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Brottslingar
ska spåras 
med europeisk 
genkarta

I ett litet gårdshus på Kungsholmen 
i Stockholm bebos de fyra lägenhe-
terna av personer som samtliga råkar 
ha flyttat dit från antingen Ljugarn på 
Gotland eller Sannahed i Närke – ett 
förhållande som brukar leda till mun-
terhet bland utomstående.

För att kunna utforma en trevlig 
väggmålning i gårdshusets entré med 
motiv från just Ljugarn och Sannahed 
har hyresvärden nu beslutat att ta 
reda på hur de boende fördelar sig på 
de två ursprungsorterna. 

Vicevärden Staffan, boende i gat-
huset, får i uppdrag att fråga hyres-
gästerna. Dessa får höra talas om 
undersökningen och beslutar sig 
för att skoja med honom. Alla från 
Ljugarn får i uppgift att ljuga och alla 
från Sannahed att tala sanning, och 
dessutom att gärna svara lite dunkelt. 

Staffan får av en tillfällighet reda på 
skämtet, men bestämmer sig för att 
försöka fullgöra uppdraget ändå. 
Han ringer först på hos lägenheten på 
bottenvåningen, där det bor ett gift 
par, och frågar:

– Vem av er, om någon, kommer från 
Ljugarn och vem, om någon, från 
Sannahed?

Mannen som öppnat dörren svarar 
vänligt:

– Både jag och min hustru kommer 
från Ljugarn.

1. Vad vet Staffan nu om makarnas 
ursprungsorter?

En trappa upp, i nästa lägenhet där 
det bor två kvinnor, öppnar en av dem 
dörren. Staffan frågar:

– Har ni båda flyttat hit från Ljugarn?

Den tillfrågade ler och svarar:

– Åtminstone en av oss har det.

2. Varifrån kommer de boende i 
denna lägenhet?

I den tredje lägenheten får Staffan ett 
kryptiskt svar av maken:

– Min hustru och jag bodde tidigare 
på samma ort. Vi är antingen båda 

från Ljugarn eller båda från Sanna-
hed.

3. Vad kan Staffan dra för slutsatser 
av dessa besked?

På tre trappor bor en ensamstående 
man. Staffan funderar länge över hur 
han bör fråga för att kunna avgöra 
ursprungsorten via ett ja eller nej som 
svar.

4. Finns det någon ja/nej-fråga som 
Staffan kan ställa för att ta reda på 
singelmannens ursprungsort?

Ledtråd finns på sidan 64.
Facit på sidan 66.
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Varifrån kommer 
de inflyttade?
Ljugarn eller Sannahed 
– det är frågan.
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1. Han föddes för 150 år 
sedan, år 1859.
2. Hans berömda jorden 
runt-resa med fartyget Beagle 
tog nästan fem år.
3. Han var endast 22 år när 
resan påbörjades.

4. På resan besöktes varken 
Japan, Kina, Sydostasien 
eller Indien.
5. En viktig impuls till sin 
utvecklingslära fick han från 
finkar på ögruppen Galápa-
gos.

6. Efter denna resa besökte 
han Kapprovinsen i Sydafrika 
flera gånger.
7. Darwin var egentligen 
medicine doktor men blev 
med tiden professor i biologi 
vid University of London.

8. Darwinismens grundtanke 
är att djurs erfarenheter – 
både de goda och de mindre 
goda – sätter spår i arvsmas-
san, vilket ger ungarna större 
chans att överleva och få 
egna ungar.

LILLA HJÄRNBRUKET

Facit på sidan 66. Mer om Darwin i Temat som börjar på sidan 22.
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AV GUNNAR JANSSON 
Docent i psykologi, Uppsala universitet

Med så kallade haptiska displayer blir  
det möjligt att inte bara se, utan också röra vid 
digitala objekt. Tekniken kan användas  
för att skapa hjälpmedel åt synskadade, träna 
kirurgiska ingrepp och för att bättre förstå  
hur människans känsel fungerar.

Data som känns 

 Vi ser med ögonen, hör med 
öronen och känner med 
händerna. Genom våra 
sinnen skaffar vi oss infor-

mation om omvärlden. Sedan länge 
kan vi också få information via bild-
skärmar och högtalare, genom ljus 
och ljud som direktöverförs eller 
finns lagrat sedan tidigare. För snart 
tjugo år sedan påbörjades utveck-
lingen av utrustning som ska göra 
det möjligt att även få lagrad infor-
mation av det slag som vi får genom 
händerna – det som oftast kallats 
känseln.

Denna utveckling kan få betydel-

se på många områden, till exempel 
medicinsk utbildning, upplevelse 
av konstverk på museer, hjälpmedel 
för synskadade, upplevelser av före-
mål på nätet och arbete med design.

Haptisk perception
När man talar om känsel tänker 
man vanligen på huden, men det 
är bara en del av sanningen. Även 
muskler, senor och leder har flera 
typer av celler som är grunden för 
det kinestetiska sinnet – det sinne 
som berättar om våra egna rörel-
ser. En allt oftare använd term för 
kombinationen av känseln och det 

kinestetiska sinnet är haptik eller 
det haptiska sinnet (från det grekiska 
ordet för att röra). Den information 
som vi får från detta sinne kallas då 
haptisk perception.

De utrustningar som ska ge oss 
haptisk information kallas haptiska 
displayer. De har vissa likheter med 
en datormus: med en datormus kan 
man röra sig i den värld som avbil-
das på datorskärmen, medan en 
haptisk display är mer avancerad. 
En vanlig variant består av en liten 
robot försedd med en flerledad arm 
som mynnar ut i något som liknar 
en penna. Användaren gör rörelser 
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med pennan, och pennspetsens läge 
i datorns virtuella (skenbara) värld 
registreras av datorn. Om spetsen 
”kolliderar” med föremål inom dis-
playens arbetsområde gör pennan 
motstånd mot rörelsen på i princip 
samma sätt som motsvarande verk-
liga föremål skulle göra. Motstånds-
kraften kan vi uppleva genom tryck-
et mot huden och motståndet mot 
våra rörelser. I stället för en penna 
förekommer också andra avslut-
ningar på armen, till exempel något 
som liknar en fingerborg som man 
sticker in ett finger i.

Haptiska displayer ger en mängd 

2  Träning av blivande veterinärer. Inuti 
modellen av en ko finns en haptisk display med 
vars hjälp en blivande veterinär undersöker  
ett virtuellt foster – utan risk för skador på ett 
verkligt djur. Läraren sitter bredvid och  
bestämmer fostrets läge, form och storlek med 
hjälp av en dator.

3  Kirurgskola. Med två 
tänger kopplade till haptiska 
displayer kan läkare träna 
kirurgiska titthålsoperationer 
och samtidigt se resultatet på 
en bildskärm.

1  Samarbete. En synska-
dad (t.v.) och en seende elev 

undersöker solsystemet med 
hjälp av en haptisk display.
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information som är viktig 
för att orientera sig i den 
virtuella miljön och för 
att kunna utföra de hand-
lingar man önskar. Man 
kan till exempel utforska föremåls 
form, storlek och placering, men 
också egenskaper som hårdhet, frik-
tion, vikt och ytstruktur.

Man kan känna av ytstrukturen 
genom att föra en haptisk display 
längs med ytan – som att skrapa mot 
den med en pinne. I experiment har 
virtuella sandpapper konstruerats 
med hjälp av en haptisk display, och 
det visade sig gå ungefär lika bra att 
bedöma grovleken på virtuella som 
på naturliga sandpapper.

För att känna ytans hårdhet pres-
sar man pennspetsen mot den, med-
an vikten utforskas genom att man 
lyfter objektet med pennspetsen. 
Formen hos ett föremål kan man be-
döma genom att med pennspetsen 
avsöka dess konturer, men inte med 
samma effektivitet som när man ska 
tolka ytegenskaper. Enkla former går 
ganska bra, men det blir allt svårare 
ju mer komplicerade formerna är.

Användning inom medicin
Ett område där haptiska displayer 
kommer till användning är träning 
för blivande veterinärer. En veteri-
närelev behöver lära sig att göra un-
dersökningar på levande djur, men 

om man är ovan finns det 
en risk att man skadar 
djuret. Med en haptisk 
display kan eleverna träna 
i virtuella situationer, där 

inget skadas om man gör fel (bild 2).
Tyvärr är det svårt att få en över-

blick över en scen med enbart hap-
tisk perception, både i den verkliga 
och i den virtuella världen. Ofta 
kompletterar man därför den hap-
tiska informationen med visuell 
information på en bildskärm. På 
bildskärmen får man översikt och 
uppfattar former bättre; med den 
haptiska displayen kan man som 
nämnts få en bättre uppfattning 
om ytors egenskaper, som textur 
och hårdhet. Ibland använder man 
också ljud för att göra vissa aspekter 
tydliga, till exempel namn på en vir-
tuell karta, vilket kan vara använd-
bart för synskadade.

Liksom blivande veterinärer be-
höver läkarstuderande få träna utan 
risk att skada någon. För att trä-
ningen ska vara realistisk måste den 
haptiska displayen ge korrekt infor-
mation om kroppens vävnader. Pro-
gramvara har också utvecklats för 
mer komplicerade provtagningar, 
liksom hårdvara för olika medicin-
ska situationer, till exempel titthåls-
kirurgi (bild 3). En haptisk display 
kan också vara ett hjälpmedel vid 
tolkning av medicinska bilder (se ar-

tikeln på sidan 62).
Ännu en tillämp-

ning inom sjukvården 
är så kallad telemedi-
cin, där man genomför 
undersökningar och 
operationer på långa 
avstånd. I en situation 
när medicinsk expertis 
befinner sig på annan 
plats kan läkaren ha en 
haptisk display kopplad 
till en haptisk display 
hos patienten. När lä-
karen utför rörelser gör 
displayen hos patienten 
samma rörelser, och lä-
karen kan med sin dis-

play få den information som patien-
tens display samlar in. Läkaren kan 
också överföra kirurgiska och andra 
ingrepp från sin display till patien-
tens. Många av dessa medicinska 
tillämpningar är mycket komplice-
rade, och det återstår en hel del ut-
vecklingsarbete.

Virtuellt museum
Statyer och andra konstverk är ett 
annat exempel på hur människans 
haptiska sinne kan användas till-
sammans med synen. Besökare på 
museer är oftast bara tillåtna att se 
på konstverk. De flesta museer till-
låter inte att man rör konstverken, 
eftersom det kan skada dem.

Ett EU-projekt har utvecklat en 
haptisk display (bild 4) som tillsam-
mans med en bildskärm gör att man 
både kan se och känna på konstverk. 
Man 3D-skannar en staty, lagrar re-
sultatet på datorfiler och skickar 
dem via internet. Filerna ingår se-
dan i ett virtuellt museum och kan 
användas för att skapa både visuella 
och haptiska kopior av konstverken 
var som helst där man har rätt ut-
rustning (bild 5).

Vid en utvärdering på flera euro-
peiska museer, bland annat Natio-
nalmuseum i Stockholm, framgick 
att många besökare uppskattar att 
få uppleva statyer med flera sinnen. 
För synskadade är det den enda möj-
ligheten till en egen upplevelse av 
en staty som inte får beröras.

Någon europeisk eller nationell 
organisation för ett virtuellt muse-
um finns ännu inte, och det återstår 
en hel del utvecklingsarbete för att 
få den haptiska displayen att fung-
era tillräckligt bra.

I andra pedagogiska samman-
hang pågår också utveckling av 
haptiska hjälpmedel, bland annat 
för undervisning av synskadade där 
seende och synskadade samarbetar 
kring en gemensam haptisk display 
(bild 1). 

Kontaktpunkter och kontaktytor
Även om de haptiska displayer som 

Träna 
ingrepp 
utan risk 
för skada

4  Rör ej. Med haptisk teknik kan museibesökare 
känna på konstverk utan att vidröra dem.
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har utvecklats är användbara i flera 
sammanhang, kan de inte på långa 
vägar utnyttja det haptiska sinnets 
alla möjligheter. I verkliga livet får 
vi vanligen haptisk information, 
från utsträckta ytor som vi känner 
av med fingertoppar och handflator 
inte från enstaka punkter. Dessa ut-
sträckta ytor har visat sig ha stor be-
tydelse för våra upplevelser.

De haptiska displayerna är väl-
utvecklade när det gäller det mot-
stånd som föremål gör vid avsök-
ning, men det görs i de flesta fall 
bara i en punkt. Det kan jämföras 
med att undersöka verkligheten 
med en liten pinne i handen, som 
man petar eller skrapar på föremål 
med. Haptiska displayer med flera 
kontaktpunkter har utvecklats. 
Forskning har dock visat att redan 
två punkter ger en viss förbättring 
av upplevelsen, medan tre eller fler 
punkter inte innebär någon större 
ytterligare förbättring. Den vikti-
gaste förbättringen skulle vara att 
öka storleken på kontaktytan.

De haptiska displayer med ut-
sträckta kontaktytor som hittills 
tagits fram består – med något un-

dantag – av en matris av stift som 
kan simulera konturer och ytegen-
skaper hos föremål.

Ett försök har gjorts att ge en 
haptisk upplevelse av så komplice-
rade föremål som tyger – med de-
ras töjbarhet, böjningsegenskaper, 
ytegenskaper och vikt. För att göra 
upplevelsen realistisk måste man 
kunna simulera dessa fysiska egen-
skaper hos tygerna. Det har blivit 
möjligt genom noggrann analys av 
dessa egenskaper och motsvarande 
utveckling av mjukvara. Den hap-
tiska displayen med stiftmatris och 
robotarm kombineras med en da-
torskärm för att ge en realistisk upp-
levelse av tygerna.

Men handen är inte bara ett or-
gan för att få information. Med han-
den utför vi rörelser av många slag, 
till exempel för att påverka formen 
på föremål. Kombinationen av per-
ception och handling är grundläg-
gande för alla sinnen men särskilt 
uppenbar när det gäller haptik. 
Också för sådana funktioner kan 
haptiska displayer användas. Det 
finns särskild mjukvara för haptis-
ka displayer som gör det möjligt att 

utforma godtyckliga virtuella före-
mål, inklusive konstföremål, på ett 
sätt som liknar att forma föremål i 
till exempel lera.

I ett aktuellt forskningsprojekt 
kombineras möjligheten att påver-
ka virtuella föremål med utsträckta 
displayer genom en ny typ av haptisk 
display. Det nya med denna display 
är att den inte består av en matris av 
stift, utan av en formbar fysisk list. 
Listen avbildar en linje på ytan av 
det virtuella föremålet, som då kan 
både avsökas och förändras med 
handen. Designern kan också se det 
virtuella föremålet på en bildskärm. 
Med en sådan display behöver man 
inte tillverka ett verkligt föremål att 
känna på och modifiera.  !

Mer om haptik och medicinska bilder  
på nästa sida.

FORSKNINGEN HAR FINANSIERATS  
FRÄMST AV EU-PROJEKT SOM  

FÖRFATTAREN DELTAGIT I (PURE-FORM, 
ENACTIVE OCH MICOLE), MEN ÄVEN  

AV EU-PROJEKTEN HAPTEX OCH SATIN.

Länktips på fof.se

5  Haptisk display. Beroende 
på armens läge ger utrust-
ningen motstånd som simulerar 
kontakt med t.ex. statyer som 
skannats in i tre dimensioner.
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 Röntgentomografi (CT) och 
magnetresonanstomografi 
(MR) används för att skapa 

detaljerade tredimensionella bilder 
av kroppens inre. Sådana 3D-bilder 
underlättar medicinsk diagnos och 
behandling, eftersom de kan visa 
exempelvis volymförändring hos le-
vern eller vidden på blodkärl.

Men ett centralt problem inom 
medicinsk bildbehandling är så kall-
lad segmentering – att kunna skilja 
ut ett organ från andra vävnader. 
Detta går att göra för hand, men är 
mycket tidskrävande. Och även om 
det finns flera datoriserade metoder 
är automatisk segmentering gene-
rellt sett ett olöst problem.

Vid Centrum för bildanalys, Upp-
sala universitet, har vi utvecklat en 
ny metod som låter läkare använda 
haptiska verktyg för att ledsaga da-
torns arbete. Med den haptiska dis-
playen (bild 1) kan läkaren manöv-
re ra fritt i bilden och samtidigt 
känna formen hos organ och vävna-
der. Med haptikpennan markerar 
läkaren ett antal punkter inuti ett 

organ, och utifrån dessa punkter 
skiljer sedan datorn automatiskt or-
ganet från andra vävnader.

Eftersom den haptiska displayen 
ger kraftmotstånd, går det enkelt 
att följa kanter på organ och till och 
med insidan av kärlväggar (bild 2).

I en annan metod som vi har ut-

vecklat används haptikpennan för 
att forma modeller av ett organ, ex-
empelvis levern. Med haptikpennan 
kan användaren manipulera model-
len och känna dess form. Utifrån 
ytan kan man sedan räkna ut olika 
egenskaper och till exempel se om 
volymen har ändrats.

Vår forskning kombinerar meto-
der inom haptik, 3D-visualisering 
och bildbehandling till ett samlat 
system för avancerad medicinsk 
bildanalys. Än så länge har verkty-
gen bara använts i forskningslabo-
ratorier, men målet är att utveckla 
dem för klinisk användning.  !

Mer om haptik på sidan 58.

Läkarens 
känsel 
hjälper 
datorn

Nyutvecklade haptik- 
verktyg gör det lättare att 

analysera 3D-bilder  
av människokroppen.

AV ERIK VIDHOLM, FILIP MALMBERG 
& INGELA NYSTRÖM 

Fil.dr, fil.lic. resp. docent i datoriserad bildanalys, 
Uppsala universitet

FORSKNINGEN FINANSIERAS  
AV VETENSKAPSRÅDET OCH TEKNISK- 

NATURVETENSKAPLIG FAKULTET  
VID UPPSALA UNIVERSITET.  

ERIK VIDHOLM DISPUTERADE ÅR 2008 PÅ 
AVHANDLINGEN VISUALIZATION 

AND HAPTICS FOR INTERACTIVE MEDICAL 
IMAGE ANALYSIS.

Länktips på fof.se

1  Tre dimensioner. Den pennliknande haptiska displayen kombineras med en 3D-
display, som ger användaren djup i bilden. Med hjälp av en halvgenomskinlig spegel 
kan användaren se både skärmbild och den haptiska displayen.
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2  Inget trassel. De färgade områdena 
visar blodkärl som skilts ut från andra 
vävnader.


