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Sammanfattning 
Sedan den digitala kameran kom, har det blivit allt vanligare att fotografer har en 

stor mängd bilder att gå igenom efter varje fotograferingstillfälle. Även om det 

finns program som kan hjälpa till att få en överblick och hålla reda på bilder, är 

det fortfarande en uppgift som tar tid och kan kännas tråkigt. Den här uppsatsen 

undersöker hur fotografens arbetsflöde ser ut kring bildsortering och urval av 

bilder, detta för att tillämpa en prototyp som förbättrar processen. Prototypen har 

utvecklats med hjälp av statistisk bildbehandling, i form av histogram för 

bildjämförelse och implementerat sortering av bilder efter histogramlikhet, en 

teknik som kan utveckla en fotografs arbetsflöde och ge dem en helt ny insikt i 

urvalet av sina bilder. 

Nyckelord: Fotografi, bildsortering, statistisk bildbehandling, histogram. 

 

Abstract 
Since the digitial camera came, it has become increasingly common for 

photographers to have a large amount of photos to go through after every 

photography session. Even though there are programs that can help get an 

overview and keep track of images it is still a task that takes time and is 

potentially tedious. This paper investigates the photographers workflow in image 

sorting and selection in order to apply a prototype that improves this process. The 

prototype was developed using statistical image processing in the form of 

histograms for image comparison, sorting images by histogram similarity, a 

technology that may develop a photographers workflow, giving them a completely 

new insight into the selection of final photographs. 

Keywords: Photography, image sorting, statistical image processing, histogram. 
  



3 

   

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................... 5 

1.1 Motivation ........................................................................................... 5 

1.2 Syfte ..................................................................................................... 6 

1.3 Frågeställning ...................................................................................... 6 

1.4 Avgränsningar ..................................................................................... 6 

2 Bakgrund ........................................................................................... 7 

2.1 Bildsortering/arbetsflöde ..................................................................... 7 

2.1.1 Filhanterare ............................................................................................. 7 

2.1.2 Program ................................................................................................... 8 

2.1.3 Gemensamma komponenter ................................................................... 9 

2.2 Färgmodeller ........................................................................................ 9 

2.3 Histogram .......................................................................................... 11 

2.3.1 Histogram för bilder .............................................................................. 12 

2.4 Tidigare forskning ............................................................................. 13 

2.4.1 Uträkningar för att jämföra histogram .................................................. 15 

3 Metod ............................................................................................... 16 

3.1 Enkätundersökning i fotografens arbetsflöde. ................................... 16 

3.2 Jämförelseuträkningar ....................................................................... 16 

3.2.1 Bildset för testning av algoritmer ......................................................... 17 

3.1.2 Dataset för testning av algoritmer ......................................................... 20 

3.3 Användartest av prototypen ............................................................... 20 

3.3.1 Målgrupp ............................................................................................... 21 

3.3.2 Scenario ................................................................................................ 21 

3.3.4 Genomförandet ..................................................................................... 21 

3.2.5 Frågeformulär ....................................................................................... 23 

4 Prototypdesign och implementering............................................. 25 

4.1 Kravspecifikation .............................................................................. 25 

4.2 Arbetsflödet för prototypen ............................................................... 26 

4.3 Teknisk beskrivning av prototypen ................................................... 28 

4.4 Beräkning av likhet............................................................................ 29 

5 Resultat ............................................................................................ 30 

5.1 Enkätresultat ...................................................................................... 30 

5.2 Jämförelseuträkningens resultat ........................................................ 33 

5.2.1 Resultat från bildset .............................................................................. 33 

5.2.2 Resultat från dataset .............................................................................. 41 

5.3 Resultatet från användartestningen ................................................... 41 

5.3.1 Arbetsflöde och erfarenheter ................................................................ 41 



4 

   

 

 

5.3.2 Resultat av sortering ............................................................................. 43 

5.3.3 Funktionalitet ........................................................................................ 44 

5.3.4 Vidareutveckling ................................................................................... 47 

5.3.5 SUS - System Usability Scale ............................................................... 48 

5.3.6 Resultat från insamlad data ................................................................... 49 

6 Diskussion ....................................................................................... 50 

6.1 Hur kan ett verktyg utformas för att stödja en fotograf med processen 

att sortera och välja bilder?...................................................................... 50 

6.1.1 Integrera prototypen i fotografens arbetsflöde ...................................... 51 

6.2 Hur kan statistisk bildbehandling användas för att jämföra stora 

mängder bilder? ....................................................................................... 52 

6.3 Reflektioner över användartestningens resultat ................................ 53 

6.4 Diskussion om vald uträkning ........................................................... 53 

7 Slutsats ............................................................................................. 54 

7.1 Sammanfattning ................................................................................. 54 

7.2 Metodreflektion ................................................................................. 54 

7.3 Vidareutveckling ............................................................................... 55 

7.4 Begränsningar .................................................................................... 55 

8 Källor ............................................................................................... 56 

Bilagor ................................................................................................ 58 

1 Enkätfrågor ........................................................................................... 58 

2 Frågor för användartestning ................................................................. 58 

 

  



5 

   

 

 

1 Inledning 

Den digitala tekniken har inneburit många förändringar för fotografer, det tas en 

betydligt större mängd bilder idag än för. Enligt Chalfen (1975) togs det 1972 runt 

4.75 miljarder bilder varje år, detta har ökat markant då det 2015 laddades upp 2 

miljarder bilder varje dag enbart på Facebook (Bandaru & Patiejunas, 2015). En 

anledning till att mängden bilder ökat, är att den digitala kameran kan ge dig ett 

obegränsat antal bilder utan att behöva vänta och utan kostnaden för att framkalla 

dem. Den digitala tekniken har också lett till att antalet användare ökat, då 

digitalkameran är betydligt enklare att använda jämfört med den analoga kameran. 

Digitalkamerans utveckling har ändrat både sättet att fotografera på och hur ofta 

det fotograferaras. I takt med att det tas fler bilder så ökar också behovet av 

verktyg för att hantera och sortera den stora mängden bilder. 

Arbetsflödet för en fotograf handlar inte bara om själva fotograferandet, utan 

också om arbetet som kommer efter fotograferingen. Efter ett fotograferings-

tillfälle är det ofta ett stort antal bilder att gå igenom och det är en process som 

både kan ta lång tid och kännas jobbig. (Jansen, van den Hoven & Frohlich, 2014) 

Speciellt om de inte har tillgång till något program eller verktyg för att underlätta 

den processen.  

Ett verktyg som fotografen har tillgång till för att få en uppfattning om hur deras 

bild ser ut är bildens histogram. Inom fotografering används ett histogram som 

visar bildens ljus eller färger, genom att titta på bildens histogram, kan fotografer 

lära sig bedöma hur ljuset och/eller färgen är fördelat i bilden. (Auer, 2007). Då 

ett histogram visar hur alla bildens pixlar är fördelade, kan histogram också 

användas för att jämföra bilder med varandra.  

1.1 Motivation 

När jag själv skaffade min första systemkamera, märkte jag hur mängden bilder 

jag fick ökade drastiskt. Efter ett tag började arbetet som kom efter 

fotograferingen kännas tungt, det tog tid att gå igenom alla bilder samt välja ut 

vilka bilder jag ville lägga upp på min hemsida. Samtidigt som det kändes tungt 

att gå igenom dem ville jag ändå inte sluta fotografera eller ta mindre bilder, det 

ledde till att mängden bilder att gå igenom ökade och själva arbetet med att gå 

igenom dem minskade. Till slut hade jag massor bilder på datorn som jag tagit, 

men inte orkat gå igenom ordentligt. När jag startade detta projekt hade jag enbart 

datorns egen filhanterare till hjälp för att sortera och välja ut mina bilder, därför 

ville jag göra något för att förenkla detta arbete för fotografer i samma situation. 
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1.2 Syfte 

Tanken är att fotografen lättare ska kunna hitta och välja ut sina bästa bilder med 

hjälp av den prototyp som utvecklats. Syftet med uppsatsen är att se hur 

histogrammet kan användas vid en jämförelse mellan bilder och implementera det 

i en prototyp, som sedan sorterar dina bilder utefter deras likhet.  

I uppsatsen undersöks därför först de olika metoder och tekniker som fotografer 

använder för att sorterar sina bilder. Den kommer också ta upp vad ett histogram 

är och hur de används för att sortera och hitta bilder. Eftersom ett histogram kan 

skapas för olika färgmodeller, kommer några av de olika modellerna också att tas 

upp. En prototyp kommer att utvecklas för att kunna undersöka hur effektivt 

statistisk bildbehandling i form av histogram är för användning vid bildsortering. 

1.3 Frågeställning 

För att tydligt kunna fastställa vad problemet som ska undersökas och lösas är 

användes Basilis (1992) GQM (Goal/Question/Metric) modell. 

Syfte: Utforska och undersöka 

Problem: hur man kan förbättra  

Objekt: arbetsflödet för sortering och välja bilder efter en fotografering 

Synpunkt: från en hobby/semiprofessionellfotografs synpunkt. 

     

Efter GQM modellen utformats framträdde två tydliga frågeställningar:  

Fråga 1: Hur kan statistisk bildbehandling användas för att jämföra stora 

mängder bilder? 

Fråga 2: Hur kan ett verktyg utformas för att stödja en fotograf med 

processen att sortera och välja bilder? 

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsens avgränsning är den tekniska prototypens målgrupp, som är hobby-och 

amatörfotografer. Den främsta anledningen till att denna målgrupp valdes, var att 

de har sysslat tillräckligt länge med fotografering för att veta vad de håller på 

med, men samtidigt inte arbetat på en professionell nivå. Målgruppen definieras 

vidare i 3.3.1. Målgrupp.  
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2 Bakgrund 

Här kommer de grundläggande begreppen och teknikerna bakom arbetet 

förklaras, för att ge en insikt i uppsatsens område. Området rör arbetsflödet för en 

fotograf vid sortering och val av bilder, samt vad ett histogram är och hur det 

används för bilder. Detta inkluderar också de olika varianter av färgmodeller som 

finns för histogram. Här kommer också tidigare forskning kring histogram och 

bildsortering att tas upp. 

2.1 Bildsortering/arbetsflöde 

Hur fotografer arbetar med sina bilder, är en viktig del att ta reda på för att en 

prototyp ska kunna utvecklas och integreras i deras arbetsflöde. För att kunna 

bilda sig en allmän uppfattning om fotografers arbetssätt, genomfördes olika 

efterforskningar. En enkät skapades, för att få en bild av hur fotografers 

arbetsflöden ser ut, den innehöll fem frågor om fotografens erfarenhet (se 3.1 

Enkätundersökning i fotografers arbetsflöde). För att få en ännu bredare bild inom 

ämnet, lästes också åsikter och diskussioner på Fotosidans forum som handlade 

om olika arbetssätt vid bildsortering. Fotosidan är en mötesplats för fotografer i 

Sverige, med ett stort forum där allt inom fotografering diskuteras (Fotosidan, 

u.å.). Utöver detta, undersöktes även tidigare forskning inom området.  

Av de arbetssätt som beskrevs och diskuterades, framträdde två olika metoder för 

att sortera sina bilder, de som använde datorns filhanterare och de som använde 

någon typ av program. Valet mellan filhanterare eller ett program för 

bildhantering är väldigt individuellt och beror mycket på hur ofta de fotograferar, 

vilka mängder av bilder de tar och deras ekonomi. 

2.1.1 Filhanterare 

Fotografer som inte använder något program för att sortera sina bilder, använder 

datorns egen filhanterare, exempelvis Windows Utforskare eller liknande. De som 

använder filhanterare är främst fotografer som är nybörjare, men även många av 

hobbyfotograferna använder filhanteraren.  

Kirk, Sellen, Rother och Wood (2006) har forskat om arbetsflödet kring 

fotografering. Enligt forskningen Kirk et al. (2006) gjort, visades ett arbetsflöde 

där bilderna, efter en fotografering, överförs till en mapp i datorn. Den nya 

mappen med bilderna döps om, efter händelsen som fotograferats och dess datum. 

Därefter påbörjas ofta sorteringen och valet av de bästa bilderna, de utvalda 

bilderna placeras i en ny mapp för att sedan kunna retuscheras, delas eller vad 

användaren vill göra med dem. Av deras testpersoner, använde alla Utforskaren 
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för att sortera och välja bilder, förutom två användare, som hade Macintosh. 

Macintoshanvändarna använde programmet iPhoto men det valet hade de gjort för 

att de kände att iPhoto var så pass integrerat i operativsystemet. 

Det framgår tydligt i forskningen Kirk et al. (2006) gjort, att alla deras användare 

skapar nya mappar och flyttar bilder till dem, för att sortera och på så sätt skilja 

sina bilder åt. Det arbetsflöde som beskrivs enligt Kirk et al. (2006), stödjs också 

av de olika svaren från enkäten (se 5.1 Enkätresultat). På frågan om hur de 

sorterar sina bilder, visade det sig att även andra använder sig av samma teknik. 

2.1.2 Program 

Det program som dominerar i fotovärlden, enligt svar både från enkäten och från 

diskussioner på Fotosidan är Adobe Lightroom. Det är ett program som kan 

medföra en hög kostnad vid inköp eller en mindre månadskostnad och används 

därför främst av professionella fotografer men även av den erfarne amatören 

(Adobe Lightroom, 2016).  

Adobe Lightroom har funktioner som gör det möjligt för användaren att markera 

och sedan sortera bilderna efter markeringarna på olika sätt och kombinationer. 

Markeringssätten som är populära, är bland annat rangordning genom ett 

betygssystem med stjärnor, kategorisering med hjälp av olika färgmarkeringar, 

flaggorna pick/reject och metadata (även kallat taggning) i form av nyckelord. 

(Adobe Lightroom, 2016). 

En person på Fotosidans forum beskrev sitt arbetssätt i Lightroom på följande 

sätt:  

Om jag efter en fotografering har stora mängder bilder att sortera gör jag 

först en grovgallring där jag ger ett visst betyg till alla bilder som över 

huvud taget är användbara. Sedan tar jag ett varv till och ger ytterligare 

en stjärna till de bilderna som håller lite bättre klass. På så vis så har jag 

ett arbetsflöde för att snabbt granska många bilder, även om det efter ett 

större fotojobb skulle vara över tusen bilder. När jag sedan har sorterat ut 

kanske 5-10 % så lägger jag de bilderna i en ny katalog som jag döper till 

”XXX Utvalda”. (Fotosidan, 2011)  

 

Det stämmer överens med de svaren som deltagarna i enkäten delade med sig av 

angående hur de sorterade sina bilder i olika program (se 5.1 Enkätresultat).
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1
Källa: http://dba.med.sc.edu/price/irf/Adobe_tg/models/rgbcmy.html 

2.1.3 Gemensamma komponenter 

Den faktor som alla fotografer har gemensamt är att de letar efter vad de tycker är 

sina bästa bilder. Det finns dock inget sätt säga vilka bilder som är bäst, då alla 

har sin egen smak och det finns inget som är rätt eller fel när det kommer till vad 

varje enskild person tycker om i en bild. Sättet att hitta sina bästa bilder och välja 

dem skiljer sig beroende på, om de använder ett bildhanteringsprogram eller en 

filhanterare, men det finns ett par saker de har gemensamt, de bilder de tycker är 

bäst väljs ut, antingen genom att markeras på ett eller annat sätt och/eller flyttas 

till en ny mapp. Denna process kan genomföras ett antal gånger tills de är nöjda 

med bilderna de valt.  

En annan funktion som finns både i bildhanteringsprogram och i utforskaren är 

möjligheten att ge bilden metadata i form av olika nyckelord som taggar. Men det 

finns delade meningar om denna funktion. En del tycker att det är ett bra verktyg 

för att lätt kunna hitta rätt bland sina bilder. En användare av Adobe Lightroom 

beskriver sitt sätt att kombinera både metadata och betygsättningen med stjärnor, 

för att kunna få fram de bästa bilderna på till exempel en person.  

”Jag har sedan smart collections typ ”Bästa bilderna på Erik”, där alla 

bilder med keyword Erik och 4 eller 5 i rating platsar.” (Fotosidan, 2009) 
 

Det var dock en mycket delad åsikt om användningen av metadata, då den kan 

kännas jobbig både att lägga in och hålla reda på. Därför brukar andra metoder 

vara att föredra och program som till exempel Adobe Lightroom ger dem de 

möjligheterna.  

2.2 Färgmodeller 

För att beskriva färg används färgmodeller, även kallade färgsystem eller 

färgrymder. RGB är en av de vanligaste färgmodellerna och står för Rött, Grönt 

och Blått. Den används främst till digitala tekniker som tv- och dataskärmar.  

 
Figur 2.1 visar hur RGB modellen är uppbyggd 

1
. 

http://dba.med.sc.edu/price/irf/Adobe_tg/models/rgbcmy.html
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En bild är uppbyggd av en eller flera färgkanaler och genom att lägga ihop dem 

skapar de tillsammans färgerna i bilden som människor uppfattar. Det kan 

närmare förklaras genom värdena, varje färg har ett värde (0-255). För till 

exempel en RGB bild så tilldelas varje färgkanal (Rött, Grönt och Blått) ett 

specifikt värde för varje punkt och när de tre olika värdena för den punkten läggs 

ihop, skapas färgen vi människor ser. På detta sett adderas den röda, gröna och 

blåa kanalen med varsitt värde mellan 0-255 ihop, för att få fram den färg vi ser. 

(Solomon & Breckon, 2010)  

 
Figur 2.2 visar hur de tre olika värdena läggs ihop för att skapa den färg vi ser.

 

Det finns många olika typer av färgmodeller och de kan användas till olika saker. 

RGB är en av de mest använda färgmodellen, men när vi som människor ser och 

pratar om färger så uppfattar vi dem inte som en bild, uppbyggd av rött, grönt och 

blått. Vi pratar istället om de färger vi ser, hur färgstarka de är och om de är 

mörka eller ljusa. Vi använder alltså modeller som HSV för att uppfatta färger. 

(Gonzalez & Woods, 2008).  

HSV står för Hue, Saturation och Value, eller svenskans nyans, mättnad och 

intensitet. Nyans är ett färgattribut som beskriver färg eller färgton, som gul, 

orange, blå osv. Mättnad är hur klar eller matt en färg är. En hög mättnad 

representerar de klaraste färgerna och en låg mättnad, en färglös grå ton. Intensitet 

är luminansen, hur mörk eller ljus färgen är (Gonzalez & Woods, 2008). 



 

   11 

 _________________________________________________________________  
2
Källa: http://www.bogotobogo.com/python/OpenCV_Python/python_opencv3_ 

Changing_ColorSpaces_RGB_HSV_HLS.php 
 

3
Källa för originalbild: http://www.ee.cityu.edu.hk/~lmpo/lenna/Lenna97.html 

 
Figur 2.3 visar hur HSV modellen är uppbyggd 

2
.  

HSV har en stor fördel när det kommer till bildens färger, speciellt för 

segmentation, eftersom Hue-kanalen visar bildens färger på ett sådant sätt att 

objekten i bilden blir tydliga (Solomon & Breckon, 2010).  

Figur 2.4 visar skillnaden i de olika kanalerna för RGB och HSV 
3
. 

2.3 Histogram  

Färgmodeller ger ett sätt att räkna ut bildens färger, men det är inte lätt att 

visualisera de olika värdena, för att göra det används histogram. Histogram har 

strukturen av ett stapeldiagram och används som en grafisk representation för att 

kunna visualisera olika typer av data. Ett histogram ger en strukturerad och tydlig 

bild av resultatet, som är lätt att tolka, även om det handlar om en stor mängd 

data. 

http://www.bogotobogo.com/python/OpenCV_Python/python_opencv3_Changing_ColorSpaces_RGB_HSV_HLS.php
http://www.bogotobogo.com/python/OpenCV_Python/python_opencv3_Changing_ColorSpaces_RGB_HSV_HLS.php
http://www.ee.cityu.edu.hk/~lmpo/lenna/Lenna97.html
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4
Källa: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/histograms1.htm 

5
Källa: http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/color-histogram.html 

2.3.1 Histogram för bilder 

Det finns olika sätt att använda histogram för bilder. Ett av de vanligaste är en 

representation av bildens luminans (ljus). Genom att titta på bildens histogram går 

det att bedöma hur ljuset är fördelat i bilden. Den horisontella axeln i 

histogrammet har ett värde från 0-255 av de representerade tonerna. Värdet 0 är 

den mörkaste tonen i bilden och värdet 255 är den ljusaste tonen. Den vertikala 

axeln representerar hur många av bildens pixlar som har den aktuella tonen. 

Detta betyder att en bild som är väldigt mörk, kommer att ha ett histogram med 

många och höga staplar på den vänstra delen av histogrammet, medan en ljus bild 

kommer ha de högsta staplarna till höger i histogrammet. 

 
Figur 2.5 visar hur ett histogram ser ut 

4
. 

Ett färghistogram är en grafisk representation av bildens färger. Det är strukturerat 

på samma vis som tidigare beskrivet, men de visas som tre separata histogram 

eller ett sammanslaget. Ett uppdelat histogram för en bild med färgmodellen RGB 

visar den röda, blåa och gröna kanalen separat (se figur 2.6). Värdet som visas i 

ett färghistogram är mättnad (eng. saturation). Det kan beskrivas som att 0 visar 

ingen färg medan 255 visar full färg. Ett histogram kan byggas för alla typer av 

färgmodeller men den vanligaste är för RGB (Auer, 2007).  

 
Figur 2.6 visar ett färghistogram för RBG 

5
. 

http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/histograms1.htm
http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/color-histogram.html
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Inom fotografering är histogram ett viktigt verktyg för fotografer och 

bildredigerare, det används flitigt inom båda områdena. Histogram används för att 

ge en uppfattning om hur en bild ser ut. Det är ett effektivt sätt att bedöma om en 

bild är rätt exponerad och om bilden har förlorat pixlar, så kallad klippning (eng. 

clipping). Det finns inte något perfekt histogram att försöka efterlikna, utan 

histogrammet visar bara de pixlar som bilden innehåller (Auer, 2007). 

I de flesta digitalkameror visar bildens histogram i monitorn. Vilken typ av 

histogram som används varierar för olika kameror. De kan också visa flera olika 

representationer av bildens histogram (Auer, 2007). 

2.4 Tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskningen kring användning av histogram har skett inom 

området CBIR (eng. Content-Based Image Retrieval). CBIR handlar om visuell 

sökning baserad på bildinnehåll för att hitta bilder i stora databaser. Även om 

CBIR inte är uppsatsens ämne, är vissa delar av deras forskning relevant för 

denna uppsats då de använder sig av histogram på ett liknande sätt. Inom CBIR 

används ofta färghistogram som en baslinje att testa emot, eftersom det genom 

åren visat sig vara en pålitlig och effektiv metod för att jämföra bilder. (Deselaers, 

Keysers & Ney, 2008)  

För CBIR räcker det dock oftast inte med bara ett färghistogram för att hitta 

bilder, då de söker efter bilder som har lika innehåll. Chen, Gagaudakis och Rosin 

(2000) tar upp några av de olika visuella aspekterna av en bilds innehåll som kan 

användas för sökningen. De vanligaste är färg, textur och form. För färg används 

färghistogram och det är ett enklare verktyg att beräkna än till exempel 

formaspekterna i bilden.  

De fördelar som finns med att använda ett histogram, är att det inte påverkas 

mycket av små ändringar i bilden, som rotationer eller ändringar i kameravinkeln. 

Det finns också en uppenbar nackdel med att använda histogram. Bara för att två 

bilder har liknande histogram behöver det inte betyda att bilderna i sig är lika. 

Den risken blir större när antalet bilder stiger till flera tusen bilder (Pass & Zabih, 

1997).  

Inom CBIR har det användes en mängd olika färgmodeller genom åren, tidigt var 

RGB den färgmodell som användes då den matchade sättet att visa bilder på 

datorskärmen. Men på senare år har det visats sig att modeller som HSV är den 

färgmodell som i genomsnitt ger bäst resultat för hämtning med histogram inom 

CBIR (Ljubovic & Supic, 2013; Gandhani & Singhal, 2015). 
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Hilliges, Kunath, Pryakhin, Butz och Kriegel (2007) har utvecklat ett CBIR-

system, där tanken är att kunna sortera flera tusentals bilder genom att de 

grupperas in i olika samlingar efter likhet. De har också en funktion för 

programmet att sedan också sortera ut vad som klassas ”dåliga” bilder i dessa 

samlingar. De har valt ett zoombart gränssnitt med tre nivåer, en nivå där bilderna 

sorteras i samlingar och en där de visar bilderna från en samling efter olika 

kategorier: överexponerad, suddig/-överexponerad, suddig, suddig/-

underexponerad, underexponerad samt de som enligt annalysen har bäst kvalité. 

På den sista nivån kan användaren titta närmare på de valda bilderna från en av 

kategorierna. I detta steg är bilderna ordnade efter tid. Deras testpersoner gillade 

inte att det inte fanns en funktion för att också kunna sortera bilderna i 

kronologisk ordning, då detta är användart i vissa situationer. 

Tillvägagångssättet för Hilliges et al. (2007) program var att först testa de olika 

uträkningar som fanns, för både likhetsgruppering och kvalitetskategorisering. 

Vid testningen av likhetsgrupperingen användes färghistogram och det testade sin 

grupperingsalgoritm med tre olika färgmodeller, HSL, HSV och YUV. Hilliges et 

al. (2007) har valt att bortse från luminanskanalen i deras uträkning för 

likhetsgrupperingen och använder bara bildernas färgvärden för grupperingen. De 

tar tyvärr inte upp hur lång tid analysen för beräkningen av bilderna tar att 

genomföra.  

Chen och Butz (2008) har utvecklat ett system där de använde likhet för att 

sortera och gruppera bilder. De använde ett zoombart gränssnitt för att visualisera 

resultatet, för att de tyckte att det maximerade användningen av utrymmet. Deras 

målgrupp var den allmänhet som producerar ett stort antal bilder men samtidigt är 

motvillig till att manuellt tagga dem. 

Deras mål var att använda bildens egenskaper i analysen och att systemet skulle 

kunna användas för hela bildsamlingar eller större undergrupper av användarens 

bilder. För att beräkna likheten mellan bilderna användes egenskapen färg, textur 

och råhet (eng. roughness). Programmet tar ut bildegenskaperna och gör en 

analys, som är en engångsberäkning. Det tog två timmar för programmet att 

genomföra analysen på 813 fotografier med en storlek på 2 megapixlar.  

Chen och Butz (2008) genomförde ingen formell användarstudie utan diskuterade 

istället resultatet med personerna vars bilder de använde för sin egen testning. En 

av dessa personer, var en före detta professionell fotograf, som sa att han hade 

kunnat tänka sig att använda programmet, om strukturen efter grupperingar och 

manuella ändringar kunde översättas till katalogstruktur i utforskaren. Detta hade 

varit en bra funktion att implementera, då användaren hade sluppit leta upp sina 

valda bilder manuellt. 
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Det finns många olika idéer om hur man kan visa bilder på en datorskärm, för att 

få en effektiv överskådning av bilder. Jónsson et al. (2015) har utvecklat ett 

multidimensionellt bildvisningsverktyg, med hjälp av att tagga bilder har de 

skapat olika hierarkier av dimensioner där varje tagg är en dimension. 

Användaren kan sen bläddra ner och rulla upp, samt pivotera bland de olika 

dimensionerna. Deras användartestning visar på att deras användare tyckte det var 

ett mycket trevligt och fantasifullt sätta att se på bilder men de sa också att det var 

komplicerat och besvärligt att använda. Ett problem de brottas med är det faktum 

att deras program kräver att bilderna har taggar, något som användare kan tycka är 

jobbigt. De har tagit steg för att underlätta taggningsprocessen för användarna och 

håller redan på att vidareutveckla taggningssystemet.  

2.4.1 Uträkningar för att jämföra histogram  

För att kunna jämföra två olika statistiska bildvärden som histogram, kan olika 

typer av uträkningar användas. För utvecklingen av prototypen, kommer tre 

tidigare kända uträkningar att användas, därför presenteras de här. 

De två fösta uträkningarna är Bhattacharyya och Chi-square, de är båda 

matematiska uträkningar som kan användas till att jämföra en uppsamling data. 

Inom statistik kan Bhattacharyya avståndsuträkning användas för att bestämma 

den relativa närheten mellan två olika datasamlingar. Chi-Square har många olika 

användningsområden, ett av de vanligaste är sannolikhetsuträkningar, då 

täthetsfunktionen som används ger dig en bild av hur lika två olika datasamlingar 

är (Aherne, Thacker och Rockett, 1998). Den tredje är Euclidean Distance, som 

kan användas för att beräkna avståndet mellan två histogram (Zhang & Canosa, 

2014).
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3 Metod  

Metodavsnittet tar upp de tillvägagångssätt som använts för att få fram resultat 

som ska besvara uppsatsens frågor. Avsnittet tar upp de nämnda metoderna och 

hur de genomfördes.  

3.1 Enkätundersökning i fotografens arbetsflöde. 

Hur fotografer arbetar med sina bilder, är en viktig del att ta reda på för att en 

prototyp ska kunna utvecklas och integreras i deras arbetsflöde. För att få fram 

andvändbar data skapades en enkät. Den innehöll fem frågor om fotografens 

erfarenhet, hur deras arbetsflöde ser ut, vad de använder för att sortera bilder och 

om de tyckte att något saknades i deras nuvarande arbetssätt (se bilaga 1). 

Enkäten spreds runt på olika mötesplatser för fotografer. 

3.2 Jämförelseuträkningar 

För att kunna utveckla en prototyp som jämför histogrammen behövdes en 

matematisk uträkning för den jämförelsen. För att hitta en sådan uträkning som 

kunde implementeras i prototypen, användes kodbibliotek och andra källor. Fem 

olika uträkningar hittades, en för RGB och fyra för HSV.  

Den uträkning som hittades för RGB använde Euclidean Distance för jämförelsen 

av histogram med en RGB-färgmodell (Stack Overflow, 2009). På OpenCV 

(OpenCV, u.å.) hittades fyra olika uträkningar, som alla använde HSV modellen. 

Två av uträkningarna valdes bort då de visade både minus och plussvärden, något 

som inte passade i implementeringen för denna prototyp. De två uträkningar från 

OpenCV som passade till prototypen var Chi-square och Bhattacharyya.  

De tre uträkningarna implementerades i prototypen och testades sedan mot 

varandra, för att ta reda på vilken uträkning som gav det bästa resultatet för 

prototypen. De tester som genomfördes, var den tid det tog för prototypen att köra 

uträkningarna för histogrammen. Detta testades med olika mängder bilder och 

olika filstorlekar. Det genomfördes också tester med specifikt utvalda bilder.
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3.2.1 Bildset för testning av algoritmer 

För att testa prototypen användes 5 olika set med bilder. 

Namn: Antal bilder: Beskrivning: 

Bildset 1 3 bilder En matbild med olika mättnadsvärden 

Bildset 2 7 bilder En naturbild med olika mättnadsvärden 

Bildset 3 6 bilder Olika bilder från naturfotografering 

Bildset 4 85 bilder Olika bilder från naturfotografering 

Bildset 5 15 bilder Olika bilder från inomhusfotografering 

Tabell 3.1 visar en sammanfattning av de bildset som använts. 

Bakgrunden visar att uträkningar med HSV borde vara fördelaktig att använda för 

prototypen, men ett test utfördes för att bekräfta detta. Testet utfördes på 

Bhattacharyya och Chi-square som båda använder HSV samt på uträkningen som 

använder Euclidean Distance med RGB-modellen med bildset 1, (se figur 3.1). 

Figur 3.2 visar bilderna från ett test med mättnad (eng. saturation). Originalbilden 

har inte ändrats utan den har värde 0, nästa bild har mättnaden ökats till +30 och 

på sista bilden har mättnaden minskats till -50. Efter resultatet av denna testning, 

valdes det att enbart fortsätta testa Bhattacharyya och Chi-square för de andra 

bildseten (se 5.2 Jämförelseuträkningens resultat och 6.4 Diskussion om vald 

uträkning). 

Figur 3.1 visar bildset 1 för test av Bhattacharyya, Chi-square och Euclidean 

Distance uträkning. 

Ytterligare ett bildset för mättnad testades på Bhattacharyya och Chi-square- 

uträkningarna, för att försöka få fram synliga skillnader mellan de två 

uträkningarna. Denna gång med fler bilder som ändrats på samma sätt som för 

bildset 1, för att se om de båda uträkningarna skiljer sig i hur de sorterar bilderna.
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Figur 3.2 visar bildset 2 för ett test av mättnad, det testades med Bhattacharyya 

och Chi-square. 

De båda uträkningarna testades också med olika bilder från en fotosession. I det 

första testet, valdes ett bildset med 6 slumpmässigt utvalda bilder och i det andra 

testet valdes 85 bilder från samma fotosession ut. Anledningen till att både en 

mindre och en större mängd bilder användes till två olika test var, för att det är 

lättare att få ett enkelt och överskådligt resultat med färre bilder. Men samtidigt 

kommer prototypen att användas med betydligt fler bilder än så, därför valdes 

också ett större bildset för att kunna se de skillnader som uppstår när fler bilder 

används. Målet med dessa två bildset var att testa på olika bilder och se om 

sorteringsresultatet skiljer sig mellan de två olika uträkningarna. Figur 3.3 visar 

bildset 3 med 6 bilder och figur 3.4 visar bildset 4 med 85 bilder.  

Figur 3.3 visa bildset 3 för ett test med 6 olika bilder som testades med 

Bhattacharyya och Chi-square. 
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Figur 3.4 visa bildset 4 för ett test med 85 olika bilder som testades med 

Bhattacharyya och Chi-square. 

En vidare analys gjordes också på själva sorteringsresultatet av den valda 

uträkningen. Bilderna som användes för detta var ett helt nytt set av bilder, denna 

gång valdes bilder från en inomhusmiljö för att får en bredare variation på de 

bilder som testats. 15 bilder valdes från ett fotograferingstillfälle för att testa i den 

färdiga prototypen. Bland de bilderna skapades en kopia av bild DSC_0076 för att 

kontrollera att två exakt likadana bilder sorteras bredvid varandra. 
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Figur 3.5 visa bildset 5 för ett test med 15 olika bilder som testades med 

Bhattacharyya uträkningen. 

3.1.2 Dataset för testning av algoritmer 

Prototypen behöver en vis tid för att kunna genomföra uträkningarna mellan 

bilderna och skapa tumbnails för alla bilder (se 4 prototypdesign och 

implementering). Efter att denna uträkning är genomförd kan sedan resultatet 

visas i realtid, därför mäts enbart den tid det tar för prototypen att genomföra den 

fösta uträkningen.  

 

För att ta fram tiden för prototypen testades både Bhattacharyya och Chi-square-

uträkningen med dataseten i tabell 3.2. Testningen genomfördes tio gånger på 

varje, för att få fram ett medelvärde. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.2 visar en tabell över de dataset som testades med Bhattacharyya och 

Chi-square uträkningarna.  

3.3 Användartest av prototypen 

Ett användartest av prototypen genomfördes för att kunna utvärdera prototypen 

och besvara frågeställningen. Inför testningen av prototypen valdes testpersoner 

som tillhörde den valda målgruppen. De fick testa prototypen utifrån ett scenario 

och till sist svara på frågor om prototypen.  

Dataset: Antal bilder: Filstorlek: 

Liten 100 678 MB 

Mellan 500 2,69 GB 

Stor 1 000 5,50 GB 

XL 10 000 57,4 GB 
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3.3.1 Målgrupp  

Enligt definition är alla som fotograferar fotografer, men det finns olika typer av 

fotografer. Eftersom i stort sett alla idag äger en digitalkamera eller en mobil med 

kamera, var det viktigt vilken typ av fotograf som valdes för användartestningen. 

Testpersonerna som söktes skulle ha ett intresse för fotografering samt kunskap 

och vilja skapa med kameran. De borde också gärna ägna sig åt den mer 

konstnärliga och/eller tekniska sidan av fotografering, samt ha fotograferingen 

som hobby eller intresse. 

En anledning till att amatörfotografer valts istället för professionella, var att 

yrkesfotografer ofta har tillgång till de senaste programmen och de har arbetat så 

pass länge med bilder att de redan utvecklat, vad de anser vara, en effektiv metod 

för att sortera och välja sina bilder. Medan amatörfotografer har jobbat tillräckligt 

länge för att ha en grunderfarenhet, men är inte heller allt för insatta i sina rutiner 

kring bildsortering.  

3.3.2 Scenario 

Testscenariot utformades med tanke på att det skulle stödja testpersonernas sätt att 

normalt arbeta med bilder. Det framgår tydligt av bakgrundsarbetet kring 

arbetsflödet och forskning Kirk et al. (2006) gjort, att en stor del av arbetet kring 

sortering består av att gå igenom och välja ut de bilder som de tycker är bäst. 

Scenariot anpassades därför kring att deltagarna utför samma uppgift de normalt 

har efter en fotosession. Det vill säga, att välja ut de bilder de tyckte bäst om och 

som de skulle vilja se publicerade tillsammans. 

3.3.4 Genomförandet  

Innan testningen startade fick deltagarna en introduktion och en kort visning av 

hur prototypen fungerar. Testningen genomfördes sedan i tre olika steg. I det 

första steget blev alla deltagare ombedda att gå igenom 100 bilder, alla deltagare 

fick samma 100 bilder som de skulle gå igenom. De skulle utefter scenariot välja 

ut de 10 bilder som de tyckte bäst om och skulle vilja se publicerade tillsammans. 

Detta ombads de göra två gånger, en gång med prototypen och en gång med 

filhanteraren.  

De ombads välja ut 10 bilder, för att de inte skulle kunna memorera alla bilder de 

valde första gången och därmed välja samma två gånger i rad. För att resultatet 

skulle bli så korrekt som möjligt, valdes det en slupmässig ordning på vilket 

verktyg som användes först för att välj ut sina bilder. 

Anledningen till att filhanteraren valdes, var att det var svårt att förse 

testpersonerna med de olika program som de normalt använder. Även om det hade 

varit optimalt för testningen att deltagarna använde den metod de brukar för att
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välja ut sina bilder så fanns inte resurserna för det. Därför valdes filhanteraren då 

det är något alla har tillgång till. 

Den data som samlades in från steg ett, var hur lång tid det tog att välja ut bilder 

med respektive verktyg och hur många av samma bilder de valde ut med de två 

olika arbetssätten. För att få en mätbar data var det viktigt att alla testdeltagare 

fick genomföra steg ett med samma bilder och att det var bilder de inte sett innan, 

eftersom de då inte redan hade favoritbilder utvalda.  

Det är dock viktigt att påpeka, att den tid det tog att genomföra steg ett, var enbart 

för en generell uppfattning. Testningen genomfördes i en avslappnad miljö där 

deltagarna uppmuntrades prata och fråga om de var osäkra på någonting, 

samtidigt var de inte medvetna om att tiden antecknades. Då prototypen är ett helt 

nytt verktyg, ingår såklart en viss inlärningskurva i hur den fungerar, samtidigt 

som det kan vara kul att testa funktionerna lite extra när de använder någonting 

nytt.  

Arbetsflöde för steg 1 Kommentarer: 

Antal bilder: 100 bilder  Bilderna är förbestämda och 

alla får samma. 

Uppgifter:  Välj ut 10 bilder med 

filhanteraren. 
 

 Välj ut 10 bilder med 

prototypen. 

Vilken av de två som de börjar 

med kommer att vara 

slumpmässig. 

Data:  Tid att genomföra med 

både prototypen och med 

filhanteraren. 
 

 Hur många av samma 

bilder de väljer 

 

Tabell 3.3 visar arbetsflödet för steg 1.  

Det var också viktigt att deltagarna testade prototypen med deras egna bilder, så 

de kunde bilda sig en uppfattning om hur prototypen skulle fungera för just dem. 

Därför fick de i steg två, ta med sig ca 200-500 bilder från en typisk fotosession 

för dem. De blev ombedda att på ca 15 minuter, gå igenom sina bilder med 

prototypen. Målet med steg två var att de skulle bekanta sig med prototypen och 

få testa den med sina egna bilder, precis som de skulle gjort hemma själva. Från 

steg två samlades kvalitativ data av hur användarna använde prototypen och 

noteringar gjordes angående vilken typ av bilder de hade valt att ta med sig. Men 

målet här var för användaren, att bilda sig en god uppfattning om prototypen och 

se hur den fungerade med deras bilder.  
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Arbetsflöde för steg 2 Kommentarer: 

Antal bilder: 200 - 500 bilder Bilderna är deltagarens egna 

från en typisk fotosession för 

dem. 

Uppgifter: På ca 15 minuter använda 

prototypen för att gå igenom 

sina bilder. 

Målet är att de ska få en 

uppfattning om hur prototypen 

fungerar för dem med deras 

bilder. 

Data: Ta anteckningar om vilken 

typ av bilder de testade 

prototypen med. 

 

Tabell 3.4 visar arbetsflödet för steg 2. 

I steg tre fick deltagarna se deras två olika valda bildsamlingar som de valt ut i 

steg ett, sida vid sida. Utan att få reda på vilken bildsamling som var utvald med 

vilket verktyg, ombads de välja ut sin favoritsamling. Den data som samlades in i 

steg tre, var vilken av deras bildsamlingar de tycke bäst om efter att ha sett dem 

båda sida vid sida. Bildkartorna skapades i Adobe Photoshop och ordningen på 

bilderna mixtrades inte med, utan visades i deras kronologiska ordning efter 

filnamnen, alltså ordningen som bilderna fotograferats i.  

Arbetsflöde för steg 3 Kommentarer: 

Antal bilder:  Deras 10 utvalda från 

prototypen 

 Deras 10 utvalda från 

filhanteraren 

De presenterades i två olika set 

bredvid varandra utan att 

deltagaren visste vilken som var 

vilken. 

Uppgifter: Välj vilket av de två olika 

bildseten de tyckte bäst om. 

 

Data: Vilket av de två bildseten de 

valde. 

 

Tabell 3.5 visar arbetsflödet för steg 3. 

3.2.5 Frågeformulär 

Testningen involverade ett frågeformulär med frågor som både rör deltagarnas 

egna arbetssätt och resultatet från prototypen. Formuläret valdes eftersom det ger 

deltagaren tid att tänka över sina svar i lugn och ro, utan att de blir påverkad av 

personen som utför testet (Ejvegård, 2009). Vid utformandet av formuläret valdes 
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Likert-Scale statements att användas, för att få ett pålitligt och mätbart 

svarsresultat. Samt även svarsfält för de frågor där deltagaren behövde utveckla 

sina svar med text.  

Frågeformuläret som deltagarna fick svara på, efter de genomfört steg ett och två 

var uppdelat i 5 olika områden: arbetssätt och erfarenheter, resultatet, 

funktionalitet, vidareutveckling och systemets användbarhet (SUS - system 

usability scale).  

Arbetssätt och erfarenheter handlade om deltagarens tidigare erfarenheter, hur de 

arbetar som fotografer och hur deras arbetssätt normalt ser ut. Frågorna kring 

resultatet handlade om hur de uppfattade sortering och om de såg någon skillnad 

mellan bilderna som ska vara mest och minst lika. För funktionaliteten rörde 

frågorna, hur användbart den känns, tiden det tog samt funktionen för att spara 

kopior i en separat mapp. I vidareutvecklingen togs frågor upp om förbättringar 

och övriga förslag om hur de kan vidareutvecklas. Utöver dessa områden 

användes också Brookes (1996) SUS - system usability scale för få ett pålitligt 

sätt mäta användarbarheten. Frågeformuläret finns som bilaga (se bilaga 2 Frågor 

för användartestning). 
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4 Prototypdesign och implementering 

En teknisk prototyp utvecklades som ett verktyg för att kunna visualisera och testa 

hur ett system för bildsortering med histogramjämförelse kan se ut samt användas. 

Innan utvecklingen av prototypen startade, definierades vissa krav som var viktiga 

både för att kunna svara på frågeställningen och för att ta fram önskad 

funktionalitet. Några av kraven var sådant som tidigare forskning och program 

visat sig sakna. Här kommer också prototypens uppbyggnad att tas upp, med dess 

viktiga komponenter, som arbetsflödet för användaren, en teknisk beskrivning av 

prototypen och den uträkning som beräknar likheten av bilderna. 

4.1 Kravspecifikation 

För att utveckla en prototyp med bästa möjliga funktionalitet utformades vissa 

krav. Dels för att prototypen ska fungera optimalt och dels för att den ska kunna 

passas in i en fotografs arbetsflöde. I kravspecifikationen används synpunkter från 

tidigare forskning för att utveckla en prototyp som är både användarvänlig och 

funktionell. 

 Prototypen skall kunna passas in i arbetsflödet vid sortering av bilder för 

en amatörfotograf. 

 Prototypen bör ha en så kort beräkningstid som möjligt vid analysen av 

bilderna. 

 När användaren ska välja en ny bild att sortera efter skall bytet ske i 

realtid, utan att prototypen behöver göra om analysen av bilderna.  

 Resultatet ska visas på ett enkelt, minimalt men samtidigt överskådligt och 

familjärt sett.  

 Resultatet ska kunna sorteras efter både histogram och filnamn för att 

kunna sortera efter både den kronologiska ordningen och sorteringen efter 

histogrammens likhet.  

 Användaren ska kunna välja ut bilder från resultatet och spara dem 

tillsammans i en ny mapp. 

Det fanns en tanke om att kunna visa histogrammen för bilderna, så att 

användaren kunde se dem, men då fokusen för användaren här är, att hitta bilder 

inte jämföra histogram, implementerades inte den. Speciellt med tanke på att hur 

bildernas histogram ser ut, är ingenting som användaren behöver veta för att 

kunna använda prototypen. Det är en betydligt större risk att det istället blir en 

distraktion för användaren genom att de försöker se hur de sorteras, baserat på 

histogrammet istället för att titta på resultatet. 
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4.2 Arbetsflödet för prototypen 

Arbetsflödet för den utvecklade prototypen kan grovt delas upp i två delar. I den 

första delen, börjar användaren med att välja från vilken av mapparna på deras 

dator, prototypen ska hämta bilderna. De kan också välja var på deras dator 

prototypen ska skapa den mappen (destination) som programvaran använder som 

arbetsutrymme. Det valet gjordes för att användaren själv ska kunna kontrollera 

var programvaran sparar filer.  

 
Figur 4.1 visar prototypens uppstartsfönster. 

Den andra delen av prototypen är det visuella resultatet, som visas i ett enkelt och 

överskådligt webbgränssnitt. Genom att klicka på en bild blir den vald och de 

andra bilderna sorteras efter den valda bilden. Den valda bilden har alltid värdet 0 

och visas i startpositionen längst upp till vänster på sidan. Hur resultatet från 

prototypen ser ut visas i figur 4.2. 

Figur 4.2 visar hur resultatet för 13 bilder ser ut i webbläsaren. 
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Användaren kan också välja att sortera bilderna efter deras filnamn. Det ger 

användaren en referenspunkt att återgå till, om de vill se bilderna i kronologisk 

ordning. 

Figur 4.3 visar samma bilder sorterade efter filnamnet. 

En funktion som lagts till, gör det också möjligt för användaren att markera bilder, 

för att sedan spara en kopia av bilden i en ny mapp (läggs i destinationsmappen). 

Den funktionen skapades främst för att få ett bättre arbetsflöde. Idén grundas från 

forskningen Chen och Butz (2008) genomfört, där de visade att det vore gynnande 

att kunna överföra bilder från resultatet till filhanteraren. 
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Figur 4.4 representerar prototypens arbetsflöde. 

4.3 Teknisk beskrivning av prototypen  

Programmeringsspråken som använts för prototypen är främst Python, men för 

webbläsare och Exhibit används JavaScript, HTML och CSS.  

Exhibit är ett av flera open source-projekt som skapats av SMILE. SMILE står för 

Semantic Interoperability of Metadata and Information in unLike Environments 

och projektet drivs av Massachusetts Institute of Technology (MIT). Exhibit är ett 

visualiseringsverktyg som tillåter utvecklare att skapa dynamiska webbsidor utan 

att behöva göra komplexa databaser och serverteknologier. Exhibit har utvecklats 

för den ”genomsnittlige användaren” (Exhibit, 2016). Detta gör Exhibit 

användbart för uppsatsens syfte, där den både sparar tid i utvecklingen av 

prototypen men också används som databas och visualiseringsverktyg för 

resultatet.  

Den utvecklade prototypen består av två olika delar, varav den första delen är den 

förberedande och startar då användaren valt sina filer och sedan trycker på 

process. När användaren trycker på processknappen läses bilderna in och det 

skapas thumbnails för alla bilderna. Thumbnailsen skapas för att kunna 

genomföra en likhetsanalys på dem eftersom bilder i originalstorlek hade tagit för 

lång tid att analysera. Speciellt med tanke på att fotografer ofta har digitalkameror 

som producerar bilder med ett stort bildformat. Därefter genomförs analysen av 

likhet (se 4.4 Beräkning av likhet) på bildernas thumbnails och skapar en Exhibit-



 

   29 

 

databas med uträkningarna av histogrammens likhet för alla bilder (placeras i 

destinationsmappen).  

Därefter startar Prototypens andra del, som är det visuella resultatet. Datorns 

webbläsare öppnas och där visas bilderna. Tack vare Exhibit-databasen kan 

bilderna nu sorteras i realtid när användaren klickar på en bild. När användaren 

markerat några bilder och trycker på spara knappen anropas en intern funktion 

som sparar en kopia av bilderna i destinationsmappen. 

4.4 Beräkning av likhet 

Vid utvecklingen av prototypen, skapades tre i stort sett lika variationer av 

prototypen. Det som skilde dem åt var vilken av uträkningarna som användes för 

att jämföra likheten för bilderna. Detta gjordes för att enkelt kunna testa de olika 

uträkningarna mot varandra.  

Den slutgiltiga prototypen som valdes för användartestningen med deltagare, var 

den prototyp som implementerades med Bhattacharyya uträkningen. I 5.2 

Jämförelseuträkningens resultat och 6.4 diskussion om vald uträkning, tas det upp 

resultat från den testningen som genomförts och varför Bhattacharyya valdes i 

stället för Chi-square, trots ett snarlikt resultat. 
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5 Resultat 

I resultatavsnittet kommer resultatet från enkätundersökningen tas upp, där 

deltagarna har beskrivit deras erfarenheter och sätt att arbeta med bilder. Här 

kommer även testningen av de olika jämförelsealgoritmerna som 

implementerades i prototypen att visas och så kommer användartestningen av den 

slutliga prototypen att tas upp.  

5.1 Enkätresultat 

46 personer deltog i undersökningsenkäten som spreds runt på olika mötesplatser 

för fotografer. De som deltog i enkätundersökningen hade en blandad bakgrund 

(se figur 5.1), men de allra flesta placerade sig själva som amatör/hobby 

fotografer och har sysslat med fotografering i över 10 år. Hur länge de 

fotograferat, var mer utspritt inom amatör/hobby-kategorin, än bland nybörjare 

som fotograferat en kortare tid och professionella som fotograferat en längre tid.  

Figur 5.1 visar svaren från de 46 deltagare från enkäten angående deras 

erfarenhet inom fotografering. 

Av de arbetssätt som beskrevs av svaren från enkäten, framträdde två olika 

metoder för att sortera bilder. Det finns de som använde datorns filhanterare och 

de som använder någon typ av program. Över hälften av deltagarna använde sig 

av något program i sitt arbetsflöde och det program som tydligt stod ut från 

resultatet var Adobe Lightroom (se figur 5.2). 
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Figur 5.2 visar svaren från enkäten angående vad fotografer använder för att 

sortera bilder. 

För att se hur trenden ser ut kring vilka fotografer som använder filhanterare och 

vilka som använder program, skapades också ett diagram över enkätdeltagarnas 

metod för att sortera bilder, samt hur länge de sysslat med fotografering (se figur 

5.3). 

Figur 5.3 visar deltagarnas metod, om de använder filhanteraren eller program 

jämfört med hur många år de fotograferat. 
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För deltagarnas arbetssätt delades svaren upp mellan de som använde 

filhanteraren och program. De personer som använde sig av filhanteraren när de 

sorterade sina bilder, beskriver deras arbetsflöde ungefär på samma sätt som 

beskrivas i 2.1 bildsortering/arbetsflöde.  

Jag väljer ut mina bästa bilder och placerar dem i en ny folder, där jag 

sen gör om processen tills jag är nöjd.  

1, Skapar en mapp med rubriken på den event/resa/händelse som jag har 

fotograferat. 2, Kopierar filerna från kameran till mappen 3, I 

filhanteraren gå igenom de bilder som jag har tagit, plockar ur de bästa 

och lägger dem i en mapp, de tveksamma i en annan mapp och raderar 

resten. 4, Efter ett tag går jag genom de tveksamma, för det mesta raderar 

jag dem alla. 

Jag brukar bara gå igenom dem manuellt och slänga de jag inte vill ha 

och lägga de jag vill spara eller skriva ut i en mapp.  

 

Det är dock inte alla som använder sig av arbetssättet, att skapa nya mappar för 

utvalda bilder. Ett fåtal av deltagarna från enkäten gallrar sina bilder genom att ta 

bort de bilder de inte är nöjda med och verkar inte ha någon teknik för att märka 

ut eller skilja på de bilder de väljer ut. En deltagare sa till och med att de behåller i 

stort sett alla bilder.  

1. Flytta alla bilder från kamerans minneskort till PC (mappen döps till 

år-månad-dag) 2. Ta bort alla tekniskt misslyckade bilder 3. Kopiera alla 

bilder från datorn till extern hårddisk. 4. Rensa en gång till på datorn, dvs 

ta bort dubbletter och mindre bra bilder.  

Jag tankar över allt till datorn utan att ha gallrat något i kameran. 

Gallrar sällan sedan heller. Allt blir liggande i mappen för sitt datum. Tar 

bara bort totalt misslyckade bilder som t ex att någon gått i vägen för 

kameran etc. Sedan plocka jag bilder lite slumpmässigt och redigerar 

någon bild här och där som jag känner för.  

Jag sparar i stort sett allt. Mitt arbetssätt gör det inte lätt att hitta en 

speciell bild i efterhand. Jag har börjat att i efterhand "tagga" mina 

bilder. 
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De deltagare från enkäten som i stället använde sig av program för att sortera och 

välja ut sina bilder beskriver sitt arbetsflöde på detta sett. 

1. Laddar in bilderna ifrån kameran till en mapp, som jag gör till en 

katalog i Lightroom 2. Lägger in GPS och keyword till bilderna. 3. Gör 

justeringar. 4 Rankar bilderna 0-5.  

Importerar allt, grovsortering med stjärnor, raderar "dåliga" bilder, 

anger nyckelord.  

1. Läsa in 2. klassificera med stjärnor bra-dålig. 3. Gå igenom bra och 

vaska fram de bästa.  

 

Vid frågan om vad som saknades i deras arbetsflöde var många av svaren 

standardfunktioner som andra program redan erbjuder. Men det var några 

intressanta tankar och idéer som kom fram från enkäten. 

Någonstans i processen blir urvalet lite låst. 

Att hyfsat snabbt kunna hitta en viss typ av bild eller motiv. 

Svårt att jämföra bilder som är lika, speciellt om de är tagna i omgångar... 

Överblick är den stora utmaningen. Jag har inte funderat på sortering. 

I can't think of something spectacular. Possibly a tool that would adapt to 

my prior choices and made suggestions based upon them. 

Den direkta kopplingen till de vanliga mapparna i Windows 

 

5.2 Jämförelseuträkningens resultat  

För att ta reda på vilken uträkning som gav de bästa resultaten för prototypen 

testades dessa mot varandra. Här visas resultatet från den testningen som gjorts 

främst mellan Bhattacharyya och Chi-square uträkningarna med HSV-modellen. 

Men också med Euclidean Distance uträkning som använde RGB-modellen. 

5.2.1 Resultat från bildset 

Bakgrunden visar att färgmodellen HSV ska uppfattas närmare ögats egen 

uppfattning om färg än RGB-modellen. För att vara säker på att det stämde även 

för detta syfte genomfördes ett par tester med de två olika uträkningarna. Figur 

5.4, 5.5 och 5.6 visar testresultatet med bildset 1 som gjordes mellan 

uträkningarna Bhattacharyya, Chi-square och Euclidean Distance.  
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Figur 5.4 visar resultatet för bildset 1 med Bhattacharyya uträkningen 

Figur 5.5 visar resultatet för bildset 1 med Chi-square uträkningen. 

Figur 5.6 visar resultatet för bildset 1 med Euclidean Distance. 

Det framgår tydligt att både Bhattacharyya och Chi-square uträkningarna sorterar 

bilderna i samma ordning Euclidean Distance uträkningen får en annan ordning på 

bilderna. Bilden med ett högt mättnadsvärde (+30) är den som är närmst 

originalbilden och borde därför klassas som mest lik originalet. Bilden med lågt 

mättnadsvärde (-50) borde därför inte räknas som den närmsta bilden i likhet som 

Euclidean Distance uträkningen visar.  

Efter detta test togs ett beslut att fortsätta testningen med bara Bhattacharyya och 

Chi-square uträkningarna då de ansågs bättre lämpade för prototypen. Se 6.4 

diskussion om vald uträkning för en vidareutveckling om varför. 

Bhattacharyya och Chi-square uträkningarna testades med ytterligare ett par olika 

bildset för att försöka få fram en tydlig skillnad mellan dem. Först användes 

bildset 2, ytterligare ett test i mättnad men med fler bilder. Resultatet från bildset 

2 visas i figur 5.7 och figur 5.8. Det framgår tydligt att de båda uträkningarna 
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sorterar bilderna i exakt samma ordning, oberoende av vilken bild som är den 

valda. De båda uträkningarna placerar också bilderna i den följd som borde räknas 

som rätt efter hur mycket mättnaden höjts och sänkts på bilden.  

Figur 5.7 visar resultatet av bildset 2 för ett test av mättnad med Bhattacharyya 

uträkningen. 

Figur 5.8 visar resultatet av bildset 2 för ett test av mättnad med Chi-square 

uträkningen. 
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Nästa test gjordes med bildset 3, där 6 olika bilder från ett fototillfälle användes. 

Resultatet från testningen visar att de båda uträkningarna även här placerar 

bilderna i samma ordning (se figur 5.9 och figur 5.10). 

Figur 5.9 visar resultatet från bildset 3 med Bhattacharyya uträkningen. 

Figur 5.10 visar resultatet från bildset 3 med Chi-square uträkningen. 

Det är inte förrän antal bilder ökar som det framträder en skillnad i resultatets 

ordning. Några av de 85 bilder som användes för bildset 4 får olika placeringar, 

bilderna som visas närmast den valda bilden är samma bilder för båda 

uträkningarna men bilderna mot mitten och slutet visar olikheter i 

sorteringsresultatet (se figur 5.11 och figur 5.12). På figur 5.12 har bilderna som 

skiljer sig i ordning mellan de två olika uträkningarna markerats för att lättare 

kunna se bilderna som får samma position. 
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Figur 5.11 visar resultatet av ett bildset 4 med Bhattacharyya uträkningen.
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Figur 5.12 visar resultatet av ett bildset 4 med Chi-square uträkningen. De 

rödmarkerade bilder är de som skiljer sig från Bhattacharyya. 

Efter dessa bildset testats och de dataset i 5.2.2 Resultat från dataset, 

Bhattacharyya mot Chi-square testats, valdes till slut Bhattacharyya uträkningen 

som den slutgiltiga uträkningen för prototypen (se 6.4 diskussion om vald 

uträkning). 
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Ytterligare ett bildset testades på enbart Bhattacharyya uträkningen för att kunna 

analysera det visuella resultatet från den valda prototypen. I bildset 5 valdes 15 

bilder från ett fotograferingstillfälle, för att testa prototypen. Bland de bilderna 

finns DSC_0076 och en kopia av den bilden, för att kunna kontrollera att två exakt 

likadana bilder sorteras bredvid varandra. Vilket de också gjorde, oberoende av 

vilken av de 15 bilderna som valdes.  

Figur 5.13 här under visar resultatet från en sortering med en vald bild som har ett 

starkt rödstick. Det syns tydligt att de övriga bilderna med mycket rött sorterats ut 

precis efter den valda bilden. De bilder som sorterats ut i slutet är mycket olika 

den valda bilden då det har väldigt lite rött i sig.  

Figur 5.13 visar hur ett sorterat resultat från prototypen ser ut.  

För figur 5.14 sorterades resultatet efter den bild som var minst lik den valda på 

figur 5.13. De bilder med rödstick sorteras då som de minst lika, precis som den 

borde. Bredvid den valda bilden placerades också de två andra bilderna som har 

ett liknande utseende och liknande färger som den valda bilden.
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Figur 5.14 visar hur ett sorterat resultat från prototypen ser ut.  

I både figur 5.13 och figur 5.14 har de båda valda bilderna haft en eller flera 

dominerande färger, men i figur 5.15 har den valda bilden en bredare uppdelning 

av färger. Här blir det en tydlig skillnad bland de bilder som är minst lika, de 

bilderna skiljer mycket från varandra i färgen. Detta resultat kan uppfattas som 

stökigt bland de minst lika bilderna, men det syns fortfarande att de är de bilder 

som är minst lika den valda bilden.  

Figur 5.15 visar hur ett sorterat resultat från prototypen ser ut. 
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5.2.2 Resultat från dataset 

Resultatet från den tid prototypen behöver vid start för att genomföra sina 

uppgifter, innan resultatet kan visualiseras, visas i tabell 5.1. Resultaten för 

Bhattacharyya uträkningen visas i kolumnen Resultat B och resultattiden för Chi-

square visas i kolumnen Resultat C. Den tid som visas i respektive kolumner är 

det genomsnittliga resultatet av 10 testomgångar. 

Dataset: Antal bilder: Filstorlek: Resultat B: Resultat C: 

Liten 100 678 MB 15,47 Sek 15,59 Sek 

Mellan 500 2,69 GB 116,41 Sek 117,93 Sek 

Stor 1000 5,50 GB - - 

XL 10 000 57,4 GB - - 

Tabell 5.1 visar resultatet av det dataset som använts för att testa tiden 

prototypen behöver vid start för att göra tumnails och uträkningar. 

Testet visar tydligt att de två olika uträkningarna är i stort sett identiska 

tidsmässigt. Den lilla tidsskillnad på 0,12 och 1,52 sekunder som visade sig i 

testningen för dataseten har ingen betydlig inverkan för användaren.  

Ett problem uppstod när dataset Stor testades, då det visade sig att prototypen idag 

inte kunde hantera den mängden bilder utan stöter på felmedelandet runtime error. 

Detta är såklart något som i ett senare stadie måste lösas. Detta fel uppstod även 

om filstorleken på de 1000 bilderna sänktes till 540 MB ungefär samma storlek 

som datasetet Liten.  

5.3 Resultatet från användartestningen  

Först tas resultatet från frågorna som ställts till testpersonerna upp. De har delats 

upp i fem olika kategorier: arbetsflöde och erfarenheter, resultat av sortering, 

funktionaliteten, vidareutveckling och SUS. Efter det, tas resultaten upp från den 

data som samlades in under testningen, samt svaren från enkäten, deltagarna i 

användartestningen svarade på.  

Sex personer genomförde användartestningen. Då det visade sig svårt att få tag på 

deltagare för testning, valdes det att inte utesluta någon fotograf, även om de inte 

tillhörde den utvalda målgruppen.  

5.3.1 Arbetsflöde och erfarenheter 

För att få en uppfattning om vilka testpersonerna är och hur de normalt arbetar, 

ställdes frågor om deras bakgrund inom fotografering och deras arbetssätt vid 

sortering och val av bilder. 
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Fyra av testpersonerna använde program vid sin sortering, två använde 

Lightroom, de andra två använde Bridge och iPhoto. Funktionerna de använde för 

att sortera och ordna sina bilder var betygsystem stjärnor/pick. De övriga två 

testarna, använde sig av datorns filhanterare. Deras arbetssätt bestod av att välja ut 

bilder och placera dem i diverse olika mappar, döpta efter deras innehåll för att 

hålla reda på dem.  

Figur 5.16 visar vad deltagarna använde för att sortera sina bilder. 

De sex personer som genomförde testningen, var alla mer eller mindre klassade 

som amatör- eller hobbyfotografer. De har däremot olika erfarenheter inom 

fotografering och ett par olika arbetssätt. Den testperson som har mest erfarenhet 

har fotograferat i mer än 10 + år, medan den med minst erfarenhet fotograferat i 

mindre än ett år. 

Figur 5.17 visar ett diagram över uppdelningen av hur länge testpersonerna 

fotograferat och vilket arbetssätt de har. 
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5.3.2 Resultat av sortering 

Vid frågan om de uppfattade resultatet av sorteringen som bra, var svaren 

positiva. I figur 5.18 visas deltagarnas svar, det framgår tydligt att alla utom en 

håller med i någon grad. Ingen av deltagarna höll inte med i frågan, men en av 

dem valde en neutral ställning till frågan.  

Figur 5.18 visar resultatet från testningen. 

Alla testpersonerna uppfattade en stark skillnad på bilderna överst på sidan som 

ska vara mest lika och de längst ner på sidan som är minst lika. Det var den enda 

frågan alla deltagare enades om.  

Figur 5.19 visar resultatet från testningen. 

Övriga synpunkter kring sorteringsresultatet:  

”Många bilder som jag tyckte var liknande i färgskala tyckte programmet 

inte likadant om. Kan ju ha med min uppfattning av själva objektet på 

bilden att göra mer än själva färgskalan” Testperson nr 5 

I can see an application for this beneficial for casual photography and 

hobby photography. As well as on the professional level in highly dynamic 

lighting situations. However, on a professional studio, portrait or 

controlled industrial level, this type of sorting would be done by the 

photographer before the shoot takes place, in the sense of setting up 

lighting and composition accordingly. Testperson 2 

0 2 4 60246

Jag uppfattade resultatet av sorteringen som bra. 

0 2 4 60246

Jag såg en tydlig skillnad mellan bilderna högst upp på sidan jämfört 
med de bilder som hamnat längst ner på sidan. 
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De flesta upplevde ingen större skillnad i resultatet i frågan om de uppfattade att 

någon typ av bild gav ett bättre resultat. En testperson tyckte närbilder gav ett 

bättre resultat och att bilder med mer innehåll fick ett mer varierat resultat. En 

annan testperson tyckte bilder med starka färger gav bättre resultat.  

5.3.3 Funktionalitet 

Här presenteras frågor som rör prototypens funktionalitet. Den första frågan var 

om de uppfattade funktionaliteten som bra, resultatet visar en positiv respons, där 

fem av deltagarana håller med och endast en valt att hålla sig neutral i frågan. 

Figur 5.20 visar deltagarnas svarsresultat från testningen. 

Frågan om hur prototypen känns tidsmässigt jämfört med den metod de brukar 

använda är en viktig punkt, så därför analyserades resultatet från den frågan i tre 

olika diagram. Figur 5.21 visar det övergripande resultatet, figur 5.22 visar 

resultatet jämfört med deltagarnas erfarenhet, det vill säga hur länge de har 

fotograferat och figur 5.23 visar svaren jämfört med vilken metod de använder för 

att sortera sina bilder idag. Svaren angående om prototypen känns tidsbesparade, 

var mycket positiva då alla utom en som var neutral, höll med om att det var 

tidsbesparande i någon grad.  

Figur 5.21 visar deltagarnas svarsresultat från testningen. 

Eftersom att olika erfarenheter och olika arbetssätt kan påverka resultatet valdes 

det att även jämföra resultatet med deltagarnas erfarenhet. Resultatet visar tydligt 

att deltagare som inte haft sitt arbetssätt så länge, tycker prototypen är mer 
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tidsbesparande än de som fotograferat under många år. Den deltagaren med 10 + 

års erfarenhet, som valde att hålla sig neutral i frågan, var också den deltagaren 

som var professionell fotograf.  

Figur 5.22 visar ett diagram över vilka av testpersonerna som tyckte att 

prototypen var tidsbesparande jämfört med deras vanliga arbetssätt. 

Testningen visar också att deltagare som använder filhanteraren håller med 

starkare i denna fråga än de som använder ett program när de sorterar sina bilder.  

Figur 5.23 visar ett diagram över vilka av testpersonerna som tyckte att 

prototypen var tidsbesparande jämfört med deras vanliga arbetssätt. 

När prototypen körs, så går det en viss tid till analysen, efter att användaren valt 

vilka bilder som ska jämföras. Att sitta och vänta på att något ska laddas är en rätt 

tråkig syssla så därför var två av frågorna, om den tiden var för lång och om det 

var okej att den tog längre tid om resultatet varit bättre. Vid de frågorna var 

resultatet väldigt blandat och de första negativa svaren visade sig (se figur 5.24). 

Dock så tyckte alla utom en person att det hade varit okej att det tog längre tid om 

sorteringen varit bättre. 
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Figur 5.24 visar deltagarnas svarsresultat från testningen. 

Tid är visserligen ett viktigt moment men det är också frågan om de tycker att 

prototypen är användbar. Även här var resultatet positivt, se figur 5.25. 

Figur 5.25 visar ett diagram över vilka av testpersonerna som tyckte att 

prototypen var användbar. 

En av testpersonernas kommentarer om prototypens funktionalitet:  

”Bra programidé. Tror att det är mycket användbart om man ska klumpa 

ihop bilder efter färgschema om man vill göra kollage eller ha en enhetlig 

känsla på bilderna man lägger upp på blogg eller liknande” Testperson 5 

 

Den funktionen i prototypen, som gör att användarna kan spara bilder i en ny 

mapp, tyckte deltagarna var en mycket nödvändig del för prototypen: 

”Det var väldigt smidigt att bara kunna markera bilderna och så hamnar 

de i samma mapp, istället för att behöva dra över bilder mellan olika 

mappar” Testperson nr 1 
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Frågan om denna funktion, gav också en del intressanta idéer till vidareutveckling 

av dess funktionalitet, då några av deltagarna hade önskat ytterligare funktioner 

för att vara helt nöjda: 

It would have been beneficial to include a way to show the photos already 

selected and put into the folder, as well as a way to delete photos from the 

folder. Without this it can be easy to confuse what photos have already 

been selected when you are doing a quick edit. Testperson 2 

Useful but would benefit from being able to name photo sets. Testperson 6 

 

Vid frågan om de skulle kunna tänka sig att använda prototypen i fortsättningen 

framträdde olika synpunkter. En testperson höll inte med, en var neutral och fyra 

deltagare höll med vid tanken på att fortsätta använda prototypen. Se figur 5.26. 

Figur 5.26 visar deltagarnas svarsresultat från testningen. 

Övriga synpunketer på funktionaliteten var att de fick en bra överblick av sina 

bilder men att de gärna hade velat kunna se bilder i större skala också:  

When doing an initial edit and selection, it is important to be able to 

evaluate the images other qualities, like focus and composition. For this 

reason, it would be beneficial to allow photos to be selected and displayed 

on a large scale. Testperson 2 

5.3.4 Vidareutveckling 

Testpersonerna hade gärna sett en vidareutveckling, som innefattar fler 

sorteringssätt, stöd för RAW-format och förmågan att kunna titta på bilderna i en 

större storlek. Sorteringssätten som de gärna också hade sett implementeras, var 

sortering i innehåll, skärpa, exponering, datum, klockslag, antal människor. Det 

kom också ett förslag om att kunna sortera efter den information som går att få 

från kameran, som till exempel kameramodell, slutartid, bländartal, brännvidd, 

mm. Detta är ungefär samma saker de tog upp som i frågan om vad som saknades 

i deras nuvarande arbetssätt.  
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En av deltagarna kom med en god idé för implementering av prototypen som de 

ville se i deras arbetssätt: 

Utveckla funktionen som en plug-in till Lightroom eller liknande. Då tror 

jag att det kan bli bra för många. Testperson nr 3 

 

Ett annat bra förslag för vidareutveckling hade kunnat vara att låta användaren 

även sortera resultatet grupperat.  

It may be beneficial to allow the groupings to be calculated with a little 

more variance. Instead of exact matches, the user should be able to 

control how close of a match they want. For example a photo with the 

variable of 0.82 and 0.81 could be put in the same group if the user 

wishes. Testperson 2 

5.3.5 SUS - System Usability Scale  

Resultatet från systemets användbarhet var mycket positivt då allt över 68 är 

ansett vara över medel och allt under 68 är under medel. Resultatet från 

prototypen visar ett medelvärde på 80 vilket är ett resultat som är en god bit över 

medel. (Sauro, 2011)  

Deltagare: SUS poäng: 

P1  75 

P2 52,5 

P3 87,5 

P4 85 

P5 95 

P6  82,5 

Medelvärde: 80 

Standardavvikelsen: 14,72 

Tabell 5.2 visar deltagarnas svarsresultat från testningen. 
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Figur 5.27 visar medelvärdet från testningen med standardavikelsen från SUS. 

5.3.6 Resultat från insamlad data 

Här visas först den data som samlades in från de olika steg deltagarna genomförde 

i testningen för steg ett och tre. För en enklare överblick av resultatet delades 

deltagarna in i två olika tabeller beroende på vilket verktyg de började med i steg 

1. Fyra av de sex deltagarna valde de 10 bilder, de satt ihop med hjälp av 

prototypen som sin favorit. Medelvärdet i tiden för att genomföra uppgiften är 7,3 

minuter för prototypen medan medelvärdet för genomförandet med filhanteraren 

är 6 minuter. Ingen av deltagarna valde om exakta samma bilder med de båda 

verktygen, som mest valde de 5 utav samma bilder. 

Deltagare: Testperson 1 Testperson 3  Testperson 5 

Deltagaren började med: Prototypen Prototypen Prototypen 

Bästa bildsetet valdes med: Filhanteraren Filhanteraren Prototypen 

Hur många lika bilder valdes: 5 2 2 

Tid för steg 1 med prototyp: 6 min 10 min 9 min 

Tid för steg 1 med filhanterare: 5 min 8 min 6 min 
 

Deltagare: Testperson 2 Testperson 4 Testperson 6 

Deltagaren började med: Filhanteraren Filhanteraren Filhanteraren 

Bästa bildsetet valdes med: Prototypen Prototypen Prototypen 

Hur många lika bilder valdes: 3 5 5 

Tid för steg 1 med prototyp: 6 min 9 min 4 min 

Tid för steg 1 med filhanterare: 7 min 6 min 4 min 

Tabell 5.3 Visar resultatet av för deltagarna i steg 1 och steg 3. 

I steg två av användartestningen, då deltagarna fick testa prototypen med egna 

bilder, samlades ingen direkt jämförbar data in utan. Vilken typ av bilder som 

deltagarna använde antecknades. Det var allt ifrån semesterbilder, till natur, 

närbilder på abstrakta mönster i byggnader till mat och djurbilder. 
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6 Diskussion  

I detta avsnitt kommer resultatet från prototypen och testningen att diskuteras och 

jämföras med tidigare material inom området. 

6.1 Hur kan ett verktyg utformas för att stödja en fotograf med 

processen att sortera och välja bilder? 

Det är fullt möjligt att utforma ett verktyg som stödjer fotografer med processen 

att sortera och välja bilder. Den utvecklade prototypen gav en bra överblick över 

användarens bilder och underlättade för användaren att hitta de bilder de tycker 

om. Vidare visar resultatet på att det var fördelaktigt att använda ett enkelt och 

familjärt användargränssnitt för visning av bilderna i prototypen, även om en 

funktion för att förstora bilder saknades, för att göra arbetssättet helt familjärt. 

Resultatet från SUS frågorna om systemets användbarhet kan vara en mycket god 

indikation på att prototypen faktiskt är familjär för användaren, då de gav så pass 

bra resultat. I vilket fall, är det en god indikation att prototypen är mycket 

användarvänlig.  

Prototypen stödjer användaren på olika sätt, vid frågan om vad som saknades i 

enkäten kom en del intressanta svar men det var ett svar som stod ut, nämligen: 

”Någonstans i processen blir urvalet lite låst”. Det är en känsla som prototypen 

har kunna ändra på, då det i ett familjärt gränssnitt ger ett annorlunda sätt att 

sortera sina bilder från vad fotografer är vana vid. Testningen visade också ett 

annat mycket användbart syfte för prototypen, att den kan användas när 

användaren vill hitta bilder som ger en enhetlig känsla till olika ändamål. Säg att 

någon ska skapa en hemsida och vill, på förstasidan, ha bilder som ger en känsla 

av att höra ihop, prototypen som utvecklats stödjer dem genom att de enkelt kan 

hitta de bilder de behöver. 

Den data som samlats in från testningen visar att det, för alla utom en deltagare, 

tog längre tid att genomföra uppgiften med prototypen än med filhanteraren. Trots 

detta, höll fem av de sex deltagare med om att prototypen kändes tidsbesparande. 

En anledning till det konflikterande resultatet skulle kunna vara att 

användartestningen inte hade något mål om att deltagarna skulle genomföra 

uppgiften så snabbt som möjligt, de uppmuntrades enbart att hitta de bilder som 

de tyckte bäst om utan någon som helst tidspress. Det är också ett helt nytt 

program för deltagarna, något de gärna utforskar, testar och leker runt lite extra i 

första gången det används. Därför är det högst troligt att tidsresultat från 

användartestningen skulle ha minskat för prototypen om deltagarna fått använda 

det ett par gånger och därmed skulle det stämma bättre överens med deras svar.
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6.1.1 Integrera prototypen i fotografens arbetsflöde 

Anledningen till att hobbyfotografer valdes som målgrupp för prototypen var att 

de inte var lika inbitna i sitt arbetssätt. Resultaten från användartestningen var 

mycket positiva men den deltagare med mest erfarenhet, som var professionell 

fotograf valde i många fall ett neutralt eller negativt svar på frågorna. Detta visar 

att prototypen skulle kunna vara mest lämplig att intrigeras för fotografer som inte 

har lika lång erfarenhet inom fotografering.  

Prototypen har lyckats till stor del att efterlika det familjära i fotografernas 

arbetssätt, därav det goda resultatet från användartestningen. Men prototypen 

skulle behöva omarbetas ytterligare lite för att användarna ska fortsätta använda 

den. Det krävs ett verktyg som de är helt nöjda med för att de ska lämna ett 

inarbetat arbetssätt för ett nytt program, även om det påminner om deras tidigare 

arbetssätt. För de som använder filhanteraren idag, saknas bara en sak, förmågan 

att kunna se en bild i större storlek. Prototypen ger redan samma överblick av 

bilderna de får i filhanteraren. Om funktionen för att se större bilder 

implementerats i prototypen innan testningen, hade resultatet kring om de vill 

fortsätta använda prototypen kunnat vara betydligt mer positivt.  

Prototypen fick ett positivt resultat, även för dem som använde ett program för att 

sortera bilder idag. Men utan vidareutveckling för att implementera några av de 

sorteringssätt som de normalt använder, kommer prototypen troligen inte att 

ersätta deras nuvarande program, utan användas som ett komplement vid enstaka 

situationer, även om många svarade att de ville fortsätta använda prototypen. En 

lösning på detta hade kunnat vara att skapa sorteringsfunktionen som en plug-in 

eller liknande, det grundas på åsikter från testningen där de tar upp förslaget om 

en plug-in som en lösning för att kunna använda allt i ett program.  

Funktionen för att kunna spara valda bilder från prototypen är en viktig 

nyckelfunktion när det kommer till arbetsflödet och användarvänligheten, då 

användaren inte själv behöver leta upp bilderna i sin filhanterare efter att de hittat 

bilder de vill använd med prototypen. Därför har prototypen skapat ett förbättrat 

arbetsflöde för de fotografer som använder filhanterare, då de själva slipper skapa 

mappar, hitta rätt bild och flytta den. Det visar att det skulle kunna vara 

fördelaktigt att integrera prototypen i arbetsflödet, för de fotografer som använder 

filhanteraren.  

I enkätundersökningen visade det sig att det finns de som inte sorterar sina bilder 

speciellt mycket och i alla fall en av dem sa att det var svårt för dem att hitta 

bilder i efterhand. Men alla de måste ha väldigt svårt att i efterhand hitta de bilder 

de tycker bäst om, utan att märka ut dem. Om de redigerat bilden kan de kanske 

se att den sticker ut från övriga bilder, om de inte döpt om den till något 

utskiljbart. Men det känns som en teknik som de borde försöka förbättra och
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prototypens enkla funktion att spara valda bilder i en mapp, kan vara precis vad de 

behöver, för att komma igång med ett bättre arbetsflöde. Men utan att haft någon 

av dem som har det arbetssättet med i användartestningen kan det inte 

argumenteras för detta. 

6.2 Hur kan statistisk bildbehandling användas för att jämföra 

stora mängder bilder? 

Verktyg som histogram kan fördelaktigt användas för att jämföra bilder. Genom 

att implementera en algoritm som jämför histogram i ett verktyg som sedan låter 

användaren sortera bilderna efter likhet, kan användaren sen enkelt och snabbt 

jämföra bilder.  

Figurbilderna i 5 Resultat visar tydligt att prototypens sorteringsfunktion fungerar, 

detta stärks ytterligare av resultatet från användartestningen då den också gav ett 

mycket positivt resultat kring sorteringsresultatet. Detta visar att det absolut kan 

vara rimligt att använda histogram för ett system som jämför och sorterar bilder 

efter histogramlikhet, det stödjs också från tidigare forskning inom området. 

Bakgrunden visar att histogram används på ett fungerande sätt för att jämföra 

bilder, men många använder histogrammet tillsammans med andra tekniker för att 

fram ett resultat i, hur lika två bilder är. Nackdelen med de kompletterade 

teknikerna som till exempel Chen och Butz, (2008) använde, är att de tar alldeles 

för lång tid att genomföra de uträkningarna. 

När man vill visa en stor mängd bilder på skärmen, finns det fördelar med de 

grupperingar som gjorts i tidigare forskning. Grupperingar av bilderna kan också 

upplevas som att de ger ett mer sammanhängande resultat, än att sortera bilderna i 

rad efter varandra. Men utan vidare testning kan det inte sägas med säkerhet vilket 

av de olika sätten för att visa bilder en användare hade föredragit, ett av svaren 

från användartestningen visar att det hade rent av kunnat vara fördelaktigt att 

kunna erbjuda användaren båda alternativen.  

Många önskar nya funktioner och strävar efter nya sätt att visa bilder på, som till 

exempel det multidimensionella verktyget Jónsson et al (2015) utvecklat, som 

erbjuder sina användare ett nytt sätt att se sina bilder, genom taggning. Om det 

hade förenklats, skulle det vara intressant att se hur deras ide om 

multidimensionell bildvisning skulle fungera, som visuellt medel för prototypens 

visningsresultat. Men de metoder som är mest använda för att visa bilder, är de 

som används i både Adobe Lightroom och filhanteraren, där bilderna visas 

överskådligt vid sidan av varandra och kan förstoras. 
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6.3 Reflektioner över användartestningens resultat 

I steg tre av användartestningen framkom ett mönster, alla utom en deltagare, 

valde den bildsamling som de satt ihop med det verktyget de använde sist, oavsett 

om det var prototypen eller filhanteraren. En anledning till detta kan ha att göra 

med att andra gången de valde bilder, var de redan var familjära med bilderna som 

använts i testningen. Men den deltagare som stod ut ifrån detta mönster valde den 

samlingen med bilder som sattes ihop med prototypen som sin favorit. Det ger 

prototypen ett föredelaktigt resultat men testningen skulle behöva genomföras i 

större skala för att få ett säkrare resultat.  

Att ingen av deltagarna har valt exakt samma 10 bilder med båda verktygen under 

testningen är positivt. Även om de kanske kommer ihåg ett par bilder de gillar, 

har de även hittat andra bilder de gillar och det har gett ett varierat resultat som 

därför gick att mäta. 

6.4 Diskussion om vald uträkning  

Under testningen av de tre olika algoritmerna uteslöts Euclidean Distance 

uträkning som använde sig av en RGB modell efter första testet. Anledningen till 

att den uträkningen uteslöts tidigt, var inte bara resultatet från testningen, som 

visar att de två uträkningarna som använder HSV modellen gav ett fördelaktigt 

resultat. Här räknades också bakgrundsforskningen in, där HSV modeller också 

använts med ett fördelaktigt resultat. 

Efter ytterligare genomförda tester togs ett beslut att använda Bhattacharyya 

uträkningen för prototypen. Detta var inte ett helt enkelt beslut då resultatet från 

testningen mellan Bhattacharyya och Chi-square var snarlikt både funktionellt och 

visuellt. Då ingen klar vinnare kunde utses valdes Bhattacharyya uträkningen, 

eftersom forskningen som Aherne et al. (1997) gjort visar att Bhattacharyya 

uträkningen kan ge ett fördelaktigt resultat framför Chi-square. 
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7 Slutsats 

Här sammanfattas en kort slutsats om vad som framkommit under uppsatsen. 

Metodreflektionen diskuteras, eventuell vidareutveckling och uppsatsens 

begränsningar tas upp. 

7.1 Sammanfattning 

En stor mängd bilder tas idag och det kan göra arbetet att sortera och välja ut dem 

efter varje fotograferingstillfälle jobbigt för fotografer. För att stödja fotograferna 

med detta, utvecklades en prototyp som hjälper dem att sortera deras bilder med 

hjälp av verktyg som bildernas histogram, då det fördelaktigt kan användas för att 

jämföra en stor samling bilder. Prototypen tar användarens bilder och jämför hur 

lika deras histogram är, användaren kan sedan i realtid sortera bilderna efter hur 

lika bilderna är ifrån användarens utvalda bild.  

Prototypens visuella resultat har fått ett familjärt utseende, där bilderna visas 

bredvid varandra precis som i de program fotografer använder idag. Det ger en bra 

överblick över användarens bilder och efter att de använt sorteringsfunktionen, 

underlättade den överblicken, så att användaren på ett enkelt sätt kan hitta de 

bilder de tycker om. 

7.2 Metodreflektion  

Hur bildernas likhet beräknas och vilken färgmodell som används, är avgörande 

för resultatet av sorteringen. De tekniker som används för prototypen är grundade 

på tidigare forskning och en vetenskaplig uträkning av distansen mellan två 

histogram. Men frågan är, om det kan finnas uträkningar som hade kunna ge ett 

bättre resultat. Med endast en grundförståelse för matematik, fanns det ett 

begränsat färdigt utbud att använda från kodbibliotek.  

Att tolka resultatet från användartestningen hade klart varit enklare och gett ett 

tydligare resultat, om det varit fler deltagare. Det visade sig svårt att hitta 

fotografer som hade tid att ställa upp för testning, genomförd i kontrollerad miljö. 

Men att genomföra testningen i en kontrollerad miljö, är att föredra då detta ger 

ett mer pålitligt resultat och en försäkran om att deltagarna genomför uppgifterna 

korrekt.  

Att ta med en professionell fotograf drog ner resultatet från användartestningen 

lite men det gav också många värdefulla idéer till vidareutveckling som många 

andra med mindre erfarenhet kanske inte hade tänkt på. En förhoppning fanns 

också om att prototypen kanske skulle visa sig passa, för även den gruppen av 

fotografer. 
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7.3 Vidareutveckling  

För en lyckad vidareutveckling av prototypen behöver ett par olika funktioner 

implementeras. 

 Bilderna måste kunna visas i större storlek. 

 Funktionen att spara bilderna i en mapp bör utvecklas med förmågan för 

användaren att kunna: 

o Namnge mappen när de sparar den. 

o Visa vilka bilder de redan valt. 

o Lägga till bilder i en redan sparad mapp. 

 Prototypen måste utvecklas med stöd för RAW format. 

 

Vidare skulle funktionen för bildsortering kunna utvecklas som ett plug-in till ett 

eller flera program som redan finns. Det skulle också kunna implementeras med 

andra funktioner som till exempel betygsystem och andra funktioner som 

användare redan är vana vid, från de program som används idag. Detta skulle öka 

användningsområdet för prototypen och skulle kunna göra det till ett program som 

kan börja konkurera med de program som används idag.  

7.4 Begränsningar 

Det begränsade antalet deltagare inom testningen gör det svårt att bekräfta ett 

konkret resultat för prototypen. Ytterligare testning i en större skala, skulle ge ett 

betydligt mer pålitligt resultat. Prototypen testades också på en relativt liten grupp 

av hobbyfotografer. För att få en bättre uppfattning om dess användbarhet, bör 

testning ske för en bredare demografi av fotografer. Men prototypen borde också 

testas med vardagsanvändare, det vill säga, de som fotograferar men inte har det 

som en hobby eller yrke. 
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Bilagor 

1 Enkätfrågor 

Arbetssätt och erfarenheter 

1. Inom vilken av följande kategorier skulle du placera dig själv? 

Nybörjare Amatör/hobby Professionell 

 

2. Hur länge har du sysslat med fotografering?  

0-1 år 1-5 år 5-10 år 10 + år 

 

3. Använder du något program för att sortera bilder? I så fall vilket program 

och vilka sorteringsfunktioner använder du? 

   

4. Beskriv ditt arbetsflöde kring sorteringen och utval utav dina bilder: 

 

5. Vilka sätt att sortera/ordna bilder tycker du saknas i metoden du använder 

nu? 

2 Frågor för användartestning 

Arbetssätt och erfarenheter 

6. Inom vilken av följande kategorier skulle du placera dig själv? 

Nybörjare Amatör/hobby Professionell 

 

7. Hur länge har du sysslat med fotografering?  

0-1 år 1-5 år 5-10 år 10 + år 

 

8. Använder du något program för att sortera bilder? I så fall vilket program 

och vilka sorteringsfunktioner använder du? 

  

9. Beskriv ditt arbetsflöde kring sorteringen och utval utav dina bilder: 

 

10. Vilka sätt att sortera/ordna bilder tycker du saknas i metoden du använder 

nu? 
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Resultat 

1. Jag uppfattade resultaten av sorteringen som bra. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

2. Jag såg en tydlig skillnad mellan bilderna högst upp på sidan som ska vara 

mest lika, jämfört med de bilder som hamnat längst ner på sidan, som ska 

vara minst lika den valda.  

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

  

3. Upplevde du att någon speciell typ av bild gav ett bättre eller sämre 

resultat än andra och i så fall vad identifierar den bilden, som du kan se? 

 

4. Övriga synpunkter av resultatet? (Om du vill tillägga något utöver dessa 

frågor) 

Funktionalitet 

1 Jag uppfattade funktionaliteten som bra. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

2 Jag tycker programmet är användbart. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

3 Jag tycker programmet känns tidsbesparande jämfört med den metod jag 

brukar använda. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

4 Jag tyckte att tiden för inläsningen av bilderna var acceptabel. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

5 Hade det varit acceptabelt att det tar längre tid att ladda om sorteringen 

blir bättre? 

Ja Nej 
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6 Vad tyckte du om funktionen att kunna spara en kopia av valda bilder i en 

separat mapp? 

 

7 Det känns som ett program jag skulle kunna tänka mig att använda i 

fortsättningen. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

8 Övriga synpunkter om programmet? (Om du vill tillägga något utöver 

dessa frågor) 

Vidareutveckling 

1 Kan du se några andra sätt att förbättra programmet? 

 

2 Finns det någon annan faktor än färg som du tycker att programmet borde 

ta hänsyn till i beräkningen av likhet och i så fall vad? 

 

3 Övriga synpunkter om vidareutveckling? (Om du vill tillägga något utöver 

dessa frågor) 

SUS - Systemets användbarhet 

1. Jag tror jag skulle vilja använda detta system ofta. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

2. Jag ansåg att systemet var onödigt komplicerat. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

3. Jag ansåg att systemet var lätt att använda. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

4. Jag anser att jag skulle behöva stöd från en teknisk person för att kunna 

använda detta system. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 
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5. Jag fann att de olika funktionerna i detta system var väl integrerade. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

6. Jag anser att det var för mycket inkonsekvens i detta system. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

7. Jag kan tänka mig att de flesta människor skulle lära sig att använda det 

här systemet mycket snabbt. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

8. Jag kände att systemet var mycket besvärligt att använda. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

9. Jag kände mig väldigt säker när jag använde systemet. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 

10. Jag behövde lära en massa saker innan jag kunde komma igång med det 

här systemet. 

Håller inte 

alls med 

Håller inte 

med 

Neutral 

 

Håller med 

 

Håller med 

fullständigt 

 


