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Abstract 
The web has evolved much through the years. From being a place where author and reader 
were clearly distinguished, it now invites everyone to take part in the development of both 
content and technology. Social services are central in what is called Web 2.0. Wikis, blogs 
and folksonomies are all examples of how the users and their communities are key to the 
development of services. Collaborative writing, tags and API:s are central. Social services are 
given an extra dimension through integration. The purpose of this study was to investigate 
whether it was possible to integrate an encyclopedia with a photosharing service. The issue 
was whether it was possible to find relevant images to the article they were connected to. The 
method for examining the issue was to create a service which functions was investigated 
through user tests. Wickrpedia was created, which is an integration of Wikipedia and Flickr. 
Wikipedia is an encyclopedia in the shape of a wiki, while Flickr is used to store, organize 
and share photos. The result shows that the images added someting to the encyclopedia; it 
became more entertaining and pleasant and the users’ knowledge was increased. The 
relevance of  the images was good. The service can and should be improved. The conclusion 
is still that the service worked well and was seen as an improvement by the users. 

 

Sammanfattning 
Webben har förändrats mycket de senaste åren. Från att tidigare haft en tydlig uppdelning 
mellan läsare och författare inbjuds nu alla att delta i utvecklingen av både innehåll och 
teknik. Sociala tjänster är det centrala i det som benämns Web 2.0. Wikis, bloggar och 
folksonomies är alla exempel på hur användarna och deras gemenskap är nyckeln till 
utveckling av tjänster. Kollaborativt skrivande, taggar och API:er är centrala. Sociala tjänster 
får en ytterligare dimension genom integrering. Denna studies syfte var att utreda hur det gick 
att integrera ett uppslagsverk med en fotodelningstjänst. Frågan är om det gick att göra på ett 
sådant sätt att bilderna hade relevans för de artiklar de kopplades till. Metoden för att utreda 
frågan var att skapa en tjänst vars funktion undersöktes med hjälp av användartester. 
Wickrpedia skapades, vilket är en intregrering av Wikipedia och Flickr. Wikipedia är en 
encyklopedi i form av en wiki, medan Flickr används för att förvara, organisera och dela med 
sig av bilder. Resultatet visar att bilderna tillförde något till uppslagsverket; det blev roligare 
och trevligare och användarna fick en ökad kunskap. Relevansen hos bilderna var god. 
Tjänsten har brister, och den går att vidareutveckla. Slutsatsen var ändå att tjänsten fungerade 
och var en förbättring för användarna. 
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1 Inledning 

Om webben i sin begynnelse hade en tydlig uppdelning mellan författare och läsare, eller 

producenter och konsumenter, börjar detta nu luckras upp. Alla kan vara med och producera 

materialet som publiceras, och alla kan vara med och utveckla tjänster. Alla kan författa, 

redigera och ta del av informationen i tjänster som skapas och utvecklas genom en 

gemenskap, och på så vis är sociala. Användare av en social tjänst bidrar såväl med teknik 

som med innehåll, och hjälps åt att organisera och kategorisera information. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda om det går att med hjälp av metadata till digitala bilder 

koppla ihop dem med text, på ett sådant sätt att innehållet i bilderna är relevant med hänsyn 

till textens innehåll. I studien undersöks hur sökbar metadatan är i en fotodelningstjänst och 

hur den kan användas tillsammans med andra tjänster. Informationen som finns i ett 

uppslagsverk, i form av text, och i en fotodelningstjänst, i form av bilder, skapas av 

användarna själva, vilka kan vara vem som helst som besöker eller använder tjänsten. 

Genom att integrera dessa tjänster finns en möjlighet att ytterligare mervärde skapas för 

användarna. Oberoende av varandra utvecklas informationen i två olika sociala tjänster av 

dess användare. Vid integrering av dessa torde ytterligare en dimension kunna tillföras de 

båda tjänsterna och dess användare. 

Användarna på fotodelningstjänsten får ut mer av sina bilder, och kan även lära sig saker om 

motiven på bilderna. Bilderna kommer till användning för den som söker information i form 

av text, och användarna kan söka efter text och bilder samtidigt. Intressant är om användarna 

upplever att tjänsterna blir bättre genom denna integrering, och ökar deras vilja att använda 

dem. Detta blir samtidigt ett bidrag och exempel på hur de fria verktyg och tjänster som idag 

erbjuds på webben kan användas för att integreras. Studien ska visa vilka möjligheter dessa 

tjänster har, och vad dessa möjligheter innebär för användarna vid en integrering. 

1.2 Problemformulering 

Går det att berika artiklar i uppslagsverk på webben med hjälp av bilder från en 

fotodelningstjänst, på ett sätt så att bilderna har relevans för artikelns innehåll? 
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1.3 Avgränsningar 

Studierna avser endast att testa att koppla ihop bilder på tjänsten Flickr med artiklar i 

uppslagsverket Wikipedia. Flickr är en fotodelningstjänst där användare kan exponera sina 

digitala bilder för sig själva och andra. Dessa bilder går också att komma åt externt, och 

användas tillsammans med andra tjänster. I ett större projekt skulle det vara möjligt att 

använda flera liknande tjänster för att integrera bild och text. Här avses endast att använda 

Flickr som källa för bilder. Att använda flera tjänster som källa skulle kräva utveckling av 

flera olika program. Nu kan fokus läggas på att ta fram en väl fungerade tillämpning för 

Flickr. Att valet föll på just Flickr beror på att det tillhör de största tjänsterna på webben, och 

tjänsten erbjuder många API:er (se kapitel 2.2) som kan användas för att integrera bilderna 

med andra tjänster. 

Det är Wikipedia, uppslagsverket i form av en wiki (se kapitel 2.3), som kommer att berikas 

med bilder till sina artiklar. Endast rubrikerna i Wikipedias artiklar kommer att matchas med 

den metadata som finns hos Flickr:s bilder. Att söka efter nyckelord i hela artikeln är ett allt 

för stort projekt och skulle med stor sannolikhet resultera i många irrelevanta bilder. Det 

skulle krävas avancerad programmering för att välja ut rätt nyckelord i artikeln, som skulle 

kunna ge ett sökresultat med hög relevans. Att endast använda rubrikerna gör det hela 

genomförbart, även om också detta troligen resulterar i en hel del irrelevanta bilder. Ett ord 

kan ha flera betydelser, vilket kan resultera i irrelevanta bilder. Att använda flera sökord 

skulle bli ett stort projekt, och är ändå ingen garanti för bättre sökresultat. Därför kommer 

artiklarnas titel användas som sökord. Användarna ska alltså söka efter information i 

Wikipedias artiklar, det är inte en söktjänst för bilder. 

1.4 Metod 

Den metod som valts är att skapa en tjänst på en webbplats där Flickr integreras med 

Wikipedia. Det är denna tjänst som sedan utvärderas med hjälp av användartester i form av 

intervjuer. Gränssnittet ska erbjuda användarna att söka efter information bland Wikipedias 

artiklar. Artiklarna visas sedan tillsammans med bilder från Flickr. Webbplatsen ska se ut och 

fungera som Wikipedia, med den skillnaden att bilder kopplas till artiklarna. För användaren 

blir detta ett extra tillägg till tjänsten. Resultat av användartester och intervjuer kommer att 

ligga till grund för avgörandet om bilderna på tjänsten har relevans och tillför något positivt. 

Wikipedia är baserat på scriptspråket PHP, och det är också det som kommer att användas 

som grund för det program som ska utvecklas. Ett script kommer att utvecklas för att 
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kommunicera med Flickr. Flickr:s API:er kommer att användas för att få åtkomst till bilderna. 

Dataflöden från Flickr returneras i formatet XML. Scriptet som ska utvecklas ska dels kunna 

skicka en förfrågan med sökord till Flickr, och det ska också kunna ta emot, behandla och 

omvandla den data som returneras. De bilder i Flickr som i sin metadata innehåller rubriken i 

Wikipedia, kommer att visas tillsammans med artikeln. 

För att testa hur relevant innehållet är kommer det att göras ett användartest av webbplatsen. 

Användarnas åsikter kring bildernas relevans kommer att användas för att utvärdera resultatet. 

I undersökningen kommer några få personer att testa tjänsten genom att söka på några 

förutbestämda ord, och några ord de får välja fritt. Detta för att testa ett brett spektrum av 

ämnen, samtidigt som undersökningen på detta sätt ger åsikter från flera personer kring ett 

och samma nyckelord. Undersökningen blir i första hand kvalitativ snarare än kvantitativ. 

Fokus läggs på grundliga intervjuer istället för stora mängder statistik. Detta för att tränga 

djupare in i användarnas uppfattning om hur tjänsten fungerar, som är en subjektiv 

upplevelse. En kvantitativ undersökning skulle kräva en stor grupp av testpersoner. Här 

handlar det istället om en tillgänglig grupp, bestående av några få personer med varierande 

bakgrund och erfarenhet. 

Syfte och frågeställning är avgörande för val av metod. Kvalitativa undersökningar används 

för att mäta upplevelser genom att låta personer beskriva dessa med egna ord. Olsson och 

Sörensen (2001) beskriver kvalitativa metoder som ”forskningsprocedurer som ger 

beskrivande data; människans egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden”. I 

studien handlar det om att undersöka användares upplevelser av en tjänst. Genom intervjuer, 

som enligt Olsson och Sörensen är en vanlig kvalitativ insamlingsmetod, tillåts individuell 

tolkning där personer med egna ord får beskriva sina upplevelser. Kvalitativa metoder söker 

det unika i situationer och händelser, de används för att karakterisera något, att hitta mönster. 

Metoden har valts för att hitta det karakteristiska i den tjänst som utvecklats, samt att mäta de 

upplevelser användarna har av densamma. 
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2 Teori 

De sociala tjänsterna bygger på att det är användarna som skapar och utvecklar tjänsterna och 

dess innehåll. O’Reilly (2003) pratar om ”architecture of participation”. Ju fler som använder 

tjänsterna, desto bättre blir de för användarna. Många tjänster använder öppen källkod vilket 

gör det möjligt för vem som helst att utveckla nya funktioner för tjänsten. Genom olika typer 

av API:er går det att använda tjänsterna externt, på andra plattformar än tjänstens egen 

webbplats. Det kan handla om att använda tjänsternas innehåll i e-post, på sin egen blogg eller 

webbsida, eller komma åt tjänsten genom sin mobiltelefon. 

Exempel på tjänster som är helt beroende av användarnas bidrag är Wikipedia och eBay. 

Wikipedia är en fri encyklopedi vars innehåll skapas av användarna själva. eBay är en 

auktionstjänst på Internet, där privatpersoner kan auktionera ut produkter. Tjänsten är helt 

beroende av sina användare för att den ska ha någon funktion (Hammond et al. 2005). 

2.1 Web 2.0 

Termen Web 2.0 skapades av Dale Dougherty, med den motiverande beskrivningen ”Because 

it does capture the widespread sense that there's something qualitatively different about 

today's Web” (Peek 2005). Dougherty anser alltså att de nya webbaserade tjänsterna skiljer 

sig så mycket från den webb vi tidigare känt, att de bör beskrivas som en ny version eller 

upplaga av webben, vilket valet av begreppsnamnet ”Web 2.0” indikerar. 

Enligt O’Reilly är begreppet dock ännu inte helt och hållet förankrat, trots 9,5 miljoner citat i 

Google på bara ett år. Han hävdar att vissa ser termen som meningslös marknadsföring, 

medan andra accepterar det som nydanande kunskap värd en benämning. Peek (2005) ser 

Web 2.0 som en filosofi om hur webben utvecklas och bör fortsätta att utvecklas i framtiden. 

Det handlar dels om fokusering på den teknik som är nödvändig för webbens utveckling, men 

också hur folk använder den teknik som är tillgänglig.  

Mer konkret, vad erbjuder Web 2.0? Enligt Ozzie (The latest in memoware 2005) innebär 

Web 2.0 tjänster, tillgängliga på webben utan att användarna behöver installera komplicerade 

program på sin egen dator. Det kan röra sig om allt från dagens e-post till framtida 

webbaserade ordbehandlare. Web 2.0 handlar mer om publicering av material, än byggande 

av sidor, där författaren är oberoende av programmet. Skaparen av materialet behöver inte ha 

tekniska kunskaper. Wikis och bloggar är tjänster som är goda exempel på detta (Peek 2005). 
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O’Reilly menar att det finns en kärna av principer i Web 2.0, men inga tydliga yttre gränser. 

Gemensamt för de tjänster som ryms inom Web 2.0 är att de uppvisar alla eller några av dessa 

principer, med olika avstånd till kärnan (Peek 2005). 

2.2 Teknik för sociala tjänster 

XML 

En viktig teknik för användandet av sociala tjänster är XML, eXtended Markup Language. 

XML är ett meta-språk som strukturerar data. Det har ingen egen terminologi, utan används 

för att standardisera andra språk. XML-scheman används för att specificera en egen 

terminologi. Struktur och vilka element som tillåts definieras med Document Type Definition 

(DTD). DTD kan deklareras i dokumentet, eller har en referens till en extern fil. Data i XML-

dokument skrivs inom taggar, exempelvis <stad>Växjö</stad>, och klassificeras hierarkiskt 

med kategorier och underkategorier. Taggar kan ha vilka namn som helst, användarna måste 

bara känna till den definierade terminologin för att kunna använda datan på rätt sätt (Ding et 

al. 2002). 

RDF 

Resource Description Framework är en XML-baserad modell för att representera metadata. 

RDF beskriver information som finns på webben, och är ett komplement till XML:s syntax. 

Med ett RDF-schema kan en gemensam terminologi definieras, där relationer mellan olika 

resurser beskrivs. RDF möjliggör kodning, utbyte och återanvändning av strukturerad 

metadata (Ding et al. 2002). 

RSS 

Det finns flera alternativa benämningar som förkortas RSS, som är en XML-tillämpning som 

ansluter till RDF: 

1. RDF Site Summary 

2. Rich Site Summary 

3. Really Simple Syndication 

Alternativ 2 beskriver vad RSS ger, alternativ 1 beskriver hur, medan alternativ 3 kom med 

RSS 2.0 för att markera att det inte har med RDF att göra. RSS är ett kanalformat, ett 

filformat för överföring. Genom syndikering, som är en form av prenumeration, går det att ta 

del av information från en webbplats och presentera den på en annan, genom en form av 

ström. Bloggar och nyheter är vanliga flöden genom RSS. Flöden kan också tas emot och 



 9

läsas med hjälp av en RSS-läsare. Det finns flera andra kanalformat, gemensamt är att de ofta 

är baserade på XML (Olsson 2005). 

API 

Application Programming Interface består av en uppsättning subrutiner eller funktioner. 

Genom API:er erbjuds ett gränssnitt där det är möjligt att i ett program utnyttja funktioner 

som finns i ett annat program. 

Öppen källkod 

Begreppet öppen källkod, eng. Open Source, spreds av Open Source Initiative, grundat av 

Eric S. Raymond och Bruce Perens. Definitionen konstruerades efter Perens Debian Free 

Software Guidelines, och kan sammanfattas i tre viktiga punkter: 

 Rättigheten att göra kopior av ett program, och distribuera dessa kopior 

 Rättigheten till programmets källkod 

 Rättigheten att förändra programmet 

I program som lyder under öppen källkod ska källkoden vara tillgänglig att modifiera och 

vidaredistribuera. Användaren ska kunna anpassa programmet efter sina behov, och 

upphovsmannen kan sedan välja att inkludera modifikationerna i den officiella versionen 

(Perens 1999). 

2.3 Bloggar  

Bloggar hör till de vanligare av de tjänster som kan klassas som sociala. Ordet blogg (eng. 

blog) är en sammandragning av ordet weblog. Det handlar helt enkelt om en slags loggbok på 

webben. Det är inte helt olikt en dagbok på Internet, vilket stöds av att Svenska 

Datatermgruppen föreslår webbjournal som svensk term (Svenska datatermgruppen 2005); 

här kan författaren skriva fritt om sina funderingar och åsikter, anonymt eller ej. Vanligt på en 

blogg är att läsarna kan kommentera det som skrivs, men det är inte nödvändigt. En blogg 

liknar ett traditionellt diskussionsforum, men har vissa skillnader; det finns en uttalad 

distinktion mellan författare och läsare. Bloggen har en författare, och det är läsarna som kan 

kommentera (Barton 2005). 

2.4 Wiki 

Namnet wiki kommer av det hawaiianska uttrycket ”wiki wiki” som betyder snabb eller 

informell (O’Leary 2005). En wiki är en tjänst på en webbplats där vem som helst när som 
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helst kan bidra till dess innehåll, och är på det viset både snabb och informell. Ward 

Cunningham är skaparen av den första wikin (Barton 2005). Tillsammans med Leuf definierar 

han wiki på följande vis: 

A wiki is a freely expandable collection of interlinked Web “pages”, a hypertext system 
for storing and modifying information — a database, where each page is easily editable 
by any user with a forms-capable Web browser client (Leuf & Cunningham 2001). 

En wiki är i första hand textbaserad, även om bilder kan förekomma. Det kräver inga 

avancerade kunskaper i programmering eller kännedom om ett visst program. Tjänsten är 

(generellt) öppen för alla, även om det ibland krävs registrering. Barton (2005) beskriver 

wikis som demokratiska, och det finns intressanta sociala aspekter. Det görs ingen skillnad 

mellan författare och läsare; alla är på samma nivå. Alla kan skapa, modifiera och även ta bort 

material. Det är det kollaborativa skrivandet som står i centrum (Barton 2005). 

Genom kollaborativt skrivande kan information utvecklas och bli bättre än med en enda 

författare. Vem helst kan skapa information, och vem som helst kan vara med och förändra 

den för att på så sätt förfina materialet (O’Leary 2005). Wiki inte bara erbjuder möjligheten 

till att redigera material, utan inbjuder också ofta användarna till att göra detta. Den som 

efterlyser information om ett visst ämne, kan markera detta för andra användare som känner 

att de vill och kan bidra (Miller 2005). 

Materialet i en wiki är fritt för vem som helst att läsa, redigera eller låna. Informationen har 

ingen upphovsman, ingen står som författare, och ingen kan därför hävda upphovsrätten. 

Detta är olikt hur information tidigare har hanterats där det även vid flera författare av ett verk 

framgår tydligt vilka upphovsmännen är, men så är det inte med wikis. Newtons citat ”stand 

on the shoulder of giants” tillämpas på ett nytt sätt. Varje användare bidrar till att förbättra 

och utveckla kunskapen (Miller 2005). 

Som standard i en wiki visas senaste versionen av ett material. Olika revisioner sparas dock 

för att kunna återskapa tidigare versioner. Enligt Barton visar forskning av Leuf och 

Cunnigham på att omfattningen av skadegörelse i wikis är liten, även vad avser säkerheten. 

Hackers är mer intresserade av kommersiella webbsidor och myndigheter med värdefullt och 

hemligt material, vilka är en större utmaning än fritt material, i ett system öppet för alla 

(Barton 2005). 
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2.4.1 Wikipedia 

Wikipedia är en encyklopedi på webben i form av en Wiki. Innehållet är fritt att både läsa och 

redigera för alla användare. Projektet startades av Jimmy Wales 2001, och hanteras nu av 

Wikimedia Foundation som finansieras av gåvor och donationer (O’Leary 2005). Wikipedia 

hör till de största sociala tjänsterna på webben, med versioner på över 200 olika språk, varav 

runt 100 är aktiva. Den 6 januari 2006 innehöll den engelska versionen mer än 902 000 

artiklar och tjänsten har mer än 757 000 registrerade användare (Wikipedia 2006). 

Användare av Wikipedia tillåts att både skapa innehåll och utveckla tjänstens tekniska 

funktioner. Wikipedia bygger på MediaWiki som är en wiki-motor. MediaWiki lyder under 

öppen källkod och är därmed fri att ladda ned och både använda och utveckla. Den är fri att 

använda för att sätta upp sin egen wiki. Även innehållet i Wikipedia är fritt för användarna att 

ladda ned i form av databasdumpar. 

Enligt O’Leary har Wikipedia en dubbel identitet, kollaborativ och encyklopedi. Vem som 

helst kan skriva en artikel och vem som helst kan redigera den. Genom kollaborativt 

skrivande utvecklas artikeln och blir bättre än om bara en person hade författat den. Det kan 

diskuteras huruvida Wikipedia bör kallas encyklopedi eller inte. O’Leary anser att Wikipedia 

är en encyklopedi, även om den skiljer sig en del från en traditionell dito. Wikipedia är 

mindre organiserad och korrekt, men är bättre uppdaterad och täcker in smala områden. Det 

finns också flera likheter mellan Wikipedia och en traditionell encyklopedi; båda har ett brett 

spektrum av artiklar, kvalitetskontroll och konsekvent format (O’Leary 2005).  

 

Figur 1 
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Varje artikel i Wikipedia kan direkt redigeras av en läsare, genom att klicka på ”edit this 

page” ovanför artikeln (fig 1). Under History visas de senaste ändringarna och hur artikeln har 

förändrats. Det går också att debattera artikeln under länken Discussion. I artikeltexten är 

vissa ord länkade till artiklar om det aktuella ordet. Röda länkar innebär att det finns en tom 

artikel om ordet, väntande på att någon ska bidra med information. 

Pålitligheten i Wikipedias artiklar bör ifrågasättas eftersom vem som helst kan skriva och det 

kan bli felaktigheter. Det kan också skapas oreda. För att undvika detta finns regler, riktlinjer, 

instruktioner och en stilmanual. Wikipedia utsätts också för sabotage. Detta kan dock 

åtgärdas, genom att olika revisioner av artiklarna sparas (O’Leary 2005). Udell (2005) visar 

med en film hur en artikel förändras genom kollaborativt skrivande. Här går det även att se 

hur en artikel utsätts för sabotage och hur snabbt det åtgärdas av olika användare. 

2.5 Folksonomy 

Termen folksonomy myntades av Thomas Vander Wal och är en kombination av orden ”folk” 

och ”taxonomy”. Folk, eller ”folksy”, syftar på att det är användarna och deras gemenskap 

som är nyckeln till skapandet av innehållet i en tjänst (Hammond et al. 2005). Taxonomy, på 

svenska taxonomi, definieras här av Wyllie: ”A systematic way of organizing knowledge, 

providing a hierarchical structure of concepts, using terms that help in the development of a 

common language to aid knowledge sharing” (Wyllie 2003). Detta är en ganska modern 

beskrivning av begreppet taxonomi. Termen är dock knappast ny, utan härleds ända till Carl 

von Linnés klassificering av djur- och växtriket (Raschen 2005).  

Taxonomier handlar om klassificering av kunskap, och tillämpat på webben beskiver Raschen 

taxonomier som ett sätt att organisera dokument och webbsidor, grupperade efter deras 

innehåll. Ett dokument kan tillhöra en eller flera kategorier i en hierarki som är som ett träd av 

kategorier och underkategorier (fig 2). Yahoos länksamling, med sin hierarkiska struktur, är 

ett tydligt exempel på en taxonomi (Raschen 2005). 
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Figur 2 

Hierarkin är väsentlig i en taxonomi, och för att placera objekt i flera kategorier används 

länkar mellan objekten (fig 2). Folksonomies är annorlunda; det finns många kopplingar 

mellan objekt och taggar, och det finns ingen hierarki (fig 3). 

 

Figur 3 

Folksonomies handlar om organisering och sortering skapad av folk. Det är en gemensam 

klassificering av material genom delad metadata. Användarna delar både material och 

metadata. Det finns inga regler för hur klassificering sker, eller begränsningar av vem som får 

klassificera. 

Clay Shirky (2005) menar att folksonomies skapar ett klassificeringssystem som han 

beskriver som analogt, jämfört med ett klassiskt hierarkiskt system som kan beskrivas som 

binärt. Taxonomier är hierarkiska och exkluderande, medan folksonomies är icke-hierarkiska 

och inkluderande (Golder & Huberman 2005). Det innebär att taxonomier har en begränsad, 

förbestämd och väldefinierad terminologi, medan folksonomies är mer fria, det är upp till 

användarna att definiera terminologin. Användarna har sin egen terminologi för att beskriva 

information, och för att hitta tillbaka till den. Enligt Vander Wal (2005) fungerar det bäst med 
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ord som inte förväntas användas av andra, utan de som användaren själv anser bäst. Andra 

med samma terminologi kan då också hitta informationen. 

2.5.1 Taggar 

Centrala delar av en folksonomy är användandet av metadata i form av taggar. Metadata är 

information om information, men är inte synonymt med taggar. Det finns olika typer av 

implementering av metadata, och taggar är det som karakteriserar folksonomies. Taggar är 

som etiketter applicerade på saker, och de är flerdimensionella (Shirkly 2005). 

Saker kan tillhöra flera kategorier, mer eller mindre beroende på popularitet. Varje tagg är på 

detta sätt viktad, sådant att det taggade objektet har starkare tillhörighet till vissa taggar. När 

det gäller att ranka innehåll efter relevans kan sökdatan bli mer användbar jämfört med ett sätt 

av nyckelord. Det är folk, användarna, och deras uppfattning om innehållet, som bestämmer 

objektens relevans, istället för en programmerad algoritm som i t ex sökmotorn i Google. 

(Hammond et al. 2005). 

Ett objekt taggat med ett speciellt ord är troligen också taggat med andra ord. Dessa ord är 

därför relaterade och hör ihop med ursprungstaggen. Med många användare som taggar objekt 

klassificerar systemet statistiskt ihop ord med varandra. Genom användarnas mönster skapas 

relationer mellan taggar, objekt och användare. Det handlar inte bara om organisering, utan 

även om ett socialt nätverk (Russell 2005). 

Traditionell organisering är väldefinierad med en förutbestämd terminologi och utvalda 

kategorier. I ett klassificeringssystem måste termer förutbestämmas, både hur de organiseras 

och vad som tillåts. Taggar skapar dynamisk kategorisering, som ger ett mer fritt och 

personligt system, vilket alltså är en annorlunda, kompletterande form av klassificering, enligt 

Hammond et al. Det blir mer flexibelt, eftersom termerna är de som folk anser bäst beskriver 

objekten (Hammond et al. 2005). 

Folksonomies är designade för att dela material, metadata och organisera tillsammans, men 

används ofta för personlig organisering. Användare sätter taggar på material för att själv hitta. 

Vander Wal talar här om två typer av folksonomies. I broad folksonomies är det flera 

personer som taggar samma objekt. I narrow folksonomies taggas objekten av en eller få 

personer. Taggarna är direkt associerade med objekten (Vander Wal 2005). 

Pind (2005) föreslår i några punkter hur taggar kan användas för att utnyttja de möjligheter de 

medför: 
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 Föreslå taggar för mig 

 Hitta synonymer automatiskt 

 Hjälp mig använda samma taggar andra använder 

 Bestäm hierarki från taggar 

 Gör det enkelt att applicera taggar på gammalt material 

 

Figur 4 

I figur 4 visas de mest använda taggarna i Flickr på ett visuellt sätt. Ju större ordet är desto 

populärare är taggen. Detta är ett vanligt sätt att visa de mest förekommande taggarna i en 

folksonomy. Tekniken beskrivs ibland som ”cloud of tags”. 

2.5.2 Last.fm 

På last.fm (tidigare Audioscrobbler) spelar taggar en lite mindre roll jämfört med på 

del.icio.us och Flickr, även om de också här har en funktion. Organisering av material och 

byggandet av relationer sker främst genom ”collaborative filtering”. Genom att användare 

installerar ett insticksprogram till sin musikspelare på datorn (Windows Media Player, 

Winamp, iTunes m fl) postas information om artister och låtar som spelas. Statistik förs sedan 
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över den musik användarna lyssnar på, och grannar (fig 5) med liknande musiksmak 

kalkyleras fram med hjälp av detta (Tennant 2005). 

 

Figur 5 

På last.fm har alla medlemmar personliga sidor där listor skapas med information om vilka 

låtar och artister som spelas av en aktuell användare (fig 5). Med hjälp av API:er kan 

användarna publicera dessa listor på sin egen webbsida, i bloggar och på forum. De sociala 

aspekterna av tjänsten är att användare kan hitta både nya vänner och ny musik. Här finns 

också en kommersiell potential; annonser skräddarsys för varje användare utifrån deras 

musikaliska profil (Boyd 2005). 

2.5.3 Flickr 

Flickr grundades av Stewart Butterfield och Caterina Fake och är en tjänst för att förvara, 

organisera och dela med sig av digitala bilder (Hammond et al. 2005). Det går både att posta 

bilder till tjänsten, och få åtkomst till dem på flera olika sätt. Bilder kan läggas till från 

webben, med hjälp av mobila enheter och från användarnas datorer. Åtkomst till bilderna kan 

sedan fås genom Flickr:s webblats, genom e-post eller genom RSS-flöden till exempel 

postade på bloggar. Tjänsten är en folksonomy där bilderna organiseras och kategoriseras med 

hjälp av taggar. Till varje bild kan också läggas en beskrivning (Flickr 2006). 

De sociala aspekterna av tjänsten är intressanta. Användare kan göra bilderna privata eller 

publika och placera dem i olika grupper. Genom att göra bilder publika ges andra användare 

möjlighet att kommentera bilderna. Med hjälp av taggarna går det att hitta relaterade bilder, 

men också användare med samma intressen och liknande bilder. Även om Flickr är designat 

för användare att dela med sig av bilder, fungerar tjänsten mest som organisering av privata 

bilder. Flickr kan beskrivas som en narrow folksonomy, och tidigare gick det bara att tagga 

sina egna bilder. Genom att det numera går att tagga varandras material, kan tjänsten komma 

att bli mer av en broad folksonomy (Hammond et al. 2005). 

Engelska ord är, naturligt, vanligast bland taggarna (fig 6). Språkberoende system för tjänsten 

är dock på väg. Det är naturligt för den folkanda som präglar sociala tjänster, att inte tvingas 

in i en bestämd terminologi med ett okänt språk. Olika språk kan skapa problem med 
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organisering, men även med ett språk kan det bli problem, till exempel med synonymer och 

homonymer (Hammond et al. 2005). 

 

Figur 6 

Flickr erbjuder ett stort utbud av API:er, för såväl webben och mobila enheter som för 

användares datorer. API:erna består av metod, argument och response format. Request format 

(tekniken för att anropa bilder) och response format (tekniken för att ta emot bilder) bygger på 

XML. Det externa användandet är intressant; det går att posta bilder på olika sätt, presentera 

taggar på egna bloggar och webbsidor. API:erna är fria att använda för ickekommersiellt bruk, 

registrering krävs dock. Det finns API-paket för olika programspråk och tekniker. API:erna 

fungerar utmärkt för integrering av tjänster (Flickr 2006). 

2.5.4 del.icio.us 

Bokmärkstjänsten del.icio.us benämns social bookmark tool av dess skapare Joshua Schachter 

(Russell 2005), vilket kan översättas med social länkhanterare. I tjänsten sparas länkar precis 

som i webbläsarens favoriter, men på webben istället för i klienten, och det går dessutom att 

koppla taggar till länkarna. Sparade länkar blir på detta sätt organiserade och åtkomliga från 

vilken dator som helst med Internet-uppkoppling. Tjänsten del.icio.us skiljer sig från Flickr på 

det viset att användarna taggar material de inte själva skapat, förutom när de taggar sin egen 
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webbsida eller blogg. Ingen är ägare till materialet, till skillnad från i Flickr (Hammond et al. 

2005). 

Bokmärkstjänsten del.icio.us består av användare, taggar och URL:er. Tjänsten kan beskrivas 

som en broad folksonomy, där folk visserligen organiserar för sig själva, men allt görs 

tillgängligt för alla. Tjänsten del.icio.us skiljer sig från traditionella länksamlingar som Yahoo 

och söktjänsten Google; det är inte en robot som slumpvis upptäcker och organiserar länkar. I 

del.icio.us är länkarna registrerade, uppmärkta och rankade av användare. Det finns ingen 

förutbestämd kategorisering och det är tydligt att ju fler som använder tjänsten, desto bättre 

blir systemet, och det gör tjänsten värdefull för de som nyttjar den. En intressant funktion i 

del.icio.us är ”Tag bundles”, ett sätt att organisera taggar genom att gruppera relaterade taggar 

(Hammond et al. 2005). 

Tjänsten är social på det viset att genom att andras länkar är sparade, kan användare hitta 

gemensamma intressen. Russell (2005) beskriver taggarnas betydelse för bokmärken i en 

bokmärksjtänst (teorierna kan också oftast appliceras på andra typer av folksonomies): 

Identifierar vad eller vem de handlar om. Ofta beskriver taggarna vad eller vem innehållet i 

sparade länkar handlar om, exempelvis personer eller organisationer. 

Identifierar vad de är. I tillägg till vad eller vem det handlar om, kan taggar beskriva vilken 

typ av sak en länk handlar om, exempelvis ”bok”. 

Identifierar vem som äger den. En tagg kan beskriva vem som äger eller skapat innehållet i ett 

länkat objekt. 

Förfinar kategorier. Vissa taggar förfinar eller förbättrar kategorier som har flera andra 

taggar, snarare än att ensamt beskriva objekt. 

Identifierar kvalité eller uppfattning. Länkar taggas efter användares uppfattning om ett 

objekt, ofta med adjektiv, exempelvis “rolig”. 

Självreferens. Kan beskriva materialets relation till den som taggar. Kan börja med ”min”, till 

exempel ”min bil”. 

Organisera uppgifter. När man samlar information om en uppgift kan det sparas och 

grupperas tillsammans. Exempel kan vara ”att göra”. Kan vara värdefullt medan en uppgift 

utförs. 
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2.6 Integrering av sociala tjänster 

Genom de tekniker som sociala tjänster ofta bygger på, är de möjliga att nå externt. API:er 

och öppen källkod inbjuder också till att integrera olika sociala tjänster med varandra. Det 

finns många exempel på detta. 

Placeopedia 

På Placeopedia kopplas Wikipedia-artiklar ihop med relevanta platser. Google maps används 

här för att navigera till olika platser på jorden. Vissa platser är markerade, och har en länk till 

en artikel i Wikipedia om den aktuella platsen. 

FlickerService 

Google maps används också tillsammans med Flickr. Men istället för att som Placeopedia 

koppla ihop platser med artiklar, kopplar FlickerService ihop platser med relevanta bilder. 

Tjänsten liknar Placeopedia; genom att klicka på markerade platser på en karta visas en bild 

från Flickr, med motiv från den aktuella platsen. 

Ovan nämnda exempel visar på att både Wikipedia och Flickr går att använda för integrering 

med andra tjänster. Med liknande teknik ska det i detta projekt undersökas hur Wikipedia kan 

integreras med Flickr, för att koppla relevanta bilder till ett uppslagsverk. 
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3 Empiri 

Studiens experiment har delats upp i två huvuddelar. Det är dels beskrivningen av den tjänst 

som utvecklats i projektet.  Den andra delen behandlar undersökningen som gjorts på denna 

tjänst i form av användartester och intervjuer. 

3.1 Programmet 

Programmet som utvecklats kallas för Wickrpedia. Tjänsten är en integrering av Wikipedia 

och Flickr. Programmet är fristående och utvecklat på en egen webbplats. Det bygger på 

samma program som Wikipedia, wikimotorn MediaWiki. Information i form av artiklar är 

hämtade hur Wikipedias databas. Hur utveckling av programmet har gått till kommer här att 

beskrivas tillsammans med teknik vad avser arkitektur, logik och gränssnitt.  

3.1.1 Arkitektur 

För att få åtkomst till Wikipedias information används en databasdump från Wikipedia. 

Databasdumpen används för att kunna sätta upp en kopia av databasen, dess struktur och 

innehåll, på en egen server. Det går också att komma åt Wikipedias information externt med 

hjälp av RSS-flöden. Att ha hela databasen på en egen server ger dock större kontroll över 

hela programmet. Detta är en fördel under utvecklingen, för att riktigt kunna studera vad som 

händer med programmet, databasen och dess innehåll. Felsökning underlättas vid problem 

med databasen. 

Wikipedia bygger på wikimotorn MediaWiki som är fri att använda. Denna motor används i 

detta projekt. MediaWiki används för att skapa en wiki, och tillsammans med databasdumpen 

skapas en webbplats som upplevs precis som Wikipedia. Dock innehåller den inte den senaste 

versionen av Wikipediadatabasens innehåll, eftersom den uppdateras hela tiden, men det är 

irrelevant i sammanhanget. Det är inte nödvändigt med den allra senaste informationen för att 

testa integrationen med Flickr. Genom en proxy hade det gått att undvika att både importera 

databasen och sätta upp en egen wiki. Som tidigare nämnts ger dock den valda metoden större 

kontroll, och det är också intressant att ha en egen wiki och kunna studera precis vad som sker 

och få större utrymme för experimenterande. I en färdig version är det kanske att föredra att 

ha en form av wikiproxy. 

En annan sak som bör poängteras är att det är den svenska databasen från Wikipedia som 

används. Detta på grund av att den engelska databasen är enormt stor. Bilderna i Wikipedia är 

inte heller importerade, utan bara artiklarna i form av text. 
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Figur 7 

MediaWiki är baserat på PHP och är avsett att användas med en MySQL-databas. 

Programmet har också ett filsystem för lagring av data. Arkitekturen beskrivs i figur 7. 

Både MediaWiki och databasdumpar är gratis, fria att användas och kan laddas ner från 

Wikipedia. MediaWiki kan sedan installeras på en egen server, för att sätta upp en egen wiki. 

Databasdumpen är i XML-format, och för att importera datan till den egna databasen används 

programmet importDump.php som följer med MediaWiki. Programmet körs från 

kommandoraden, i detta fall i en SSH-klient. PHP-programmet konverterar data i XML-filen 

till SQL, tabeller skapas och data läggs in i databasen. Nu har det skapats en kopia av 

Wikipedia på en egen server. Arkitekturen för webbplatsen, som kallas Wickrpedia, beskrivs i 

figur 8. 

 

Figur 8 

Här visas att arkitekturen är en utökad version av MediaWikis dito. PHP-paketet phpFlickr 

placeras i det logiska lagret. Externt finns Flickr som sorteras in i datalagret.  
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3.1.2 Logik 

Enkelt förklarat fungerar Wickrpedia som illustreras i figur 9. Den aktuella artikelns titel 

skickas till Flickr (1). De 100 senast postade bilderna i Flickr, skickas som en ström tillbaka 

till Wickrpedia (2) och presenteras tillsammans med artikeln. Det går att ta emot upp till 500 

bilder, här används 100 som är standard. Inte för många, samtidigt som det är ett tillräckligt 

antal för att kunna ge åtminstone några relevanta bilder. 

 

Figur 9 
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Mer utförligt fungerar webbplatsen så här (fig 10): 

1. En artikel söks eller begärs av en användare. En förfrågan görs till databasen. 

2. Om artikeln finns returneras data i form av text. 

3. Artikelns titel skickas med som argument i ett funktionsanrop till phpFlickr. 

4. phpFlickr omvandlar till en förfrågan till Flickr genom API:t flickr.photos.search. 

5. En ström i XML-format returneras till phpFlickr. Här går datan igenom en XML-

parser som omvandlar för PHP. 

6. Resultatet behandlas i ett PHP-script. 

7. HTML-kod genereras. 

8. Webbsidan med artikel och bilder skapas och presenteras för användaren i klientens 

webbläsare. 

 

Figur 10 
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För att hantera kommunikationen med Flickr används i detta projekt ett paket med PHP-

skript, phpFlickr 1.4 (Coulter 2005). Det är en klass skriven av Dan Coulter och är i form av 

öppen källkod. Paketet innehåller metoder och funktioner för att ta emot XML från Flickr och 

returnera det i en vektor i PHP. Funktioner för alla Flickr:s API:er är implementerade i 

phpFlickr. Precis som MediaWiki har phpFlickr system för att cachlagra data. Detta ökar 

snabbheten vid stora mängder data. Både databasen och filsystem kan användas för att 

cachlagra data. 

Funktionen photos_search används för att söka efter relevanta bilder. Som argument skickas 

ett sökord som matchas mot bilder i Flickr. Här skickas artikelns titel med, och för att en bild 

ska returneras ska sökordet finnas med i någon tagg, bildens titel eller bildens beskrivning. Så 

här ser funktionsanropet ut, där variabeln $artTitle innehåller artikelns titel: 

$photos = $f->photos_search(array("tags"=>$artTitle, "tag_mode"=>"any", 

"text"=>$artTitle)); 

Resultatet sparas i variabeln $photos som är av typen vektor. URL till varje foto skapas med 

funktionen buildPhotoURL. I Flickr finns bilderna i olika dimensioner. För att skapa 

thumbnails används ”square”. Dessa skapas som länkar till originalbilden. Koden för detta ser 

ut så här: 

foreach ($photos['photo'] as $photo) { 

 echo "<a href=" . $f->buildPhotoURL($photo, "Original") . " 

 target='_blank'>"; 

 echo "<img width='75' height='75' alt='$photo[title]' 

 title='$photo[title]' ". 

 "src=" . $f->buildPhotoURL($photo, "Square") . ">"; 

 echo "</a>\n"; 

} 

3.1.3 Gränssnitt 

Gränssnittet är utformat så att det ska smälta in i Wikipedias utseende, så att det känns 

integrerat och konsekvent. Det ska harmonisera med artikelns layout och kännas som en 

naturlig del. Bilderna är placerade längst ner efter själva artikeln (fig 11), detta för att inte 

störa och bara vara ett tillägg. De användare som inte vill se bilderna utan bara är ute efter 

textinformation behöver inte skrolla ner och störs inte heller. På detta sätt blir bilderna från 

Flickr ytterligare information i form av tillägg till texten. Informationen för användaren är inte 

ändrad, bara utökad. Om inga bilder hittas vid sökning i Flickr händer ingenting med 

presentationen av artikeln. 
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Figur 11 

En artikel i Wikipedia kan ha underrubriker. En sådan används där bilderna börjar, med titeln 

”Relaterade bilder från Flickr” (fig 11). Bilderna visas sedan som thumbnails i storleken 

75x75 pixlar (fig 11). Varje thumbnail är länkad till originalbilden. När användare klickar på 

en thumbnail öppnas originalbilden i ett nytt fönster. Några tester av gränssnittet gjordes där 

bilderna öppnades i samma fönster som artikeln. Majoriteten av användarna föredrog eller 

förväntade sig att bilderna skulle öppnas i ett nytt fönster, istället för samma. 

Det maximala antalet bilder som returneras från Flickr och presenteras vid artikeln är satt till 

100. Bilderna visas i en form av rutnätsmönster utan ytterligare information i form av text. 

Användaren kan få mer information om bilderna genom att hålla markören över en bild. Om 

ägaren till bilden i Flickr har angett en titel på bilden visas den för användaren.  

3.2 Undersökning 

Undersökningen skedde genom användartester på tjänsten. Dessa följdes av intervjuer. Målet 

med undersökningen ligger till grund för det sätt som användartesterna utformas och 
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genomförs, samt de frågor som ställs vid intervju. På detta sätt kan ett intressant resultat 

uppnås. 

3.2.1 Mål 

Målet med undersökningen är att utreda hur användarna upplever uppslagsverket berikat med 

bilder. Användartester av webbplatsen följdes av intervjuer där det handlade om att utröna 

användarnas åsikter kring webbplatsen. Avsikten var dels att undersöka hur användarna 

upplever den utvecklade webbplatsen i relation till den vanliga Wikipedia, och dels hur väl 

webbplatsen fungerar med fokus på bildernas relevans. Målet är att samla in nödvändig data 

för att kunna besvara de frågeställningar som studien bygger på. De huvudsakliga frågorna 

som undersökningen fokuserar kring är: 

 Hur ofta upplevs bilderna relevanta, och hur stor relevans har de? 

 Vad tillför bilderna till artiklarna? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att ha bilderna till artiklarna? 

Det finns andra relevanta aspekter att titta på, när det gäller att utvärdera hur webbplatsen 

upplevs. Intressant i sammanhanget är om användarna föredrar webbplatsen med eller utan 

bilder från Flickr. Här ställs indirekt frågan om webbplatsen är bättre eller sämre med den 

tilläggstjänst som utvecklats. Ett annat sätt att mäta om webbplatsen förbättrats eller 

försämrats är att utreda om bilderna ökar motivationen hos användarna att använda 

Wikipedia. 

Vidare undersöktes gränssnittet och webbplatsens helhet, då det har betydelse för upplevelsen. 

Intressant är hur gränssnitt och funktionalitet kan utvecklas, samt på vilka andra sätt 

webbplatsen kan utformas och fungera. 

3.2.2 Utformning 

Vid val av de personer som deltog i användartesterna har viss hänsyn tagits. Det bör finnas en 

spridning av ålder och kön. Samtliga deltagande skulle ha åtminstone god vana av datorer och 

Internet. Det är inte intressant att testa webbplatsen på personer som inte kan hantera en dator 

eller aldrig använder Internet. Det är inte dessa personer som är målgrupp för projektets 

tjänster. 

Antalet tester som genomfördes var satt till att vara inom intervallet fem till tio. Sju stycken 

ansågs lämpligt. Detta motiveras med att det är tillräckligt många för att kunna få en 

varierande blandning av testpersoner. Det ger också ett tillräckligt stort underlag för att kunna 
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göra en analys. Det skulle kunna göras ett stort antal användartester, vilket skulle kräva en 

stor grupp av testdeltagare. I denna undersökning finns en tillgänglig grupp, och det görs 

kvalitativa utvärderingar av varje test, istället för att samla in kvantitativt stora mängder 

statistik. Fokus läggs på ordentliga intervjuer för att få ut så mycket som möjligt av varje test. 

Här anses sju användartester vara ett rimligt antal för att kunna få en bild av hur användare 

uppfattar tjänsten. Det gäller att analysera varje testdeltagares upplevelser av tjänsten. Att ha 

stora mängder deltagare i en undersökning garanterar inte bättre resultat; det finns en gräns 

när ytterligare användartester inte ger mer intressant information. 

Enligt Perfetti och Landesman (2001) har det länge funnits en teori om att det är tillräckligt 

med åtta personer i ett användartest för att upptäcka de flesta bristerna i ett program eller en 

webbsida. Ytterligare testpersoner upptäcker ytterst få brister utöver dem som de första åtta 

personerna har upptäckt. Denna undersökning handlar inte främst om gränssnitt eller funktion, 

utan mer om hur innehållet uppfattas av användarna, med fokus på relevans hos bilder. Därför 

läggs energin på att kvalitativt utvärdera några få tester istället för ytligt gå igenom ett stort 

antal tester. Med sju personer bör det gå att få klara indikationer på hur tjänsten fungerar, men 

det går inte att göra allt för stora generella antaganden av resultatet, då det teorin om åtta 

personer enligt Perfetti och Landesman (2001) inte håller. 

Sju lämpliga personer, utvalda efter efterforskningar om önskade egenskaper, deltog i 

testerna. Som efterfrågat varierade kön, ålder och erfarenheter inom de önskade ramarna. Fyra 

män och tre kvinnor deltog i testerna. Den yngsta deltagaren var 23 år medan den äldsta var 

57 år. Medelåldern låg på 35,9 år, med en median på 28 år. Detta gav en intressant spridning 

av åldrar. Samtliga utvalda hade minst god vana av datorer och Internet, varav fyra hade 

mycket god vana. Erfarenheterna av wikis, Wikipedia och Flickr varierade. Majoriteten hade 

inte hört talas om begreppet wiki och tjänsten Flickr. Två personer hade testat Flickr, medan 

tre personer hade testat Wikipedia, varav en använde tjänsten ofta. Variationen gav intressanta 

förutsättningar för genomförandet av testerna. Detta är den tillgängliga grupp som använts i 

undersökningen. 

Det beskrivna målet med undersökningen ligger till grund för valet av de frågor som ställs vid 

intervju av testpersonerna. Fokus har lagts på hur användarna upplever bilderna. Vilka 

fördelar och nackdelar finns och vad tillför bilderna? Relevansen är väsentlig, därför ställdes 

frågor om bildernas innehåll med tanke på artikeln de kopplas till. Hur ofta är bilderna 

relevanta och går det att gradera relevansen? Intressant är om webbplatsen blir bättre eller 

sämre med bilderna, och på vilket sätt. Vidare ställdes en del frågor om gränssnittet, hur det 
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upplevs och hur det kan utvecklas. Detta är intressant eftersom gränssnittet påverkar 

upplevelsen av tjänsten. 

Testerna utformades så att deltagarna både testade i förväg bestämda artiklar och fritt fick 

söka bland valfria artiklar. Med utvalda artiklar ges synpunkter från flera personer på samma 

artiklar, bilder och relevansen hos dem. De artiklar som i förväg valdes ut skiljde sig från 

varandra. För att få variation valdes en sak – något konkret, en plats – mer generellt, en känd 

person och en händelse eller tradition. Det är intressant att testa hur kopplingen av bilder 

fungerar för dessa olika artiklar. De utvalda artiklarna var cykel, Sverige, Ronaldinho och jul. 

Med fritt sökande får deltagarna möjlighet att bläddra bland sina egna intressen, där de kanske 

har specialkunskaper och bättre kan avgöra relevansen. Vidare användes funktionen 

slumpartikel, som slumpar fram en artikel på Wikipedia. Detta för att få en stor variation av 

olika artiklar och ge ett lämpligt underlag för deltagarna att göra en generell bedömning av 

relevansen hos bilderna. 

Deltagarna i testet fick testa både Wikipedia och Wickrpedia, för att kunna uppleva skillnaden 

och jämföra tjänsterna. Tiden för användartesterna måste vara så lång att användarna hinner 

gå igenom tillräckligt antal många artiklar för att kunna avgöra hur tjänsten fungerar. Här 

sattes tiden till 5-10 minuter för test av Wikipedia, och 15 minuter för test av Wickrpedia. 

Testtiden för Wikipedia varierade beroende på användarens erfarenhet av tjänsten. Oerfarna 

gavs längre tid för att bekanta sig med tjänsten.  

3.2.3 Genomförande 

Testerna genomfördes under perioden 2005-12-04 och 2005-12-06, på PC-datorer med 

Windows XP, som användarna var förtrogna med. Deltagarna genomförde testet med 

vägledning och efter enkla instruktioner. Så här gick det till: 

1. Förkunskaper och personfakta 

Före test av tjänsten samlades data om deltagaren in. Ålder, kön, vana vid datorer och Internet 

samt erfarenhet av wiki, Wikipedia och Flickr noterades. 

2. Förklara wiki 

Begreppet wiki förklaras för deltagaren, för att ge en förståelse för idén och hur tekniken 

fungerar. 

3. Förklara Wikipedia 

Tjänsten Wikipedia förklaras för deltagaren som får veta om idén, lite om innehållet och hur 

man navigerar med gränssnittet. 
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5. Testa Wikipedia 

Deltagaren får testa Wikipedia för att se hur tjänsten fungerar, för att få erfarenhet och sedan 

kunna jämföra med Wickrpedia. Först får deltagaren söka fritt bland valfria artiklar. Sedan 

används slumpartiklar, och slutligen får deltagaren ta del av de utvalda artiklarna. Testet pågår 

i ca tio minuter, beroende på tidigare erfarenheter. 

6. Testa Wickrpedia 

Medan deltagaren har de utvalda artiklarna i färskt minne testas de först, för att underlätta 

upplevelsen i jämförelse med Wikipedia. Sedan får deltagaren fritt söka bland artiklar, och 

slutligen används slumpartiklar. Testet pågår i ca 15 minuter. 

7. Intervju 

Med hjälp av frågorna i enkäten intervjuas deltagaren om sina upplevelser av Wickrpedia. 

Under intervjun kan ytterligare frågor dyka upp, följdfrågor och intressanta funderingar. Även 

intressanta kommentarer som framkommit under testet, har tidigare noterats i enkäten. 

3.2.4 Resultat 

Med hjälp av svar, kommentarer och statistik från intervjuerna ges ett resultat som beskriver 

hur tjänsten fungerar och upplevs. Statistiken har sammanställts medan svar, motiveringar och 

kommentarer har sammanfattats för att kunna utläsa generella uppfattningar om tjänsten. 

Statistiska sammanställningar visar att två personer anser att utvecklingen av tjänsten blev 

mycket bättre, fyra ansåg att den blev lite bättre medan en ansåg den blev lika bra som innan. 

Angående hur ofta bilderna hade relevans ansåg två personer att så var fallet ibland, medan 

fem personer ansåg att bilderna ofta var relevanta. När användarna fick gradera relevansen 

ansåg en person att bilderna hade lite relevans, fem personer att bilderna hade stor relevans 

medan en person ansåg att bilderna hade mycket stor relevans. Vidare ansåg samtliga 

deltagande i testet att bilderna ökade deras vilja att använda Wikipedia. 

En sammanfattning av svar och kommentarer från intervjuerna visar på några fördelar och 

positiva aspekter av tjänsten, samt nackdelar och negativa aspekter. En generalisering av 

användarnas positiva upplevelser sammanfattas i följande punkter: 

 Mer information 

 Ökad kunskap 

 Bättre bild av ämnet 

 En komplettering 
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 Trevligare och roligare 

De negativa aspekter som framkom genom en sammanställning av kommentarerna 

sammanfattas i följande punkter: 

 Kan bli lurad 

 Det kan störa 

 Kan bli besviken 

 Det kan gå långsamt 

Vidare visar en sammanfattning av testdeltagarnas kommentarer om gränssnittet att de förstod 

hur det fungerade, men också att det finns en del att utveckla. Svaren visar också på att teknik 

och funktion kan och bör utvecklas. 

En sammanfattning av resultatet är att deltagarna anser att tjänsten blir något bättre med 

bilder, och att de flesta föredrar tjänsten med bilder framför den vanliga Wikipedia. 
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4 Analys 

Det första som kan konstateras är att programmet rent tekniskt fungerar; det gick att integrera 

Wikipedia med Flickr. Därmed har också bilder från en fotodelningstjänst automatiskt kunnat 

kopplas till artiklar i ett uppslagsverk. Angående användarnas upplevelser av tjänsten går de 

att beskriva som över lag mest positiva. Även om det finns några brister är fördelarna större 

än nackdelarna. Tjänsten blev bättre med bilder, det anser 86% (sex av sju) av de deltagande i 

experimentet. 

Samtliga angav att bilderna ökade deras vilja att använda tjänsten. Detta ger en indikering om 

att tjänsten är en förbättring av Wikipedia. Många talar om att de upplever bilderna som en 

komplettering av tjänsten. Det som bilderna tillför är att användarna får en bättre uppfattning 

av det ämnet artikeln behandlar. De blir en förstärkning; ger en bättre bild av innehållet. 

Bilderna ger ökad kunskap, i de fall de är relevanta. Något som de flesta ansåg var att tjänsten 

blev trevligare och roligare med bilder. Detta upplevdes som en av de stora fördelarna. En 

annan fördel var att användarna kunde få information genom bild och text på en och samma 

plats. Då behöver de inte söka efter text för sig och bilder för sig, t ex i Googles bildsökning. 

Det går att konstatera att användarna föredrar tjänsten med bilder. 

Generellt går det att konstatera att relevansen hos bilderna var god, enligt deltagarna i 

undersökningen. 29% (två av sju) angav att de ansåg att bilderna ibland kändes relevanta. 

Resten, det vill säga hela 71% (fem av sju) ansåg att bilderna ofta kändes relevanta. 

Författaren anser att detta resultat är tillfredsställande. Bilderna upplevs för det mesta ha 

relevans för den artikel de presenteras med, även om det varierar. Generella ord och ord med 

flera betydelser kan ge fel. Konkreta saker och personer ger däremot ofta relevanta bilder. 

Detta resultat känns inte helt oväntat. Användarna uppgav att de hade förväntningar på vilka 

bilder som skulle visas med artiklarna. Vissa förväntade bilder saknades, men vissa 

förväntade dök också upp. Relevansen varierar därmed, men är ändå god. 

Vid ett försök att gradera relevansen hos bilderna angav en person att relevansen var liten, 

fem ansåg att den var stor medan en ansåg att relevansen var mycket stor. Även om detta är en 

svår fråga att både mäta och analysera, så visar ändå statistiken att relevansen upplevdes som 

stor. Men även här varierar det stort. Några deltagare av undersökningen angav att bilderna 

var antingen relevanta eller ej, som en binär upplevelse. Andra ansåg att det fanns en gråzon, 

en mer analog upplevelse där bilderna kunde befinna sig någonstans på en skala mellan liten 

och stor relevans. Vem som helst kan bidra med bilder, vilket innebär att bilderna inte alltid är 
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av allmänintresse. Detta visar på att Flickr används mest för personlig förvaring och 

organisering av bilder, även om det är designat för att dela med sig. Även om en bild har 

relevans är det inte säkert att den upplevs som intressant för användaren och tillför något till 

artikeln. Graden av relevans får anses god, även om det torde gå att förbättra med mer 

avancerad programmering och sökning. Om det går att förbättra relevansen något, skulle det 

bli en mycket väl fungerande tjänst. 

Att bilderna har relevans upplevs som den viktigaste aspekten, även om någon tyckte det var 

kul att bläddra runt och bara titta på vilka bilder som dök upp, som ett nöje. Det finns en risk 

att användarna ger upp om de får upp för mycket bilder med irrelevans. Men det finns också 

en del nackdelar med att ha bilder - även när de är relevanta. Det handlar framför allt om att 

det kan gå långsammare, eftersom det tar längre tid att ladda ned sidan när den innehåller 

bilder. Detta är framför allt ett problem för dem som använder modem. I undersökningen 

användes bredband, och användarna upplevde inte att det gick långsamt. Nackdelarna är inte 

många om bilderna är relevanta och det inte går långsamt. Användarna av tjänsten behöver 

inte titta på bilderna, de är en komplettering. 

Det finns en del brister med tjänsten, som den hittills är utvecklad. Användarna kan bli 

besvikna om bilderna inte stämmer med förväntningarna. Bilderna kan störa lite om de inte är 

relevanta. Tjänsten är inte helt pålitlig. Man kan bli lurad och tro att bilderna föreställer det 

artikeln handlar om, fast de är felaktiga. På så sätt får läsarna felaktig information. Tjänsten 

kan också kännas oseriös om det kommer upp för mycket bilder med ointressant, felaktigt 

eller oseriöst innehåll. En annan brist är att det kan dyka upp bilder med grovt eller olämpligt 

innehåll. 

Testdeltagarna förstod gränssnittet och hur de skulle navigera, även om här finns en del att 

utveckla. Användarna ansåg att det var bra med små bilder, thumbnails, med länk till större 

(originalbilden). De fick då en snabb överblick över alla bilder, samt en möjlighet till titta 

närmare på de bilder som verkade intressanta. Småbilderna var tillräckligt stora för att visa 

motivet, samtidigt som storleken var anpassad för att smälta in i gränssnittet. Det var också en 

fördel att ha bilderna längst ned; man behöver inte titta på dem och de stör då inte artikeln. 

Det är också lämpligt att ha bilderna samlade, för att snabbt ha tillgång till alla och kunna 

jämföra dem. När det gäller antalet bilder är det svårare att avgöra hur många som bör visas. 

Det som går att konstatera är att med många bilder ökar chansen att åtminstone några är 

relevanta. 
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4.1 Slutsatser 

En första slutsats måste vara att tekniken finns för att integrera en fotodelningstjänst med ett 

uppslagsverk, som visats i detta projekt. Projektet blir ytterligare ett bidrag till de exempel av 

integrerade tjänster som tidigare fanns. Även om det finns brister, så har resultatet visat att det 

gick att koppla relevanta bilder till artiklar. Undersökningen har också visat att bilderna tillför 

något till tjänsten; de berikar den. Därmed är studiens problemformulering utredd, och frågan 

anses kunna besvaras: 

Det går att berika artiklar i uppslagsverk på webben med hjälp av bilder från en 

fotodelningstjänst, på ett sätt så att bilderna har relevans för artikelns innehåll. 

Mervärde har skapats för användarna i form av att båda tjänsterna har fått ytterligare 

dimensioner. Tjänsterna blir bättre och mer värdefulla och användbara för användarna. Som 

förutspått i metodbeskrivningen stämde hypotesen om att ord med flera betydelser kunde ge 

problem. Författaren är medveten om tjänstens brister, men betraktar projektet än så länge 

som en prototyp som fortfarande är i sin experimentfas, med intressanta möjligheter. Den 

viktigaste slutsatsen är dock att användarna tyckte att tjänsten blev bättre. Slutsatserna gäller 

för denna studies undersökning. Det går inte att med säkerhet generalisera resultatet med 

tanke på den begränsade testgruppen, utan slutsatserna bör betraktas som indikationer. 

4.2 Diskussion 

Tekniken är intressant i de nya sociala tjänsterna, men det finns också en del problem och 

brister. Därför behövs studier för att utveckla och förbättra dessa. Det finns många nya 

möjligheter med tekniken, inte minst genom att integrera dem. Denna studie har visat på både 

problem och möjligheter. Intressant är hur dynamisk tjänsten är, både Flickr och Wikipedia 

fylls hela tiden med ny information. Bilderna till en artikel kan bytas ut för varje gång en 

användare läser den. När en användare skapar en ny artikel, kan bilder direkt kopplas till 

artikeln. Användare som saknar bilder till en artikel, kan lägga in bilder i Flickr och tagga 

dem för att koppla dem till den artikel de är relevanta för. 

Som framkommit av undersökningen har tjänsten en del brister. Orsaken till bristerna måste 

identifieras. Vad kan då åtgärdas? Det finns en del att utveckla i programmeringen. Det går att 

lära sig mer om hur taggarna används i Flickr. En viktig poäng är att detta projekt bygger på 

textmaterial på svenska, medan taggarna i Flickr till största delen är på engelska. Vidare är 

många bilder personliga och då kanske ointressanta för allmänheten. På Flickr kan 
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användarna också skapa fotoset av bilder, vilket kan ge många likvärdiga bilder till en artikel. 

Här skulle behövas gallras, kanske visa de populäraste bilderna av de som har relevans. 

Även om Wikipedia som tidigare nämnts inte utsetts för mycket sabotage, och när det väl sker 

åtgärdas det oftast snabbt, är det en hotbild som bör beaktas. Med bilder tillkommer 

ytterligare sätt att sabotera. Det kan finnas personer som ser tjänsten som en möjlighet att 

exponera bilder med stötande innehåll, spam och olika typer av propaganda kan också tänkas 

förekomma. Grova och olämpliga bilder skulle behöva sorteras ut, och då tillkommer 

ytterligare frågeställningar om censur. Vidare bör antalet felaktiga och irrelevanta bilder 

minskas, och problemet med personliga och för allmänheten ointressanta bilder lösas. 

Finns det då någon nytta med denna integrering, och kan den implementeras på den riktiga 

Wikipedia? Detta anser författaren, då integreringen visat sig förbättra tjänsten. Tekniken 

behöver förfinas och fungera än bättre för att detta bör göras. Går det att ytterligare öka 

relevansen hos bilderna, samt eliminera eller minska de brister som diskuterats så bör 

integreringen vara intressant för den riktiga Wikipedia. 

Sett till de sociala aspekterna, bidrar integrationen till ytterligare gemenskap och samarbete. 

Användare av Wikipedia kanske upptäcker Flickr och börjar använda den tjänsten. Båda 

tjänsterna blir bättre och utvecklas, vilket ligger i linje med O’Reillys tes om att ju fler som 

använder tjänsterna, desto bättre blir de. Användarna kan lära sig mer om sina intressen, och 

finna gemenskap genom ett socialt nätverk. 

Det kollaborativa skapandet och gemensam organisering är viktiga inslag i sociala tjänster. 

Wickrpedia kan anses bidra med ett nytt sätt av kollaborativt skapande genom bild och text. 

Användare av Flickr bidrar visserligen ofrivilligt och omedvetet till detta. Intressant är hur 

resultatet blir om de är medvetna om denna integration. Kanske kan det fungera ännu bättre 

och bli än mer intressant för användarna om de informeras och uppmuntras till detta 

kollaborativa skapande. 

4.3 Vidareutveckling 

Av tjänsten finns som visats en hel del att utveckla, såväl teknik och funktion som gränssnitt. 

Att förbättra relevansen torde vara den viktigaste frågan. Programmet är relativt enkelt och 

går att utveckla en hel del. Sökalgoritmen kan göras mer avancerad och ta fler argument än 

nuvarande som enbart använder artikelns titel. Taggarna i Flickr går också att använda på ett 

mer avancerat sätt, det går att titta mer på kategorier och grupper. I Flickr finns till alla 

taggade bilder relaterade taggar som skulle kunna utnyttjas. Vidare kan fler eller andra 
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tjänster användas för integrering. Ett filter kan införas för att försöka undvika olämpliga 

bilder. För att externt komma åt Wikipedias databas kan RSS-flöden användas. 

Undersökningen gav en del idéer om hur gränssnittet kan utvecklas. Det var lämpligt att ha 

bilderna längst ned efter artikeln. De stör då inte, men det finns en risk att läsaren missar dem. 

För att åtgärda detta går det att längst upp informera om bilderna. Det går att ha en länk, och 

kanske någon bild för att locka läsarna till bilderna. Vidare behöver utformningen bli mer 

luftig. Deltagare i undersökningen föreslår gruppering av bilderna, efter sort, fotograf, 

relevans m m. En intressant idé vore att ha lite färre bilder, med möjlighet för de användare 

som önskar att kunna titta på fler. Det skulle kunna utformas genom en länk som leder till fler 

eller samtliga bilder. 

Många funktioner går att utveckla, men de ska också vara användbara och komma till nytta 

för användarna. Av undersökningen framkom en del förslag som bör beaktas. Ett intressant 

förslag är att kunna välja med eller utan bilder. Detta underlättar för dem med modem, om det 

skulle gå långsamt, samtidigt som de som inte vill se bilder slipper det. För att få relevanta 

bilder skulle artikelförfattaren kunna ges möjlighet att välja ut bilder från Flickr, redan vid 

författandet av artikeln. Det skulle också gå att låta användare välja ut och rekommendera 

bilder som de anser relevanta. Användarna skulle kunna ranka bilder efter relevans, och sedan 

visas de mest relevanta bilderna i rangordning. Kanske skulle det också gå att redan i Flickr 

kunna informera användare om att bilderna används till ett uppslagsverk, så att de kan tagga 

bilderna på ett sätt som skapar större relevans för artiklarna. Slutligen skulle det vara 

intressant att se hur den engelskspråkiga versionen av Wikipedia skulle fungera.  

4.4 Fortsatta studier 

Mycket av det som behandlas i denna studie är relativt nytt, och därför finns än så länge inte 

mycket forskning på området. Användandet av sociala tjänster kommer troligen att öka den 

närmsta tiden. Därför behövs både utveckling av tekniken och studier av de sociala 

aspekterna. Hur används de sociala tjänsterna och vilka konsekvenser får det? Hur påverkar 

gemenskapen utvecklingen av information och teknik? Mer studier av hur metadata används 

och fungerar vore intressant för att kunna organisera och söka bättre bland information. Hur 

kan befintliga tjänster förbättras, hur kan nya utvecklas, och vilken typ av tjänster är 

intressanta? 

Vad gäller Wickrpedia finns en del frågor som är intressanta. Hur kan man integrera tjänsten 

med andra tjänster och vilka? Går det att integrera ytterligare tjänster, till exempel koppla 
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ihop med del.icio.us för att presentera intressanta länkar tillsammans med en artikel? Hur 

många tjänster går egentligen att integrera? Intressant vore också att göra en omvänd version 

av Wickrpedia, det vill säga koppla från Flickr till Wikipedia. Tanken är då att användare som 

tittar på en bild i Flickr skulle få upp länkar till relaterade artiklar i Wikipedia, i en tjänst som 

då skulle kunna benämnas Flickrpedia. 
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Bilaga 1 Källkod 

 
Flickrscript 
 
<!-- Flickr content --> 
<?php 
/** 
* 
* Start Flickr-script 
* 
* Uses phpFlickr 1.4 
* 
* Adds related images from Flickr to the article 
* 
* Sending article title as parameter to request related images in Flickr 
* Receives a list of the 100 most recent posted images tagged with matching             
* words 
* Creates thumbnails linked to original image 
* 
*/ 
              
$artTitle = $this->data['title']; 
 
require_once("phpFlickr/phpFlickr.php"); 
$f = new phpFlickr(<API KEY>); 
$photos = $f->photos_search(array("tags"=>$artTitle, "tag_mode"=>"any", 
"text"=>$artTitle)); 
 
if ($photos['photo'] != '') { 
 echo "\n<p><h2>Relaterade bilder fr&aring;n Flickr</h2>\n"; 
 
 foreach ($photos['photo'] as $photo) { 
  echo "<a href=" . $f->buildPhotoURL($photo, 
  "Original") . "target='_blank'>"; 
  echo "<img width='75' height='75' alt='$photo[title]' 
  title='$photo[title]' ". 
  "src=" . $f->buildPhotoURL($photo, "Square") . ">"; 
  echo "</a>\n"; 
 } 
}; 
 
/** 
* 
* End of Flickr-script 
* 
*/ 
?> 
<!-- end of Flickr content --> 
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Bilaga 2 Enkät för användartest 
 
Användartest av Wickrpedia   Datum: ___________ 
 
 
Personfakta 
 
Ålder: _______  Man  Kvinna 
 
Datorvana  Nybörjare God Mycket god  Expert 
 
Internetvana  Nybörjare God Mycket god  Expert 
 
Erfarenheter 
  
Wiki Aldrig hört talas om Hört talas om  Har testat Använder ofta 
 
Wikipedia  Aldrig hört talas om Hört talas om  Har testat Använder ofta 
 
Flickr Aldrig hört talas om Hört talas om  Har testat Använder ofta 
 
 
Frågor 
 
1. Vad tillför bilderna till artiklarna? Motivera. _____________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Blir webbplatsen bättre eller sämre? 
 
Mycket sämre  Lite sämre Samma Lite bättre Mycket bättre 
 
Kommentar: 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Vilka fördelar finns det med att ha bilderna till artiklarna? __________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Vilka nackdelar finns det med att ha bilderna till artiklarna? ________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
6. Hur ofta känns bilderna relevanta för artiklarna? 
 
Aldrig Ibland Ofta Mycket ofta  Alltid 
 
Kommentar: 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. Hur graderar du relevansen hos bilderna? 
 
Mycket lite relevans Lite relevans Stor relevans  Mycket stor relevans 
 
Kommentar: 
_________________________________________________________________________________ 
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7. Ökar bilderna din vilja att använda Wikipedia? Varför? ____________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
8. Vad tycker du om antalet bilder? _____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
9. Vad tycker du om gränssnittet? ______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
10. På vilket annat sätt skulle man kunna utforma gränssnittet? ______________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
11. Övriga kommentarer: _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 Sammanställning av undersökning 
 
Användartest av Wickrpedia 
 
Sammanställning och sammanfattning av svar 
 
Datum genomförande: 2005-12-04 till 2005-12-06 
Antal tester: 7 
 
Personfakta 
 
Ålder:  23, 25, 27, 28, 40, 51, 57 år 
Medelålder: 35,9 år, medianålder: 28 år 
Kön: 4 män, 3 kvinnor 
 
Vana 
 Nybörjare God Mycket god Expert 
Datorer 0 3 4 0 
Internet 0 3 4 0 
 
Erfarenheter 
 Aldrig hört talas om Hört talas om Har testat Använder ofta 
Wiki 4  1 2 0 
Wikipedia 3  1 2 1 
Flickr 4  1 2 0 
 
Frågor 
 
1. Vad tillför bilderna till artiklarna? Motivera. 
Man får se det man läser om och får en uppfattning om hur det ser ut. Det är en förstärkning, 
ger en bättre bild av innehållet. Det ger ökad kunskap, om det är relevanta bilder. Det blir 
trevligare och roligare. 
 
2. Blir webbplatsen bättre eller sämre? 
Mycket sämre Lite sämre Samma Lite bättre Mycket bättre 
0 0 0 1 4 2 
Kommentarer 
Ger ett helhetsperspektiv, får en överblick, det kompletterar. Man behöver inte titta på 
bilderna. En förbättring trots att det inte alltid är relevant. Med ökad relevans så skulle det bli 
ännu bättre. 
 
3. Vilka fördelar finns det med att ha bilderna till artiklarna? 
Det blir trevligare och roligare. Bra om du behöver en bild. Det förstärker, ger mer 
information. 
 
4. Vilka nackdelar finns det med att ha bilderna till artiklarna? 
Kan bli långsammare. Man blir besviken om bilderna inte stämmer med förväntningarna.  
Man kan bli lurad. Det kan störa lite om det är fel. Det blir mycket på en gång. 
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5. Hur ofta känns bilderna relevanta för artiklarna? 
Aldrig Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 
0 2 5 0 0 
Kommentarer 
Det varierar. Generella ord och ord med olika betydelser kan ge fel. Saker, personer och 
precisa ord stämmer ganska bra. Vem som helst kan lägger ut sina bilder – inte alltid av 
allmänintresse. 
 
6. Hur graderar du relevansen hos bilderna? 
Mycket lite relevans Lite relevans Stor relevans  Mycket stor relevans 
0  1 5  1 
Kommentarer 
Varierar. Två tycker att bilderna är antingen relevanta eller ej. Några förväntade bilder kom, 
men vissa förväntade saknades. 
 
7. Ökar bilderna din vilja att använda Wikipedia? Varför? 
Ja: 7, nej: 0 
Föredrar med bilder. Bra med bild och text på ett ställe. Det blir tydligare, man får snabbare 
uppfattning om ämnet. Det får dock inte vara för långsamt och för mycket fel. 
 
8. Vad tycker du om antalet bilder? 
Lagom, man behöver inte scrolla utan ser alla på en gång. Med många kan man hitta en 
passande. Bättre med färre med möjlighet att se fler bilder. Nedladdningstiden viktigare än 
antalet. Det beror på syftet.  
 
 
9. Vad tycker du om gränssnittet? 
Bra med små bilder med länk till större. Lagom stora bilder. Bra med bilderna längst ner, men 
man kan missa dem. Bra att de är samlade. 
 
10. På vilket annat sätt skulle man kunna utforma gränssnittet? 
Information om bilderna, eller länk, högst upp. Kanske en bild högst upp, för att locka till de 
andra bilderna. Kan vara lite luftigare. Vore bra att sortera och gruppera bilderna, till exempel 
efter typ, fotograf och relevans. Vore bra med länk till fler/alla bilder. 
 
11. Övriga kommentarer 
Filter för olämpliga/grova bilder. 
Inte helt pålitligt, lite oseriöst och tramsigt 
Det är roligt och trevligt, förbättrar Wikipedia 
Bra med allt på ett ställe 
Många bilder ökar chansen att hitta rätt 
Man bör kunna välja med eller utan bilder om det går långsamt 
Artikelförfattaren skulle kunna rekommendera bilder som ska visas 
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