hade 

kunnat göra en annan uppsättning för att få fram tydligare siffervärden, men filmmediet sätter 

                                                           
43 Holmqvist, 2011. s. 437. 

44 Ibid. s. 189. 

45 Ibid. s. 386–387. 

46 Ibid. s. 82. 
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ramar. Bordwell talar om ekologiska filmintryck, alltså att den återigen ska vara trovärdig.47 

En traditionell filmberättarteknik är att man låter den talande karaktären riktas 

uppmärksamhet.48 När det kommer till det talande språket så skriver Holmqvist, “Hearing 

speech very often leads the listener to earlier entries into the corresponding semantic element 

to which the speech refers.” vilket förklarar fenomenet.49 Med anledning av detta ser 

uppsatsens analysuppsättning ut som den gör, det vill säga att talande skarp karaktär jämförs 

med lyssnande oskarp karaktär och tvärtom. På så vis kommer vi förhoppningsvis kunna få 

svar på hur stark inverkan fokusanvändningen har på deltagarens uppmärksamhet. Viktigt att 

nämna är att i våra jämförelser mellan skarp och oskarp AoI finns risk att värdena för oskarp 

AoI också utgörs av värden från ”Whitespace” vilket är den yta i bild som inte är ett AoI.50 

Med utgångspunkt från ovan beskrivning om trovärdiga filmscener utgår vi ifrån att 

deltagaren antigen tittar på den ena eller den andra karaktären. 

 

Nedan följer de mätningar från KPI-informationen som vi använt för varje AoI med 

respektive hypotes för resultatet. Vi ställer därför upp följande nollhypotes (H0) och 

mothypotes (H1).
51 I vissa fall har vi en alternativ hypotes och lägger därför till en H2 med 

motsvarande nollhypotes. 

 

2.9.1 Entry Time 

Oskärpa genererar en längre reaktionstid. 

H0 – Ingen skillnad i ET. 

H1 – Det blir en längre ET till oskarp talare/lyssnare än till skarp talare/lyssnare. 

 

                                                           
47 Cutting. 2004. s. 21-22. 

48 Chandler, Gael, Film editing: great cuts every filmmaker and movie lover must know, M. Wiese Productions, 

Studio City, CA, 2009, s. 21. 

49 Holmqvist, 2011, s. 438. 

50 Ibid. s. 206-208. 

51 Körner, Svante & Wahlgren, Lars, Statistisk dataanalys, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 

191. 
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2.9.2 First Fixation 

Hamnar blicken på det skarpa objektet? Vår första H1 är att FF hamnar i skarp AoI oavsett 

vilken karaktär som är skarp. Vår andra hypotes, H2 är att FF hamnar i skarp AoI oavsett 

vilken karaktär som är talare. 

H0 – First Fixation hamnar lika ofta i skarp som i oskarp AoI. 

H1 – FF hamnar i skarp AoI oavsett vilken karaktär som är skarp. 

H0(2) – FF hamnar lika ofta hos en talare som en lyssnare i AoI. 

H2 – FF hamnar i skarp AoI oavsett vilken karaktär som är talare. 

 

2.9.3 Revisits 

Vi vill prova huruvida blicken återkommer till AoI på grund av att objektet (karaktärernas 

ansikten) är det naturliga för uppmärksamheten att söka sig till.52 Våra hypoteser är följande: 

H0 – Ingen skillnad på revisits mellan skarpt och oskarpt objekt. 

H1 – Fler revisits till den skarpa talaren/lyssnaren än till oskarp talare/lyssnare. 

 

2.9.4 Fixation Count 

H0 – Ingen skillnad. 

H1 – Högre FC på talare än lyssnare. 

H0(2) – Ingen skillnad. 

H2 – Blir skillnad i FC mellan skarp och oskarp. 

 

 

 

 

                                                           
52 Ware, Colin, Information visualization: perception for design, 3. ed., Morgan Kaufmann, Boston, 2012, s. 

308-310. 
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2.9.5 Dwell Time 

Vi förväntar oss att tiden skulle vara längst på skarp talare och kortast på oskarp lyssnare.  

H0 – Att det inte blir någon skillnad. 

H1 – Längre DT på skarp karaktär. 

H0(2) – Att det inte är någon skillnad. 

H2 – DT är kortare på oskarp lyssnare. 

 

2.10 Statistisk analys 

För att presentera resultaten rättvisande har vi tagit fram proportionsandelarna i förhållandena 

mellan ”AoI: Skarp talande karaktär” – ”AoI: Oskarp lyssnande karaktär” och ”AoI: Oskarp 

talande karaktär” – ”AoI Skarp lyssnande karaktär” för respektive stimuli. Med dessa andelar 

som visas i diagramform prövas sedan våra hypoteser. Det finns alltid en risk att den 

nollhypotes man eventuellt förkastat är sann; det vill säga att ens resultat är slumpmässigt.53 

Vi anger därför en signifikansnivå som visar på hur stor denna risk är och hur våra resultat 

ställer sig till denna. I vår studie sätts signifikansnivån till 5%; det är vanligt förekommande 

inom liknande studier då det gäller att hitta en balans mellan risken att acceptera ett felaktigt 

resultat kontra att förkasta ett rättmätigt resultat.54  

 

För att kontrollera så våra proportionsvärden inte överstiger signifikansnivån används 

följande formel nedan, där P1 och P2 är andelarna för skarpt respektive oskarpt AoI för alla tre 

stimulin. P är andelen i det sammanslagna värdet för båda andelarna. Därtill utgör n1 och n2 

antal stimulin.55 

 

𝑍 =  
𝑃1 −  𝑃2

√𝑃(1 − 𝑃) (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

 

                                                           
53 Körner & Wahlgren. 2006. s. 194. 

54 Ibid. s. 207. 

55 Ibid. s. 226. 
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2.11 Arbetsfördelning 

I förarbetet så planerade vi tillsammans genomförandet av experimentet, inspelningen av 

stimuli och hur vi skulle gå tillväga med den digitala efterbearbetningen. Thomas Ljungberg 

tog fram en inbjudningsaffisch med stöd av Oscar Brandberg.  

 

Sedan arbetade vi tillsammans fram tre manus för stimuliscenerna. På inspelningarna så 

turades vi om att filma, ljussätta och ta ljud. När vi sedan skulle genomföra den digitala 

efterbearbetningen blev fördelningen likvärdig, vi båda var involverade i färgkorrigering och 

fokusförändring. 

 

Vår arbetsfördelning vid experimentet var i regel upplagd så att vi tog varannan deltagare och 

på så sätt gjorde vi på ett ungefär lika mycket. Detta var inte enbart för att man skulle arbeta 

ungefär lika mycket, utan att vi båda skulle få erfarenhet och kunskap inom det vi studerar. 

 

Efter experimentet satte vi oss med programmet BeGaze för att få fram våra AoI så vi kunde 

utvinna data från KPI-verktyget. Vi turades om att arbeta med AoI, samtidigt som den ena 

arbetade med det, så läste den andra litteratur för arbetet. 

 

Under skrivarbetet har vi båda läst litteratur och artiklar kring eye-tracking, ögat, kameran och 

andra delar som ingår i uppsatsen. Brandberg har sammanställt mycket från det vi läst som 

sedan skrivits ihop i sin helhet av Ljungberg. Vi båda har gått igenom och godkänt det som 

skrivits. Brandberg arbetade fram våra illustrationer i uppsatsen som togs fram med hjälp av 

den litteratur som vi läst kring områdena. När det kommer till tabeller, staplar och diagram så 

har vi båda varit med och matat in data och resultat. När dessa resultat skulle få anpassad 

sammanhållning så utformade Ljungberg en design. När det kommer till resultat och analys så 

har vi båda jobbat intensivt för att få ihop det hela, vi har diskuterat, läst, skrivit och arbetat 

tillsammans. 

  



Kandidatexamen | Blicken i fokus - En ögonrörelsestudie om alternativ fokusanvändning 

19 
Oscar Brandberg och Thomas Ljungberg | HT 2017 | Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna 

3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Visuell perception 

Den mänskliga visuella perceptionen fungerar på flera sätt likt en kameras uppbyggnad. 

Liksom en kamera har optik, bländare och sensor så är våra ögon skapta med lins, pupill och 

näthinna (retina).56 En stor viktig skillnad är dock att medan digitalkamerans pixlar är 

inramade som i ett rutnätsformat där varje pixel passivt fångar upp ljuset, processar istället 

“hjärnans pixlar” ljuset med en ökande kvalitétsgrad in mot vår syns centrum.57 Där vid 

ögonglobens bakre del, i ögats näthinna, sitter nämligen en mängd stavar och tappar som tar 

emot det ljus som släpps in i ögat via pupillen.58 De olika tapparna är känsliga för detaljer och 

hjälper oss att till exempel se färg och detalj, medan stavarna är mer ljuskänsliga och får oss 

att se former och kontraster.59 Mängden av just tappar är extra centrerad i centralgropen, även 

kallad fovea som är ett litet område vid retinan.60 Genom detta syncenter uppfattas 

detaljrikedomen som mest.61 Via fovean ser vi därmed som skarpast (även färgrikast och mest 

nyanserat62. 

 

 

(Illustration #1, Ögat.) 

 

                                                           
56 Ware. 2012. s. 41. 

57 Ware, 2008, s. 5. 

58 Holmqvist, 2011, s. 21. 

59 Ibid. s. 21. 

60 Ibid. s. 21. 

61 Ware, 2008, s. 5. 

62 Henderson M John, “Human gaze control during real-world scene perception” ur Trends in Cognitive 

Sciences, volyme 7, Issue 11, November 2003, s. 498.  
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För att förtydliga denna teori kan vi konkretisera den genom att prova Colin Wares exempel 

om att i det fall vi sträcker fram vår hand och blickar mot vår fingertopp, ser vi där en mängd 

information såsom textur och färgnyans. Notera dock att samtidigt som du tittar på fingret kan 

du faktiskt inte med din visuella perception urskilja detaljer i din syns periferi mindre än ett 

människohuvud.63 Nu kanske du tänker: “Vadå? Jag kan se ett ansikte från 50 meters 

avstånd”. Mycket möjligt, men för att se detta ansikte i relation till din fingertopp har du med 

största säkerhet flyttat blicken.64 Ware uttrycker sig om detta enligt följande: 

 

Moving our eyes causes different parts of visual environment to be 

imaged on the high-resolution fovea where we can see detail. [...] each 

of these movements can be thought of as a basic act of visual search.65 

 

Vi kan alltså bara se klarsynt på en punkt i taget.66 Att allt i vårt synfälts ytterkant upplevs 

som oskarpt och till och med “blurrigt”,67 är ett resultat av att densiteten av tappar minskar 

utmed retinas periferi. Därmed blir informationen i vår visuella perception allt mer diffus ju 

längre ut i periferin man kommer.68 För att se där vi vill se måste vi därför flytta blicken så att 

fovean riktas rakt mot det objekt vi vill se.69 Faktum är att våra ögon generellt flyttar sig tre 

gånger i sekunden i en vanlig vardagssituation.70 

 

Det finns olika typer av blickförflyttningar varav den vanligaste kallas sackad. När vi söker av 

en scen med blicken flyttar sackadrörelsen vår blick i regel cirka fem grader av vår synvinkel. 

Därtill görs även så kallade “smooth-pursuit-rörelser” med våra ögon. När till exempel ett 

objekt av intresse rör sig i vårt synfält med viss hastighet kan vi fästa blicken på det rörliga 

objektet och följa det med vår blick. Vi har alltså flyttat vår blick samtidigt som blicken varit 

kvar på objektet hela tiden.  

 

                                                           
63 Ware, 2008. s. 6. 

64 Henderson. 2003. s. 498. 

65 Ware, 2012. s. 140-141. 

66 Holmqvist, 2011. s. 21. 

67 Ware, 2008, s. 5-6. 

68 Henderson, 2003. s. 498. 

69 Holmqvist, 2011. s. 21. 

70 Hendersson. 2007, s. 219. 
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Samma funktion gäller när vi vrider huvud eller vår kropp men håller fast blicken på ett 

objekt. Man kan läsa om fler typer av ögonrörelser i Wares text, Information visualization: 

perception for design.71 

 

Där ögat “stannar” för att ligga på ett objekt kallas fixation (ögat är dock inte helt stilla).72 

Som vi tidigare berört håller en fixation i regel 100–300 millisekunder.73 Fixationer är 

nödvändiga för att se synfältets detaljer.74 Det finns flera forskare som hävdar att fixationer 

visar på var en människan har sin uppmärksamhet, bland annat menar Eriksson att fixering av 

blicken motsvarar tittarens visuella uppmärksamhet.75 Henderson uttrycker sig i frågan med 

följande citat: 

 

there is a very tight link between attention and fixation. Although visual-spatial 

attention can be dissociated from where the eyes are fixated in laboratory 

demonstrations, attention is typically directed to the fixated location and the 

location to be fixated next. Attention is time-locked to eye-movement dynamics 

as eye-movement control circuits hold fixation and then release the eyes to the 

next fixation site.76 

 

Detta i likhet med Swenberg som tar upp McCarley, Kramer och Buswell om hur små korta 

sackader kan specificera och avgränsa intresseområden medan långa sackader indikerar på 

förflyttning av intressepunkter. Här påstås att vi genom eye-tracking faktiskt får ut en visuell 

perceptionsrespons.77 Ware menar att uppmärksamheten är central i vår perception då han 

sammankopplar den med fovean.78 

 

                                                           
71 Ware, 2012, s. 140-141. 

72 Holmqvist, 2011, s. 21-22. 

73 Ware, 2012, s. 383. 

74 Hendersson, 2007, s. 219. 

75 Eriksson, 2017. s. 3. 

76 Hendersson, 2007. s. 219. 

77 Swenberg, 2017 s. 50 

78 Ware, 2012, s. 383. 
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(Illustration #2, 

Syncentrum.) 

Hendersson fortsätter med ett klarspråkigt citat: ”What we see and understand about the visual 

world is tightly tied to where our eyes are pointed.”79 

 

Seendet och uppmärksamheten sitter inte bara i själva 

ögonens beståndsdelar utan som i kapitlets 

inledande stycke går in på är det vi  

ser en process i flera steg i vårt visuella 

system.80 Ljuset processeras då   

det når vår näthinna och signaleras vidare   

via den optiska nerven till vårt syncentrum i den bakre 

hjärndelen.81 Ware förtydligar: 

 

Cleary, we do not ‘see’ what is on the retina. The locus of conscious 

perception is farther up the chain of processing, and at this later stage most 

of the simple properties of the retinal image have been lost.82 

 

Vi ser alltså inte den information som ögat tar in utan det vi uppfattar som synintryck uppstår 

i hjärnan.83 Men att ögonriktningen är en viktig del återkopplar Wares åter igen med: 

 

where our brains direct our eyes to move determines what will become the 

focus of our attention in the next instant. Eye movements are literary acts 

of reallocation of attention.84 

 

 

                                                           
79 Hendersson, 2007, s. 219. 

80 Ware, 2012, s. 22. 

81 Holmqvist, 2011, s. 21. 

82 Ware, 2012, s. 42. 

83 Ibid. s. 42. 

84 Ibid. s. 22. 
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(Illustration #3, Ljus in i ögat.) 

Vår del om människans visuella system på sidorna ovan sammanfattas bra genom Henderson 

koncisa beskrivning: 

 

Visual quality falls off rapidly and continuously from the center of gaze 

into a low-resolution visual surround. We move our eyes about three times 

each second via rapid eye movements (saccades) to reorient the fovea 

through the scene. 85 

 

Även om fovean är avancerat detaljkänslig så måste fortfarande ögat avståndsanpassa sig till 

det vi tittar på för att se det klart. För att ögat ska kunna ge skärpa behöver brytningspunkten 

av det ljusinsläpp som pupillen låter passera förhålla sig på rätt avstånd till retinan.86 Genom 

linsen inverteras nämligen ljuset.87 Den inverterade “bildens” brytningspunkt måste alltså vara 

klar i förhållande till retinan.88 För att skifta fokus till ett närmare objekt (som exempel), 

justeras därför ljusbrytningen89, vilket vanligtvis sker på ca 200 millisekunder.90  Men hur? I 

och med att linsen är elastisk kan den göras kompaktare men tjockare och djupare. Detta får 

brytningskraften att öka och anpassar ljuset så att det når näthinnan i sitt skarpaste läge (se 

Illustration #3), processen kallas för att ögat ackommenderar. Genom nerver och muskler 

anpassar sig alltså linsen för att påverka brytningspunkten.91 

 

 

 

                                                           
85 Henderson, 2003, s. 498. 

86 Ygge, Jan, Ögat och synen, Karolinska Institutet University Press, Stockholm, 2011, s. 22–23. 

87 Ware, 2012, s. 42. 

88 Ibid. s. 142. 

89 Ygge, Jan, 2011, s. 22–23. 

90 Ware, 2012, s. 142. 

91 Ygge, 2011, s. 22–23. 
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3.2 Kameran 
 

En digital filmkamera består mycket förenklat utav ett objektiv, ett kamerahus med sensor och 

ett minne. Genom optiken fokuseras den bestämda mängden ljus som når sensorn. Den 

information som registreras på sensorn lagras på ett minne. På detta sätt får vi en bild. Den 

stora skillnaden gentemot människans visuella perception är alltså att ljusinformationen inte 

processernas med avancerad organism, utan sparas med en viss mekanisk procession men 

annars i stort sätt – fortfarande betydligt förenklat beskrivet – som den information den är.92 

 

 

(Illustration #4) 

 

Barry Salt definierar “depth of field” som den zoom i kamerans avståndsomfång där objekten 

framträder som skarpa. Skärpan i bilden är med andra ord beroende av avståndet mellan 

kamera och objekt.93 (Se illustration #5) 

 

 

 

   (Illustration #5) 

  

                                                           
92 Tomaric, 2011, s. 298-300, 333 & 351. 

93 Salt, 2009, s. 139 & 229. 
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4. Resultat och analys 

I denna del presenteras det kvantitativa resultatet av ögonrörelsedata från eye-tracking-

undersökningen. Därtill de kvalitativa resultaten som återfinns i den enkät som deltagarna 

svarade på efter eye-tracking-momentet (se Bilaga #5). 

 

4.1 Resultat från ögonrörelsedata 

Nedan följer resultatet av nyckeldata som KPI-verktyget tagit fram för respektive AoI ur våra 

tre stimulin (se 2.8 Dataanalys och 2.9 Hypoteser). 

 

4.1.1 Entry time 

Cirkeldiagrammen visar skillnaden i tiden genom medelvärdet av hur lång tid det tog för 

deltagarna att äntra ”AoI: Skarp talande karaktär”, ”AoI: Oskarp lyssnande karaktär”, ”AoI: 

Oskarp talande karaktär” och ”AoI: Skarp lyssnande karaktär”. Siffrorna visar den 

sammanlagda tiden av ET delat på antal gånger respektive AoI varit aktivt. 

 

4.1.1.1 Bilscen – Cirkeldiagram #1 och #2 

Det går snabbare att söka sig till de skarpa AoIs oavsett vem av karaktärerna som talar.  

   

AoI: Skarp 
lyssnande karaktär

10144,95 ms

AoI: Oskarp 
talande karaktär

12634,19 ms

Cirkeldiagram "1

AoI: Skarp talande
karaktär

8459,95 ms

AoI: Oskarp 
lyssnande karaktär

12925,93 ms

Cirkeldiagram #2
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4.1.1.2 Hållplatsscen – Cirkeldiagram #3 och #4 

För hållplatsscenen är förhållandet AoIs emellan betydligt jämnare. Medelvärdet för de skarpa 

AoIs med talande karaktär är lite snabbare än motsatta AoI, men tog i princip lika lång tid. 

Likaså i jämförelsen med ”AoI: Skarp lyssnande karaktär” och ”AoI: Oskarp talande 

karaktär”. 

   

 

4.1.1.3 Läktarscen – Cirkeldiagram #5 och #6 

Likt resultatet från föregående stimuli är förhållandena här mellan de två jämförelserna 

relativt jämna. Emellertid är det den talande karaktären som uppmärksammas aningen 

snabbare i dessa exemplen. 

   

AoI: Skarp 
talande
karaktär

15139,2 ms

AoI: Oskarp 
lyssnande
karaktär

15262,71 ms

AoI: Skarp 
lyssnande
karaktär
18617,76

ms

AoI: Oskarp 
talande
karaktär

18505,66 ms

AoI: Skarp 
talande
karaktär

17651,63 ms

AoI: Oskarp 
lyssnande
karaktär

17798,65 ms

Cirkeldiagram #5

AoI: Skarp 
lyssnande
karaktär
36258,45

ms

AoI: Oskarp 
talande
karaktär

35284,85 ms

Cirkeldiagram #6

Cirkeldiagram #3 Cirkeldiagram #4 
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4.1.2 First Fixation 

Cirkeldiagrammen nedan visar resultatet från respektive stimuli för mätningen av ”First 

Fixation”. Siffrorna som presenteras är medelvärdet i millisekunder av den tid det tagit för 

deltagarna att göra sin första fixation i aktuell AoI. 

 

4.1.2.1 Bilscen – Cirkeldiagram #7 och #8 

I bilscenen visar resultatet att det tagit kortare tid att fixera sin blick på de oskarpa AoIs. 

   

4.1.2.2 Hållplatsscen – Cirkeldiagram #9 och #10 

Resultatet visar liknande förhållanden som föregående exempel. 

   

AoI: 
Skarp 

talande
karaktär
83,51 ms

AoI: Oskarp 
lyssnande
karaktär
25,02 ms

Cirkeldiagram #7

AoI: Skarp 
lyssnande
karaktär
70,21 ms

AoI: 
Oskarp 
talande
karaktär
46,07 ms

Cirkeldiagram #8

AoI: Skarp 
lyssnande
karaktär
90,13 ms

AoI: Oskarp 
talande
karaktär
53,31 ms

Cirkeldiagram #9

AoI: Skarp 
talande
karaktär
45,48 ms

AoI: Oskarp 
lyssnande
karaktär
25,9 ms

Cirkeldiagram #10
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4.1.2.3 Läktarscen – Cirkeldiagram #11 och #12 

Här är jämförelsen jämnare i förhållandet ”AoI: Skarp lyssnande karaktär” – ”AoI: Oskarp 

talande karaktär”. Dock fixerade experimentdeltagarna mycket snabbare på ”AoI: Oskarp 

lyssnande karaktär” med medelvärdet 26,13 millisekunder än på ”AoI: Skarp talande 

karaktär” med 103,96 millisekunder. 

 

 

 

4.1.3 Revisits – Stapeldiagram #1 

Stapeldiagrammet visar hur deltagarnas blick har återvänt till de olika AoIs. De tre staplarna 

till vänster visar förhållandet mellan ”AoI: Skarp talande karaktär” och ”AoI: Oskarp 

lyssnande karaktär” medan resterande staplar visar ”AoI: Oskarp talande karaktär” och ”AoI: 

skarp lyssnande karaktär” (se Stapeldiagram #1 - Revisits). Då vi använt oss av 

proportionsandelar för att få fram vårt resultat, visar stapeldiagrammet proportionsandelarna 

av medelantalet revisits i respektive AoI. 

AoI: Skarp 
lyssnande
karaktär
262,5 ms

AoI: Oskarp 
talande
karaktär
274,2 ms

Cirkeldiagram #11

AoI: Skarp 
talande
karaktär

103,96 ms

AoI: Oskarp 
lyssnande
karaktär
26,13 ms

Cirkeldiagram #12
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Stapeldiagram #1 – Revisits 

 

De lila staplarna till vänster visar tydligt att antal ”revisits” har gjorts markant fler gånger till 

de skarpa karaktärerna som talat. Vår aktuella H1 stämmer alltså överens med resultatet (85,6–

14,4%, 90–10%, 82,8–17,2%). Mellan ”AoI: Oskarp talande karaktär” och ”AoI: Skarp 

lyssnande karaktär” (de två staplarna till höger i stapeldiagrammet) är förhållandet betydligt 

jämnare. Där framkommer också att i bilscenen har den skarpa karaktären som varit tyst och 

lyssnat fått mer uppmärksamhet i form av ”revisits” än den som talat men varit oskarp. 

Genom förhållandet 62,5–37,5% så får vi därmed rätt på vår H1. Likaså på hållplatsscenen 

(56,9–43,1%). I läktarscenen gjordes varken några blickåterkomster till den oskarpa talare 

eller den skarpa lyssnaren, därav ingen stapel. Nollhypotes (H0) kan förkastas då p-värdet är 

0,27% (se Bilaga #8). 

 

H0 – Ingen skillnad på revisits mellan skarpt och oskarpt objekt: Förkastas. 

H1 – Fler revisits till den skarpa talaren/lyssnaren än till oskarp talaren/lyssnaren:   

Ja, i 5/6 fall varav det sjätte fallet inte fick några revisits alls. 
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4.1.4 Fixation Count – Stapeldiagram #2 

Även här visar stapeldiagrammet proportionsandelarna av medelantalet. I detta fall fixationer 

i respektive AoI. 

Stapeldiagram #2 – Fixation Count 

 

Genom samtliga tre staplar till vänster ser vi att vår berörda H1 stämmer överens med 

resultatet att talande karaktär fick fler fixationer än de lyssnande (74–26%, 58,3–41,7%, 69,5–

30,5%). När det kommer till samtliga staplar så stämmer vår H2 överens med resultatet. Dock 

är förhållandet mellan ”AoI: Oskarp talande karaktär” och ”AoI: Skarp lyssnande karaktär” i 

hållplatsscenen väldigt jämn (49,7%-50,3%). Nollhypotes (H0) kan förkastas då p-värdet är 

1,16% (se Bilaga #8). 

 

H0 – Ingen skillnad: Förkastas. 

H1 – Högre FC på talande karaktär än lyssnande: Delvis, i 3/6 fall. 

H0(2) – Ingen skillnad: Förkastas. 

H2 – Blir skillnad i FC mellan skarp och oskarp: I stort sett stämmer hypotesen då alla 

förhållanden tyder på det (dock är 1/6 förhållanden mycket jämn fördelad). 
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4.1.5 Dwell Time – Stapeldiagram #3 

Tabellen nedanför visar hur DT har varit under våra stimuli, i de tre första staplarna ser vi 

skillnaden mellan en skarp talare och en oskarp lyssnare. I de andra tre har vi skillnaden på 

oskarp talare till en skarp lyssnare. 

Stapeldiagram #3 – Dwell Time 

I samtliga tre staplar ser vi att vår H0(2) stämmer överens med resultatet att talare fick mer DT 

än på lyssnare (79,8–20,2%, 62,2–37,8%, 73–27%). När det kommer till de tre andra 

staplarna så stämde bara en av de överens med vederbörande H1, och det var hållplatsscenen 

(53–47%) där talaren fick mer DT än lyssnaren. De andra två hade värdena, bilscenen och 

läktarscenen (47–53%, 48,9–51,1%) så fick lyssnaren mer DT än talaren vilket inte stämde 

överens med vår H1. Vi förväntade oss att tiden skulle vara längst på skarp talare och kortast 

på oskarp lyssnare. Nollhypotes (H0) kan förkastas då p-värdet är 1,19% (se Bilaga #8) 

 

H0 – Ingen skillnad: Förkastas. 

H1 – Längre DT på skarp karaktär: Ja, i 4/6 fall stämmer hypotesen. 

H0(2) – Ingen skillnad: Förkastas. 

H2 – DT är kortare på oskarp lyssnare: Ja, i 3/3 fall. 
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4.2 Kvalitativa frågor 

Nedan följer resultatet av deltagarnas svar på de fem kvalitativa frågor om experimentet (se 

Bilaga #5) och hur de upplevde våra stimulin. 

 

På den första frågan var det tre av deltagarna som svarade ja medan de övriga 14 svarade nej 

(se Cirkeldiagram #13) om de hade varit med om en ögonrörelsestudie tidigare. På nästa 

fråga, om det var något särskilt de kom ihåg från scenerna, så svarade deltagarna enligt de sju 

olika kategorierna då svaren varierade (se Cirkeldiagram #14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cirkeldiagram #13) (Cirkeldiagram #14) 

 

Om de saknade något i bilden som de vanligtvis ser i liknande filmscener så har vi här delat 

upp svaren i sju kategorier på grund av varierande svar (se Cirkeldiagram #15). På den fjärde 

frågan så valde vi att använda oss av fyra olika kategorier, då många av svaren var liknande. 

Det handlade om hur de upplevde scenerna som trovärdiga (se Cirkeldiagram #16). 
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14

Ja Nej
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1

Suddigt ansikte Centralt bildutsnitt

Dominant kvinna Konflikt i telefonscen

Moral och samvetsfrågor Överenskommelse

Bra skådespeleri
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(Cirkeldiagram #15)    (Cirkeldiagram #16) 

 

Den sista frågan var intressant för oss angående skärpan, om de upplevde det som störande, 

vilseledande eller om skärpecentreringen var till hjälp för att orientera sig fram till bildens 

viktiga del (se Cirkeldiagram #17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cirkeldiagram #17) 

 

Av de kvalitativa frågorna konstaterar vi att fokusfenomenet haft betydande inverkan på våra 

deltagare. 
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5. Diskussion 

Av resultatet att döma så kan vi se att våra antaganden stämmer. Vårt syfte har besvarats 

positivt genom den kvantitativa data som presenteras då det visat sig att vi faktiskt kan styra 

tittaren genom skärpecentrering till en punkt. Dock framkom det genom de kvalitativa 

resultaten att distraktionen av den märkbara fokuseringen är en betydande faktor. Detta tolkar 

vi till att man är van vid att ha friheten att själv välja var i bilden man vill titta utan att bli 

distraherad, och i detta fallet så kunde inte experimentdeltagarn göra det. Att de själva nämner 

att det var ett störande moment och att det var flera som nämnde det gör att svaret blir 

trovärdigt i vårt resultat. Varför det upplevs som ett störande moment kan möjligtvis bero på 

att stimulit visades på en liten datorskärm. Ytskillnaden mellan den skarpa punkten och det 

oskarpa området i stimulit blir så mycket mer kompaktare på skärmen än i förhållandet mellan 

ögats skarpa punkt och dess oskarpa periferi. Därför hade det varit intressant att göra en eye-

tracking i en IMAX-studio eller liknande där bilden utgör en så stor del av människans 

synfält. Om någon skulle hävda att det inte spelar någon roll att använda sig av den alternativa 

skärpeanvändningen, då publiken ändå skapar sin egna oskarpa periferi i den bild de ser på 

den traditionella bioduken, menar vi genom vårt studieresultat att den har en betydelse för hur 

man kan styra sin publik med hjälp av fokuset. 

 

Även om alla jämförda förhållanden inte resulterade i direkt fördel för skarpt objekt anser vi 

att den alternativa fokusanvändning vi använt haft en betydande inverkan. Bortsett från att 

vissa förhållanden hade kvantitativ fördel för skarpt AoI visar de jämt resulterande 

jämförelserna (med någon fördel talande AoI) på någon typ av konflikt mellan var 

experimentdeltagarna vill eller kan rikta sitt fokus. 

 

När det kommer till Area-of-Interest och KPI-informationen så kunde vi se att en skarp talare 

hade fler revisits än en oskarp lyssnare. Detta tolkar vi som att det är för att vi drar oss åt den 

som pratar, även när talaren är skarp så hjälper det till att fånga uppmärksamheten i 

jämförelse om den skulle vara oskarp. ”First Count” var också väldigt stark på talaren som var 

i fokus, men här bröt skarp lyssnare mönstret vid ett av tre tillfällen och tog uppmärksamheten 

från den skarpa talaren. ”Entry Time” visade en jämn fördelning över alla våra stimulin, detta 

tror vi är för hur vi läser av en bild och de objekt som finns. 
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Däremot är vi fundersamma över resultatet kring ”First Fixations”. Hur kunde första 

fixationen i flesta fall ske, med stor marginal dessutom, på den oskarpa lyssnade karaktären? 

Det avviker från både vårt antagande och resten av studiens resultat. I och med att till exempel 

“Entry Time” skiljer sig så stort i jämförelse med “First Fixations” misstänker vi att något har 

gått fel i processen. Eller kan det vara så att vi har upptäckt ett nytt intresseområde som 

kommande forskning kan undersöka? 

 

Emellertid finns ytterligare moment som vi önskat kunna gjort annorlunda. Vi kunde bland 

annat varit tidigare ute med att rekrytera deltagare till vårt experiment. Vi väntade till veckan 

innan genomförandet vilket visade sig att vara alldeles för sent. Vi hade behövt veta mer från 

början, genom att till exempel läsa litteratur kring ögonrörelsestudier, men detta insåg vi först 

efter att vi hade genomfört experimentet. Vårt experiment byggde på olika faser som var 

beroende av varandra, alltså att vi behövde klara av fas ”ett” för att börja fas ”två” och så 

vidare. Här handlar det mycket om erfarenheter och inte enbart inläsning av litteratur. I det 

fallet är de svårt att göra något annorlunda. Därav borde denna kandidatexamensuppsats ses 

mer som ett pilotexperiment för en riktig forskningsstudie. 

 

Det var en del deltagare som påpekade att de saknade klipp i våra stimulin, och det var ett 

aktivt val av oss att enbart använda oss av fasta bilder. Detta var för att vi ville ha med båda 

karaktärerna i bild under hela sekvensen och på samma avstånd från kameran för att ge en 

rättvis bild. Om vi skulle haft samma utgångspunkt med att ha två karaktärer i bilden på 

samma avstånd för att kunna jämföra fokusering, i de eventuella klippbilderna hade det 

antagligen blivit en ännu mer onaturlig filmsekvens än att bara använda scenens helbild som 

vi gjorde. 

 

Under vår uppsats har vi alltså närmat oss något som kan vara värt att forska vidare på, vi 

tänker således att det hade till exempel varit intressant att använda mer subtila 

skärpeförändringar. Detta för att hitta en specifik grad av oskärpa så att man kan styra tittaren 

utan att han eller hon känner sig styrd av fokuset, tycker att det irriterande eller upplever det 

som en onaturlig upplevelse. 
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5.1 Sammanfattning 

Den studie vi gjort är en eye-trackingstudie där vi undersökte hur människans visuella 

perception förhåller sig till alternativa fokusanvändningar (i teorin mer likt ögats perception) i 

filmscener. För att göra denna undersökning har vi läst in oss och utgått ifrån Holmqvist och 

skapat våra egna stimulin som vi satte upp i en forskningsanordning vid Högskolan Dalarna. 

Med hjälp av våra 17 experimentdeltagare fick vi fram data som vi analyserat. Resultatet visar 

att fokus styr blickriktningen och därmed uppmärksamheten, dock upplevs det alternativa 

fokusfenomenet som distraherande. Därmed är vidare forskning av intresse för att till exempel 

söka svar på var gränsen går för att kunna leda tittarens uppmärksamhet genom alternativ 

skärpanvändning; utan att få personen att känna sig styrd. 
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Bilaga #2: Information före experimentet 

 

 



Kandidatexamen | Blicken i fokus - En ögonrörelsestudie om alternativ fokusanvändning 

42 
Oscar Brandberg och Thomas Ljungberg | HT 2017 | Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna 

Bilaga #3: Deltagarnas GTS från respektive stimuli, som avgjort vilka av deras 

ögonrörelsedata som kunnat användas 

 

Deltagare Bil (%) Hållplats (%) Läktare (%) 

01 72.8 94,8 94,2 

02 94,5 92.5 <80 

03 94,3 98 96,9 

04 74,6 98,7 91,5 

05 99 97,5 98,5 

06 <80 <80 <80 

07 92,9 92,9 94 

08 81,9 >90 95,7 

09 97,9 97 98,9 

10 93,8 96,4 98,9 

11 100 98,5 100 

12 99,7 99,7 98,6 

13 99,3 99,3 99,8 

14 98 98,8 97,8 

15 83,8 83,1 88,4 

16 97,8 96,9 97,8 

17 99 87,7 84,9 
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Bilaga #3: Information om experimentets fulla mål och syfta 
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Bilaga #4: Information efter experimentet och ytterligare samtycke 
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Bilaga #5: Kvalitativa frågor 
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Bilaga #6: Debriefingfrågor 
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Bilaga #7: Biobiljett 
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Bilaga #8: Resultat från KPI-verktyget 
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