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Sune Alstrup

• PhD studerende i Eyetracking metodologi (IT-Universitetet)
• MSc IT, Design, Communication & Media (IT-Universitetet)

• Brugervenlighedskonsulent 
– BEC - Bankernes EDB Central
– Grey Digital

• Eyetracking specialist 
– Grey Sync. / G2 Copenhagen
– Eget konsulentbureau, eyeFact

• Tidl. projektleder hos CSC Consulting / eHuset
• Arbejdet med kommunikation på nettet i 12 år 

• Undervist på kurserne ”Usability” og ”Design af brugergrænseflader” (IT-Universitetet)
• Oplægsholder for bl.a. Den Grafiske Højskole, Dansk-IT, IBC Euroforum etc.

• Bestyrelsesmedlem i SIGCHI (Foreningen for interaktionsdesign i DK)
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Agenda

1. Introduktion til metoden

2. Anvendelse af metoden i dag

3. Udbytte og begrænsninger

4. Case eksempel: TV2

Tidligt studie af ‘task’

Yarbus 1967

Task description:
• 1. Free examination
• 2. Estimate material 

circumstances of family
• 3. Estimate ages of people
• 4. What the family has been 

doing before the arrival
• 5. Remember clothes
• 6. Remember positions of 

people and objects
• 7. Estimate how long the visitor 

has been away
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Udstyret i dag

– Ikke-forstyrrende
udstyr indbygget i 
fladskærmen

– Infrarødt lys sendes
mod ansigtet

– Reflektioner fra
øjnene optages af
infrarødt kamera

– Fikseringspunkt for 
øjet udregnes 120 
gange pr. sekund

– Live observation af
øjenbevægelser er
muligt på en sekundær
observatør skærm

Infrarødt lys  Reflektioner fra øjet

Brug af eyetracking

Interaktion ved hjælp af øjenbevægelser

vs.

Analyse af øjenbevægelser
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Hvorfor eyetracking?

Tilbyder mere end eksisterende metoder:
• Hvad lægger brugerne/seerne mærke til?

• Hvad lægger de ikke mærke til?

• I hvilken rækkefølge og hvor meget?

• Både kvantitativ og kvalitativ analyse

• Skelne opmærksomhed / forståelse / handling

• Måle kognitiv indsats (belastning / engagement)

• Måling af emotionel respons
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Nyere studier

• Eyetools 2005

• Rank 1,2,3 – 100%

• Rank 4 – 85%

• Rank 5 – 60%

• Rank 6,7 – 50%

• Rank 8,9 – 30%

• Rank 10 – 20% 

Nyere studier

• Jakob Nielsen 2006

• Eyetracking med 
Tænke højt metode

• F-mønster
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Nyere studier

• Poynter Institute 2007

• Læsning af nyheder 

online og offline

• Online læses mere

end vi troede

Visuel søgning (hvor?)

A. Smal søgning

Antyder en målrettet opgave, som er relativt 
nemt at løse.

B. Bred søgning

Antyder tilfældig surfing, eller 
problemer med at løse opgave.
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Engagement (hvor meget?)

A. Højt engagement

Antyder en stor interesse, eller besvær med 
at afkode elementer, eks. tekst/billeder.

B. Lavt engagement

Antyder lille interesse, eller nem 
afkodning af elementer, eks. 
tekst/billeder.

Begrænsninger?

• Høje omkostninger til udstyr

• Præcision

• Stort tidsforbrug

• Analyse kræver ekspertviden

• Høj krævet indsats i forhold til oplevet udbytte
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Metode diskussionen

• Tænke-højt metode

• Unaturligt at verbalisere

• Svært at huske at talen

• Man får ikke det hele med

• Retrospektive metoder

• Afhænger af hukommelse

• Fare for efterrationaliseringer

• Flere problemer rapporteres ved retrospektive 
metoder (feedback/søgning)

• Flere gennemfører korrekt testopgaven

• Føles rarere, samt hurtige og mere fokuseret

Vil du vide mere?

Sune Alstrup, eyetracking specialist

IT University of Copenhagen, Innovative Communication

sune@itu.dk

+45 40 300 793

www.eyetracking.dk

www.itu.dk/research/inc


