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Abstract: 

 

This essay explores to what extent the Swedish language version of Google Images meets the 

usability requirements of average everyday users. Previously published studies on user 

behaviour and users‟ interface and search option preferences define the usability requirements, 

which are matched against Google Images‟ actual interface and search options. The retrieval 

method of Google Images is also briefly discussed, and users‟ opinions about Google Images 

too, as they come across in the previously published user studies. 

 

The findings are that Google Images lack some of the things that users ask for, but it still 

seems to be the most used image search engine among average internet users and more 

appreciated than other search engines. Since the user studies were conducted, Google Images 

has changed its interface and added new options in a way that indicates that the developers 

have read and taken inspiration from the user-oriented image retrieval research, and still do 

so. This should mean that Google Images is even more user-oriented and therefore 

appreciated today, and it might improve even more in the near future. 
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1 Inledning 
 

1.1 Val av ämne 
 

Trots att bilder och andra icke-textuella dokument kan innehålla lika mycket information som 

text, så är bilder oftast ingenting som ges utrymme och uppmärksamhet i 

bibliotekssammanhang. Medan vanlig information retrieval-forskning är central inom 

biblioteks- och informationsvetenskap så forskas det inte särskilt mycket kring image retrieval 

(bildåtervinning), trots att dagens samhälle översvämmas av visuellt material i alla former. 

Människor vana vid den moderna tekniken förväntar sig smidig tillgång till detta material och 

det är en stor tillgång vid kulturell kommunikation (Goodrum 2003).  

 

Att i sökhjälpsdisken få en förfrågan om bildmaterial kan lätt göra en bibliotekarie lite 

överrumplad. Det finns inte mycket litteratur som behandlar referensintervjuer relaterade till 

just bildsökfrågor (Goodrum 2003), så hur börjar man då sin sökning? Googles 

bildsökningstjänst "Google Bilder" (på engelska Google Images) är den mest kända 

bildsökmotorn och därför ett alternativ som ligger nära till hands för den bibliotekarie som är 

utan förkunskaper, och också för den enskilda användaren utanför biblioteket. Därför har jag 

valt just denna sökmotor som fokus för min uppsats. 

 

Bilder som informationsbärare förekommer på både bibliotek, arkiv och museum och därför 

är tillgängliggörandet av bilder en relevant fråga för hela ABM-området. Möjlighet till bra 

och enkel bildsökning är också viktigt för privatpersoner och företag utanför biblioteket som 

söker bildmaterial i olika intressen. Bildsökning är helt likvärdigt med vanlig 

informationssökning, men är trots det inte något som jag sett belysas i någon större 

utsträckning inom biblioteks- och informationsvetenskapen (BoI). Bildmaterial skiljer sig till 

sin natur så pass mycket från textmaterial att framstegen inom vanlig information retrieval-

forskning inte alltid är applicerbara på bildsökning. Mot denna bakgrund var det naturligt att 

försöka lyfta frågan och bidra med någonting till detta område, och i bästa fall något som kan 

hjälpa både bibliotekarier och andra intresserade. 

 

 
1.2 Avgränsning 
 

Utav alla olika fokus man skulle kunna ha på bildsökningsämnet så föll valet på att göra en 

studie av bildsökmotorn Google Bilder. I denna digitaliseringens tidsålder känns det mer 

relevant att gå rakt på undersökandet av sökmöjligheter för den ständigt ökande mängden av 

digitala bilder än att uppehålla sig vid fysiska bilddokument. Just Google Bilder är 

förmodligen den mest kända sökmotorn för bildsökning, dessutom kostnadsfri och användbar 

för de flesta syften eftersom den letar igenom alla typer av bildmaterial från hela webben. Ett 

annat skäl till valet av fokus är att bildåtervinningsforskningen idag är uppdelad i två spår som 

antingen intresserar sig för koncept- eller innehållsbaserad återvinning (mer information om 

detta kommer i avsnitt 2.2). Metoden som Google Bilder använder sig av – återvinning via 

text som är automatiskt förknippad med bilden – har hittills blivit mindre uppmärksammad. 

Dessa två skäl – att det är den mest använda bildsökmotorn och att det finns en 

forskningslucka beträffande återvinningsmetoden – gör att en studie av Google Bilder kan 

vara ett rimligt uppsatsämne. 

 

För att hålla uppsatsen inom BoI-ämnet och förhoppningsvis bidra med något användbart för 

just biblioteks- och informationsvetare så har uppsatsen ett tydligt användarfokus. Den ämnar 
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undersöka hur Google Bilder som sökmotor ter sig för användare och hur behjälpta de är av 

den. Sökmotorers tekniska villkor sysselsätter forskare inom datorvetenskapen, och från BoI-

håll görs det användarstudier kring användare och bildbeskrivning. Uppsatsen är byggd på 

forskning från båda områdena. Den metod som är lånad från datorvetenskapligt håll (se 

avsnitt 4.1) kommer från human-computer interaction (HCI) som är en användarfokuserad 

nisch, och uppsatsen i övrigt bygger mycket på tidigare BoI-forskning. Detta för att måna om 

vårt ämnes användarfokus och de värdefulla bidrag det ger image retrieval-forskningen.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Jag ämnar med denna uppsats undersöka hur Google Bilder fungerar ur ett 

användbarhetsperspektiv (usability-perspektiv), dvs. hur pass anpassad sökmotorn är till sina 

användares behov och önskemål. De frågeställningar som ska försöka besvaras är: 

 

 Vad finns det för behov och önskemål hos vanliga användare beträffande 

webbsökmotorer för bildsökning? 

 Hur utformas sökfrågorna? 

 Hur bör gränssnittet se ut? 

 Vilka funktioner är önskvärda? 

 

 Hur väl uppfyller Google Bilder vanliga användares behov? 

 Stämmer gränssnittet överens med användares preferenser? 

 Finns de funktioner som användare efterfrågar? 

 

 

1.4 Disposition 
 

Den första frågeställningen kommer att besvaras genom en metastudie, och metastudien ligger 

sedan tillsammans med en utvärdering till grund för svaret på den andra frågeställningen. 

Uppsatsen blir på så vis tvådelad, med två metod- och två resultatavsnitt som tillsammans 

lägger grunden till en avslutande slutsats. 

 

Uppsatsen tar sin början i en kort forskningsöversikt som sedan följs av – i tur och ordning – 

en metastudie av användares beteende och preferenser, en utvärdering av Google Bilder och 

slutligen en diskussion av resultaten. 
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2 Forskningsöversikt 
 

För den som inte är insatt i forskningen kring image retrieval följer här en kort introduktion 

till ämnet.  

 

 

2.1 Bildåtervinningens rötter 
 

Bildsamlingar har förmodligen förekommit och efterfrågats av användare på bibliotek och 

andra så kallade minnes- eller kulturarvsinstitutioner lika länge som textmaterial, om inte 

längre (Goodrum 2003). Hur man har valt att göra bilderna återfinnbara har varierat stort 

mellan verksamheter; standarder har hela tiden saknats och lokalt utarbetade metoder, 

pragmatiskt anpassade till respektive verksamhet, har varit det rådande. Som grund har man 

ibland haft klassifikationssystem som traditionellt används till böcker, såsom Dewey Decimal 

System. Det finns också klassifikationssystem speciellt anpassade för bilder, såsom Getty's 

Art and Architecture Thesaurus (AAT), Library of Congress Thesaurus of Graphic Materials 

(LCTGM) och ICONCLASS. Generellt har bibliotek försökt göra enskilda bilddokument 

återvinnbara för användaren som söker på egen hand, medan museum snarare tänkt i termer 

av samlingar som delas upp och presenteras för användare vid olika utställningar (Goodrum 

2003).  

 

Numera är det dock främst digitala bilder som forskningen kretsar kring, eftersom 

internetanvändningen och teknikutvecklingen kraftigt ökar bildmängden som finns tillgänglig 

digitalt och gör lösningar på återvinning av dessa bilder väldigt angelägen. Forskning kring 

indexerade, avgränsade bildsamlingar fortsätter medan förbättring av bildsökning med bilder 

från hela webben har blivit en ny utmaning. 

 

Bildåtervinningsforskningen omfattar alla sorters bilder – från konstbilder till diagram och 

fingeravtryck. Beträffande bildsökning så är det lätt att dra paralleller till vanlig 

informationssökning, med aspekter som informationsbehov, sökfrågor, precision och recall. 

Samtidigt är bildsökning mer komplext eftersom det vid vanlig informationssökning räcker att 

matcha text med text (dvs. matcha söktermer med ord i det återvunna materialet). Att matcha 

en textfråga med en bild kräver andra förutsättningar, vilket gör att bildåtervinning behöver 

sin egen forskningsgren. 

 

 

2.2 Tre olika metoder för återvinning 

 
Det finns en klar uppdelning mellan två olika spår inom image retrieval-forskningen: Den 

traditionella metoden med manuell indexering av bilder (concept-based image retrieval), där 

man liksom vid indexering av text väljer ut nyckelord för beskrivning av innehållet i bilden, 

och den automatiska metoden CBIR (content-based image retrieval) där en dator utan 

mänsklig inblandning söker relevanta träffar genom att en bild som får agera sökfråga jämförs 

med andra bilder. Jämförelsen görs på för en dator avläsbara egenskaper såsom färg, form och 

placering av bildelement. CBIR började uppmärksammas under 1990-talet och är användbart 

för exempelvis röntgenbildsamlingar eller databaser med fingeravtryck (Andersson & 

Ekelund 2005, s. 17f), men är undermåligt när det intellektuella innehållet i en bild eftersöks 

och bilders rent fysiska attribut är av mindre vikt och kan vara olika för olika bilder. Detta 

kallas för ”the semantic gap” – det blir en lucka mellan den information som en dator kan 

extrahera ur bilden och den tolkning som en användare gör av bildens innehåll (Datta et al 
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2008, s. 5). 

 

För sökfrågor som berör intellektuellt innehåll är det därför bättre att använda en sökmotor 

med konceptbaserad återvinning. På den här halvan av forskningsfältet finner vi BoI. Vi är 

inom vårt ämne sedan länge bekanta med indexering av textdokument, och för 

konceptbaserad återvinning av bilddokument behöver en människa på samma sätt som med 

ett textdokument studera det för att kunna tilldela det lämpliga ämnesord och göra det 

återvinnbart. Denna indexering kan göras av professionella indexerare vilket blir kostsamt, 

eller genom att användare taggar bilder, vilket förutsätter att tillräckligt många vill engagera 

sig för att man ska få en tillförlitlig indexering. Ett annat problem är att det är svårt att 

indexera objektivt och att veta vad som är relevant att indexera – det kan vara svårt att på 

förhand förutspå vilka aspekter av en bild som är intressanta för en framtida användare 

(Markkula & Sormunen 2000, s. 262). 

 

Något nämnvärt intresse för den metod som Google Bilder använder har jag inte märkt av när 

jag försökt överblicka bildåtervinningsforskningen. Detta kan tyckas underligt, eftersom 

metoden genom sin automatiska nyckelordsindexering gör sökande på intellektuellt 

bildinnehåll möjligt utan att mänsklig inblandning behövs. Metoden förlitar sig helt enkelt på 

matching av sökfrågan med ord som kan återfinnas i bildens filnamn, i dess URL och i texten 

som finns kring bilden på webbsidan (Gao et al 2009, s. 1851; von Ahn et al 2006, s. 80). 

 

 

2.3 Teoretiska indelningar vid bildbeskrivning och -återvinning 
 

En bild kan vara otroligt mångfacetterad och det kan vara svårt att veta vad det är som ska 

indexeras, dvs. vilka aspekter av bilden som senare kan tänkas bli eftersökta. Är det bildens 

motiv, en del av bildens motiv, det bilden är tänkt att symbolisera eller den känsla som bilden 

förmedlar? I försök att bringa ordning i detta har det uppkommit olika indelningar som nu 

kommer att beskrivas för att belysa komplexiteten i och tänkandet kring bildindexering. 

 

En av de mest citerade forskarna inom bildåtervinning, Sara Shatford Layne, vidareutvecklade 

den teoretiska indelning av konstverks intellektuella innehåll i tre olika nivåer som 

konsthistorikern Erwin Parnofsky publicerade 1939 (hela min beskrivning av Parnofskys och 

Shatford Laynes teori är sammanfattad utifrån Andersson & Ekelund 2005, men 

överensstämmer med fler källor). Indelningen upplevs som viktigare för 

bildåtervinningsforskningens teoribildning än att dra paralleller till textindexering eller annan 

typ av ämnesanalys (Andersson och Ekelund 2005, s. 18).  

 

Den första av Parnofskys nivåer kallas för den preikonografiska nivån, och här beskrivs det 

som man genast och konkret kan utläsa så länge man har normal kännedom om världen – 

både faktiska objekt och den känsla som förmedlas genom exempelvis ansiktsuttryck. Nästa 

kallas den ikonografiska nivån och här knyter man kulturella betydelser till bilden – 

exempelvis identifierar man ett motiv som Adam och Eva i paradiset eller utläser annan 

symbolik med hjälp av kunskap man har om religion, konsthistoria och historiska händelser. 

På den tredje, så kallade ikonologiska nivån analyserar man bilden ytterligare genom att göra 

jämförelser med liknande konstverk och ta hänsyn till de konstnärliga, sociala och kulturella 

sammanhang som bilden tillkommit i, och därigenom få fram exakt vad den unika bilden 

förmedlar. 

 

Det Sara Shatford Layne gjorde på 1980-talet var att bredda användningsområdet för den 



5 

 

ikonografiska indelningen till att utöver klassiska konstbilder även gälla alla andra sorters 

bilder, eftersom indelningen enligt henne är baserad på en tillräckligt generell analys av hur 

människor varseblir och tolkar det de erfar. Hon införde dessutom begreppen ofness (vad 

bilden faktiskt föreställer) och aboutness (den underliggande meningen) både på den 

preikonografiska och ikonografiska nivån, medan Parnofsky bara gjorde den uppdelningen på 

preikonografisk nivå (då med benämningarna faktiskt och expressiv betydelse). Den tredje, 

preikonologiska nivån väljer Shatford Layne att helt hoppa över eftersom alla indexeringar på 

den nivån blir alltför subjektiva. Även Parnofsky själv avfärdade på senare år denna nivå som 

överflödig (Hammarström 2007, s. 28). 

 

Dessutom görs en uppdelning mellan generisk och specifik ”ofness”, dvs. ifall det som 

avbildas exempelvis är en hund, eller en specifik hund (t ex rymdhunden Lajka). Dessa 

ämnesbeskrivande kategorier kombinerar sedan Shatford Layne med facetterna vem, vad, var 

och när. Utifrån dessa möjligheter kan de aspekter som är relevanta för bilden och samlingen 

väljas ut och indexeras.  

 

Nedan Shatford Laynes matris för analys och klassifikation av en bilds möjliga ämnen, 

översatt och lånad av Andersson & Ekelund (2005, s. 21): 

 

 

 

Exempel på forskning som relaterar till denna teori är användarstudier där man utifrån både 

studier av sökfrågor och av sätt som människor spontant indexerar bilder på märker att vissa 

typer av ämnen är använda i mycket högre grad än andra och därför viktigare att indexera. Ett 

annat exempel är Karen Markeys iakttagelser om att professionellt indexerade bildsamlingar 

oftast är ordnade efter den andra, ikonografiska nivån eftersom indexerare ofta är förtrogna 
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med denna och riktar sig till professionella användare. Det gör att antalet deskriptorer minskar 

och indexeringen är till nackdel för mindre insatta användare, dessutom ökar den riskabla 

subjektiviteten i indexeringen (Hammarström 2007, s. 31). 

 

I Hammarströms översikt uppmärksammas att det inom konstvetenskapen även fanns ett 

innehållsbaserad teoribildning representerad av Heinrich Wölfflin (1864-1945), som byggde 

på kontrastparen linjär-målerisk, yta-djup, sluten-öppen, mångfald-enhet och absolut-relativ, 

men inte sa så mycket om intellektuellt innehåll. Alltså kan man känna igen dagens 

uppdelning mellan traditionell, främst konceptbaserad indexering (representerad av 

Parnofsky) respektive CBIR (representerad av Wölfflin) redan under första halvan av 1900-

talet (Hammarström 2007, s. 23). Hammarström visar även på bildåtervinningsforskningens 

koppling till ämnet bildsemiotik och att paralleller till Parnofskys/Shatford Laynes indelning 

kan hittas där. Centrala begrepp inom bildsemiotiken är nämligen betecknande och betecknat, 

med betydelsen uttryck och innehåll, samt denotation och konnotation (konkret framställning 

respektive djupare tolkning) (Hammarström 2007, s. 26f).   

 

Den nutida CBIR-grenen av forskningen har liksom Parnofskys modell tre indexeringsnivåer: 

En primitiv nivå som återvinner bilder utifrån färg, form och rumsliga förhållanden, en logisk 

nivå där man söker efter specifika föremål i bilden genom att ange deras form, och en abstrakt 

nivå där man söker efter innebörder eller stämningar i bilden. Den abstrakta nivån är mycket 

svår att lyckas söka på med CBIR idag. Också den andra nivån är problematisk eftersom ett 

föremål kan ha olika form beroende på perspektiv, stående/liggande position, överlappande 

föremål etc. Trots att det görs försök med bland annat 3D-modellering är därför de flesta 

CBIR-databaser i princip begränsade till den primitiva nivån (Andersson & Ekelund 2005, s. 

17f).  

 

Avslutningsvis har det även gjorts en uppdelning mellan dataåtervinning och 

objektsåtervinning. När det är fråga om dataåtervinning eftersöks en bild som har som 

ändamål att fungera som källa för en viss information eller fakta – ett faktadokument, helt 

enkelt. Användaren har lätt för att beskriva vad som eftersöks, antingen i texttermer eller för 

ett CBIR-system, och ofness och aboutness är samma sak. Flera bilder kan behövas för att få 

ihop all information, men de kan genast identifieras som relevanta och sökandet kan avslutas 

så fort man hittat dem. Dock kan browsingen av bilderna ta tid eftersom rätt fakta ska med.  

 

Vid objektsåtervinning är det istället specifika personer, objekt, händelser, idéer eller känslor 

som efterfrågas; i studien var det ofta i syfte att illustrera en text. Användaren kan här ha svårt 

att verbalisera sitt bildbehov och att hitta söktermer, och CBIR fungerar dåligt. Först när 

användaren ser en lämplig bild och får jämföra den med andra bilder kan valet om den mest 

relevanta bilden göras – och ofta räcker det med just en (1) bild. Kandidatbilderna kan ha 

väldigt olika innehåll (ofness) eftersom aboutness-nivån kan vara det som eftersöks. 

Browsingen kan gå snabbare än vid dataåtervinning när man väl avgränsat träffarna till 

relevanta resultat.  

 

Det intressanta är att bilderna i sig inte kan delas upp i bilder av datatyp respektive objektstyp 

– även om man som indexerare tror sig kunna göra det så kan en användare eftersöka en bild i 

oväntat syfte. System ska gärna fungera för både data- och objektsåtervinning, trots att de 

olika syftena har olika behov av relevansfeedback och recall (Andersson & Ekelund 2005, s. 

27f). 
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2.4 Forskningsfördelning just nu 

 
Bildåtervinning är av naturliga skäl ett mångvetenskapligt område och kan vara intressant att 

kartlägga genom kategorisering av det material som publiceras just nu. Trots att jag i mitt 

försök att göra detta har använt mig av två databaser för bland annat biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning (LISA och LISTA) för att få så många BoI-resultat som 

möjligt så var andra discipliner minst lika vanliga bland sökresultaten. Mitt tillvägagångssätt 

var att titta på abstracts, upphovsman och publikation för de 25 första träffarna på ”image 

retrieval” i respektive databas, sorterat på senast publicerat. Tidpunkt för undersökningen är 

början av februari 2011. 

 

Att CBIR dominerar intresset idag är tydligt, och det programmeringsorienterade fokus som 

kommer med det. Väldigt många av publikationerna är från avdelningar för datorvetenskap 

och/eller ingenjörer. Ofta behandlar de försök till att utveckla nya metoder för bättre CBIR 

och/eller relevansfeedback.  

 

Det finns också en grupp publikationer med anknytning till medicin. Flera av dessa verkar 

vara samarbeten mellan medicinämnet och dator- eller informationsämnen. Bland annat 

experimenteras det med CBIR-metoder för diagnostisering (exempelvis system med referens-

röntgenbilder) och rapporteras att CBIR kan ge bättre sökträffar inom medicinska databaser 

än nyckelord formulerade i text. 

 

Den resterande gruppen av upphovsmän befinner sig inom informationsfokuserade ämnen 

(informationsvetenskap, informatik och i något fall information management), 

mediafokuserade ämnen (en publikation vardera inom media studies, media technology och 

multimedia research) samt BoI. 

 

Bland de publikationer där uppgifter om upphovsman eller publikation faktiskt kopplar 

arbetet till BoI (eller LIS som det heter på engelska) tyder majoriteten på ett intresse för 

beteendet hos bildsökande användare, något som annars kan saknas - kunskap om hur 

användare vill söka efter bilder beskrivs som låg och otillräcklig inom 

bildåtervinningsområdet (Andersson & Ekelund 2005, s. 73; Datta et al 2008, s. 3). Det är 

alltså i denna viktiga del av forskningsfältet som min uppsats kommer att placera sig. 
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3 Metastudie om användarbehov och -beteende 
 

3.1 Metod och avgränsning 
 

I detta kapitel presenteras och sammanställs resultat från tidigare publikationer som försökt 

sammanfatta användarbeteende i bildåtervinningssystem. Avsnittet tar formen av en 

metastudie (studie av studier) vars resultat kommer att användas senare i uppsatsen. Ett par 

studier involverar Google Bilder och i de fallen återges även det som berör just Google Bilder. 

Studierna har hittats genom sökningar i Google Scholar, LISA och LISTA. 

 

Vid valet av studier har riktlinjerna varit att studierna ska behandla vanliga användares 

beteende och/eller preferenser beträffande bildsökningar i sökmotorer på webben. Studier om 

särskilda användargrupper eller sökning i mer avgränsade bildsamlingar snarare än med 

webbsökmotorer har ansetts vara mindre relevanta för uppsatsen, och deras slutsatser tycks 

dessutom inte skilja sig nämnvärt från resultaten i de presenterade studierna. Mindre relevanta 

studier har därför valts bort från metastudien som enskilda presentationer men får gemensamt 

representeras av studie 3.2.1, som har inkluderats trots att den faller utanför urvalskriterierna 

ovan. 

 

Även resultat som faller in under urvalskriterierna men inte kan användas senare i uppsatsen 

inkluderas, eftersom en så pass heltäckande översikt som möjligt är motiverad för att öka 

kunskaperna om användarbehov och -beteende, vilket i sin tur behövs för forskningen för att 

förbättra bildåtervinningsutvecklingen på sikt (Kherfi et al 2004, s. 59f; Jansen 2008, s. 85, 

99). 

 

Studierna är sex till antalet och listade i ungefärlig relevansordning. De presenteras först var 

för sig och sammanställs sedan i avsnitt 3.3. Syftet är att besvara uppsatsens första 

frågeställning, "Vad finns det för behov och önskemål hos vanliga användare beträffande 

webbsökmotorer för bildsökning?". 

 

 

3.2 Studierna 
 

3.2.1 "Bildåtervinning för alla: Att tillgängliggöra bildsamlingar för en bred och 

ickespecificerad användargrupp" (Andersson & Ekelund 2005) 
 

Detta är en magisteruppsats inom BoI som sammanställer 13 användarstudier för att hitta 

likheter i resultaten, samt faktorer att ta hänsyn till vid utformandet av 

bildåtervinningssystem. Författarna har försökt använda studier som är så olika varandra som 

möjligt för att få en bredd i datamaterialet och menar att sammanställningen på så vis ska 

komma att representera en stor och varierad användargrupps gemensamma behov. Flera av 

studierna är gjorda av författare som är flitigt citerade inom bildåtervinningsforskningen, och 

Andersson & Ekelunds uppsats har varit väldigt användbar eftersom den är BoI-förankrad och 

intresserar sig för samma sak som denna uppsats – "bildåtervinning för alla".  

 

Alla studierna är tyvärr inte gjorda i digital miljö och ibland har användare fått indexera 

snarare än söka efter bilder, men Andersson & Ekelunds urvalskriterier har varit att samtliga 

studier ska säga något om bildåtervinning, och/eller användarnas behov beträffande systems 

utformning, t ex gränssnitt och sökfunktioner (s. 14). Uppsatsen mynnar ut i en 

sammanställning av sådant som lämpligen bör beaktas när man designar 
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bildåtervinningssystem.  

 

Sammanställningen är främst en översikt över vilka typer av attribut som är vanligast 

förekommande när användare ska beskriva eller söka efter en bild. Den vanligaste kategorin 

är "faktiska föremål och människor". Det är därför viktigt att dessa konkreta detaljer i en bild 

görs sökbara. Närmare bestämt har det visat sig att de flesta bildsökningar görs på människor, 

föremål, djur, växter och varelser på specifik och generisk nivå, ensamma och i grupp, och 

både sådana som utgör huvudmotiv och mer perifera bildelement (s. 63). Om man drar 

paralleller till Shatford Laynes matris (denna uppsats s. 5 eller Andersson & Ekelund 2005, s. 

21) så kan man konstatera att det är generisk och specifik ofness som är intressant för 

användare snarare än aboutness. Det är fördelaktigt att det är just dessa kategorier som 

dominerar eftersom attributen är lättare att beskriva objektivt med hög konsistens än vad mer 

abstrakta begrepp är. 

 

Den näst viktigaste kategorin var "tid, plats och händelse". Beträffande tid är det lämpligt att 

både linjär och cyklisk tid görs sökbar i den mån det är relevant för bilden ifråga (t ex både 

tidsperiod och årstid/tid på dagen). Ibland har en bild skapats vid en annan tidpunkt än den tid 

den gestaltar, och då kan båda tiderna vara intressanta för användaren. Tidpunkten då en bild 

lades till bildsamlingen kan också vara intressant. Platsen för bilden bör beskrivas geografiskt 

och/eller arkitektoniskt, och ifall bilden avbildar någon särskild händelse eller handling är 

också det av intresse (s. 70).  

 

Andersson och Ekelund har utöver attribut försökt slå fast "gränssnittskomponenter och 

systemfunktioner hos bildåtervinningssystem som passar för en bred och varierad 

användarkrets" (s. 67). Det resulterade i följande uppräkning av lämpliga 

gränssnittsfunktioner (Andersson & Ekelund 2005, s. 70f): 

 

 Storleken på träfflistan – Möjligheten att själv bestämma hur många träffar man önskar se 

på en och samma skärmbild. 

 De återvunna objektens ordning – Hur träfflistan ska ordnas. Alfabetiskt efter upphov eller 

titel, kronologiskt, storleksmässigt, hur hög överensstämmelse bilderna har med sökfrågan 

eller andra inordningar.  

 Textuell information – Den skrivna information som tillhör bilden. 

 Thumbnails – Förminskade bilder av originalbilden, som tillåter användaren att snabbt 

skapa sig en första uppfattning om huruvida bilden ifråga är relevant eller ej och som ger 

direkt åtkomst till originalet via hyperlänkning. 

 Bildjämförelse – Möjligheten att på skärmen jämföra två eller fler originalbilder med 

varandra ifall flera kan vara relevanta och på så sätt kunna göra ett sista val. 

 Avancerad och enkel sökning – Möjligheten att välja hur och med vilka verktyg man vill 

söka. 

 CBIR – Verktyg för sökning med CBIR-tekniker. 

 Tesaur – Ett schema, som listar alla sökingångar systemet försetts med. Sökingångarna 

försedda med länkning som leder direkt till en lista över de bilder som försetts med 

respektive sökingång.  

 

 

Beträffande sökfunktioner listade de följande: Fritextsökning, ämnesordssökning, trunkering, 

avgränsare (möjlighet att avgränsa sökningen i exempelvis tid eller att kunna söka enbart 

svartvita bilder och så vidare) och länkade ämnesord (möjlighet att "klicka" på en bilds 

beskrivning – ämnesord, upphov etc – och på så sätt få en lista över de bilder som försetts 

med samma beskrivningsord) (s. 71). De framhåller också vikten av tillgång till instruktioner 
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för den oerfarna användaren (s. 74). CBIR anser de är föga funktionellt som enda sökmetod, 

men menar att det gärna kan få finnas som komplement till textbaserad sökning i en sökmotor 

eftersom sökningar på färg, form, ytor och ljussättning förekommer (s. 74, 65). 

 

 

3.2.2 "Possible Improvements for Existing Web-based Image Search Engines: An 

Investigation on People's Preference" (Jin 2006) 
 

Författaren till denna masteruppsats inom information management har gjort litteraturstudier 

samt usability-utvärderat tre bildsökmotorer på webben (inklusive Google Bilder) för att 

sedan lägga fram ett förslag på en för användare förbättrad sökmotor. Utvärderingen skedde 

genom användarundersökningar med enkäter, och förbättringsförslag söktes i korta intervjuer 

med samma testpersoner. När författaren utformat ett prototypförslag till förbättrad sökmotor 

kommenterades även det av testpersonerna.  

 

Uppsatsen inriktar sig på vanliga internetanvändare som använder bildsökning för generella 

bildbehov, t ex sökningar efter en favoritskådespelare eller Microsofts logga. Testpersonerna 

var 14 till antalet och en blandning av informationsvetenskapsstudenter på avancerad nivå, 

studenter från andra discipliner, "information related professionals" och "other professionals". 

Alla testpersoner hade universitetsutbildning och använde internet varje dag, och de flesta 

ansåg sig vara på nivån intermediate eller experienced beträffande vanlig informationssökning 

och beginner eller intermediate när det kom till bildsökning (s. 43). Det framgick att de trots 

sin internetvana generellt kände sig osäkra när de sökte efter bilder (s. 44). 

 

Testpersonerna fick utvärdera tre befintliga sökmotorer genom att lösa några av författaren 

angivna bildsökningsuppgifter och sedan värdera upplevelsen. Resultaten sammanfattades 

såhär (s. 56f):  

 
• In the three image search engines for experiments and interface usability 

evaluation, Google generally got the highest score and the participants were most 

satisfied with it. 

 

• In the short interview sessions, many participants took Google‟s image search 

engine as example and Google seems has potentially become the benchmark 

which is often used by users to compare with other systems. 

 

• The participants were not very satisfied with these systems‟ advanced options. 

Google and Picsearch have few options while Corbis has a lot of options 

however not easy to use. 

 

• More interaction between the systems and user were expected. Such as system 

suggesting keywords; users choosing interested image as an example to initiate a 

new search; providing a workspace for editing, adding notes or sharing images 

with others. 

 

• Query by colour and sketch interested the participants but they were afraid their 

sketches were not good enough to express their thoughts in mind. 

 

• The most popular thumbnail numbers per screen is 11-30 and the participants 

believed Corbis‟ 50 thumbnails per screen were too many. They expected every 4 

or 5 thumbnails put in a row. 
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• The participants sometimes felt difficulty in forming the query words. 

 

• Image search engines, e.g. Google, sometime return a large number of images, 

however many of them are irrelevant or unwanted. Users have to manually filter 

them page by page. 

 

• Sometimes users do not clear what images they are exactly looking for at the 

beginning, until they find interested images from the results, e.g. looking for 

some pictures as illustrations in PowerPoint slides. 

 

• The participants expected a concise and understandable interface. 

 

• Short response time is important for users. 

 

• Less ads is better. 

 

Google Bilder valdes in i studien med motiveringen att det är en av de dominerande 

sökmotorerna, med många lojala användare som är vana vid att använda den och därför kan 

ha många både positiva och negativa synpunkter på gränssnittet och funktionerna (s. 35). 

Utvärderingen visade att det var den av de tre sökmotorerna som testpersonerna gav högst 

betyg. Dock kan det spela in att de 12 av 14 testpersoner som över huvudtaget använt 

bildsökmotorer förut hade använt just Google Bilder och kände sig bekväma med den på 

förhand (s. 44, 66). Sökmotorn tycks ha uppnått referenspunktsstatus; den tas av användarna 

upp som exempel vid diskussion kring andra bildsökmotorer (s. 56), precis som det i 

allmänhet görs jämförelser med Googles vanliga sökmotor när vanliga sökmotorer diskuteras.  

 

Förslagen till förbättring av Google Bilder gällde fler sökalternativ (den avancerade 

sökningen upplevdes som lite för enkel), ökad kategorisering av sökträffarna (exempelvis 

åtskillnad mellan olika innebörder av ord) och möjlighet att se den textuella bildinformationen 

även efter att man klickat på bildens thumbnail (s. 45). De fördelar som lyftes fram var 

snabbhet, lämplig bildinformation i träfflistan, koncist gränssnitt och att kunna sortera 

träffarna efter bildstorlek både innan och efter att sökfrågan ställts till systemet (s. 46).  

 

Google Bilder fick allt som allt 4.14 av 5 i nöjdhetsbetyg. Testpersonerna var framför allt 

nöjda med sökmotorns "ease of learning", men även "ease of use", "information quality" och 

"results representation" fick över 4 i genomsnittsbetyg. Några användare hade dock svårt att 

lyckas fullfölja sökuppgifterna effektivt/snabbt och upplevde att en orsak var att 

informationen som systemet gav var otillräcklig. Några upplevde också organisationen av 

träfflistan och bildinformationen invid thumbnails som bristfällig (s. 45). 

 

Baserat på all respons från användarna samt litteraturstudier så gjorde författaren ett förslag 

till ett nytt gränssnitt. Vederbörande använde Google Bilders gränssnitt som grund och 

beskrev genom HTML-sidor hur nya funktioner och resultatpresentationer skulle kunna se ut, 

och användarna fick kommentera dem (s. 62f). De tyckte att en "Visa liknande bilder"-länk 

vid varje thumbnail vore väldigt användbart (något som finns i Google Bilder idag). Likaså 

skulle de uppskatta en möjlighet att rangordna bilderna efter antingen relevans eller tid då 

bilden skapades.  

 

Författaren har också i en vänsterspalt på resultatsidan infört en funktion för klustring av 

bilder efter storlek, filtyp, färg eller komposition. Alla testpersoner menade att detta skulle 

hjälpa dem att hitta bilden de sökte. Någon föreslog klustring utifrån användningsområde för 



12 

 

bilden (t ex ekonomi, sport, nyheter etc).  

 

I Google Bilder idag (2011-05-09) finns möjlighet att i en spalt till vänster av resultatsidan 

(samma plats som författaren valde) avgränsa sökningen utifrån storlek, typ (t ex ansikte, 

foto) och färg. Genom avancerad sökning finns det – både i prototypen och i Google Bilder – 

möjlighet till fler förfiningar. 

 

Testpersonerna tyckte också att det vore bra med en sorts klustring som bestod i 

nyckelordsförslag (t ex "fiona apple" och "apple tree" när man söker efter "apple"). 

Författaren föreslog dessutom att man när man klickat på en bild får se nyckelorden som är 

associerade med den, och kan välja att göra en ny sökning utifrån dessa (s. 60). Längst ner på 

resultatsidan placerade författaren en ruta för "search within results" för den som vill avgränsa 

resultaten genom ytterligare nyckelord. 

 

Författarens förslag till ny version av avancerad sökning tillät samma val som för klustringen 

samt avgränsningar för bildformat (t ex horizontal), datum då bilden skapades, människor i 

bilden, nivå på SafeSearch, webbdomän bilderna hämtas från, samt funktionerna "search by 

sketch" och "search by an example image" (s. 109). Testpersonerna var alla nöjda med dessa 

avgränsningsmöjligheter och metoder, även om de tyckte att författarens upplägg kunde 

förenklas. 

 

Författaren uppfann också en "personal workspace", som tillät att man markerade intressanta 

bilder som sparades och kunde nås genom ett användarkonto för att studeras och 

kommenteras senare. Alla testpersoner tyckte att detta skulle vara väldigt användbart vid 

sökning efter mer än en bild och föreslog fler funktioner, såsom möjlighet till att dela bilderna 

med vänner. 

 

Användarna tyckte sammantaget att det nya gränssnittet var mycket bättre än det hos de tre 

sökmotorer de tidigare fått utvärdera (s. 65). 

 

 

3.2.3 "Looking for a Picture: An Analysis of Everyday Image Information 

Searching" (Cunningham & Masoodian 2006) 
 

(I denna presentation utelämnas sidhänvisningar eftersom hela studien ryms på två (2) sidor.) 

 

Det här är en liten – men för denna uppsats mycket relevant – studie som vill öka förståelsen 

för vardagligt bildsökningsbeteende. Författarna lät 31 HCI-studenter detaljerat beskriva ett 

bildbehov de nyligen haft och hur de försökte tillfredställa det, samt intervjua varsin kamrat 

om samma sak. Detta resulterade i 64 bildsökningsbeskrivningar. Det som är särskilt 

intressant för denna uppsats är att det är verkliga och vardagliga bildsökningsbehov som 

undersöks (vilket är relativt ovanligt), och att den webbplats som använts mest för 

bildsökningarna var Google Bilder. 37 av de sammanlagt 82 sökningarna i studien utfördes i 

Google Bilder. 

 

För att vara lite kritisk så kan nog inte resultaten i den här studien antas representera 

verkligheten helt och hållet, eftersom användarna själva fått välja att beskriva ett enda 

bildsökningsbehov som de haft. Det är inte säkert att det bildsökningsbehov som de först kom 

att tänka på eller ansåg som mest passande att beskriva är representativt för personens – och i 

förlängningen gruppens – bildsökningsbeteende under en längre period (om inte annat så har 



13 

 

det gissningsvis hållits tyst om bildsökningar av känslig natur). Siffrorna tas därför inte som 

någon absolut sanning av mig, men de är en fingervisning och resultat och reflektioner är 

fortfarande intressanta. 

 

Studien visar att 70% av sökningarna uttryckte specifika behov, relaterade till en specifik 

person, händelse eller aktivitet (exempel: "the Milan Inter football team"). På delad andraplats 

med 12,5% vardera kom generella formulerbara behov (exempel: "a typical New Zealand 

landscape with sheep"), respektive subjektiva behov som användaren tolkar som 

tillfredsställande för ett känslomässigt behov (exempel: "a funny photo"). Den sista kategorin 

som utgjorde 4,6% av sökningarna uttryckte generella abstrakta behov relaterade till abstrakta 

koncept (exempel: "an image symbolizing photography"). Här kan man alltså, liksom i 

Andersson & Ekelunds metastudie, konstatera att sökningar på det Shatford Layne kallar 

ofness är vanligare än mer abstrakta eller expressiva aboutness-sökningar. 

 

En intressant upptäckt i studien är att bildsökningar kan ha sitt ursprung i en sökning efter 

textuell information som sedan kompletteras med en bildsökning, underlättad av termer som 

funnits i texten.  

 

I genomsnitt användes 2,24 söktermer per sökning (söktermer är ord eller andra grupper av 

tecken, separerade från varandra med mellanslag). Det användarna saknade var möjligheter att 

begränsa resultaten till en bildtyp (t ex clip-art, teckning eller wallpaper), till bilder av en viss 

storlek (i Google Bilders avancerade sökning kunde man vid den tiden bara ange ifall bilden 

skulle vara small, medium eller large utan ytterligare specifikationer) och till ej 

upphovsrättsskyddade bilder. De ville också ha bättre möjligheter till browsing och jämförelse 

av bilder. I 20% av sökningarna tillfredsställdes bildbehovet av browsing snarare än sökning 

(t ex genom att använda en hemsida med lämpliga bilder istället för Google Bilder). 

 

Sedan denna undersökning gjordes har Google Bilder dock förbättrat samtliga möjligheter. 

Genom avancerad sökning kan man alltså begränsa resultaten efter bildtyp, mer specificerad 

storlek och användningsrättigheter. Tidigare i år (2011) blev även browsingen underlättad 

genom att standard-sidindelning av resultaten togs bort och träfflistan enkelt förlängs till en 

längd av otaliga sidor – när man tar sig ner mot botten av sidan så laddas och visas en 

fortsättning. 

 

 

3.2.4 "Image searching on the Excite Web search engine" (Goodrum & Spink 

2001) 
 

Den här publikationen har några år på nacken och lite oklara resultat, men är flitigt citerad och 

undersöker intressanta data. Den innehåller en sammanställning av data från 1 025 908 

verkliga user queries (sökfrågor, dvs. det som skrivs in i sökfältet vid en sökning) ställda till 

webbsökmotorn Excite (som verkar vara en av de största vid tiden för undersökningen och 

inte ha någon specificerad användargrupp, min anm.). Excite var ingen renodlad bildsökmotor 

utan bildsökning skedde genom att användaren i sökfrågan uttryckte att det var bildmaterial 

som önskades, t ex genom att skriva "pictures" eller ett filformat (t ex gif). Det var sökfrågor 

innehållande sådana termer (inklusive Video, Videos, Film och Movie) som analyserades av 

författarna. 

 

I genomsnitt ställdes 3,36 sökfrågor under en session. Detta kan tyda på att resultaten från den 

första sökningen var otillfredsställande och att sökfrågan därför omformulerades. Dock kan de 
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nya sökfrågorna lika gärna vara oberoende av den första och handla om ett annat bildbehov – 

författarna vet bara att sökningarna gjorts från samma dator under samma session. Eftersom 

författarna bara har tillgång till sökloggar och inte kan fråga användarna vet vi dessvärre inte 

orsaken till att det ställdes nya sökfrågor (s. 303f).  

 

Antal termer uppgick i genomsnitt till 3,74 per sökfråga. Eftersom minst en av dessa termer 

alltid utgjordes av en term som specificerade bildmaterial så kan antalet termer per sökfråga i 

renodlade bildsökmotorer antas vara lägre (s. 304). 

 

Det var en stor spridning på söktermer, dvs. få termer var vanligt förekommande. Termerna 

Pictures och Pics var de vanligaste med 10 749 respektive 6 407 användningar. De två 

vanligaste ej bildspecificerande termerna var Free och Nude (s. 305). Över hälften av 

termerna i studien förekom bara en enda gång (s. 307). Författarnas ungefärliga kategorisering 

av de 100 mest använda söktermerna visade att de var av följande typ (s. 306): 

 

 Image terms (t ex Pictures, Pics) 25,18% 

 Modifiers (t ex Nude, Adult) 7,67% 

 Sexual (t ex Sex, XXX) 7,21% 

 Cost (söktermen Free) 4,54% 

 Gender (t ex Women, Girls) 2,38% 

 Other (t ex Crash, Collection) 1,48% 

 People (t ex Diana, Princess) 1,48% 

 Arts and leisure (söktermerna Gallery, Art, Entertainment) 0,5% 

 

Uppenbarligen var många av bildsökningsbehoven av sexuell natur. Författarna bedömer att 

en fjärdedel av de 100 vanligaste söktermerna är av sådan art, men rapporterar också att de 

utgjorde en liten andel av termerna överlag (s. 307).  

 

Det är förargligt att behöva undra över de frågor som man hade behövt vara på plats under 

sökningssessionerna eller fråga användarna för att kunna besvara, det vill säga hur många 

modifierade sökningar som faktiskt var modifierade respektive nya, hur många söktermer som 

används utöver de bildspecificerande, samt hur termerna hänger ihop i sökfrågan och utifrån 

det borde kategoriseras. Dock har undersökningen ändå ett visst värde eftersom just bristen på 

inblandning gör att resultaten är ocensurerade och överensstämmande med verkligt 

sökbeteende. 

 

 

3.2.5 "Searching for digital images on the web" (Jansen 2008) 
 

Också denna undersökning hämtar sina data från verkliga bildsökningar i sökmotorn Excite, 

som påstås ha varit den femte största sökmotorn på webben år 2001 då sökningarna gjordes. 

Bildsökningar gjorda under ett dygn analyserades, vilket uppgick till nästan en miljon 

sökfrågor (s. 90). Fokus här är dock ett annat än i Goodrum & Spinks studie, nämligen hur väl 

tre attributsklassifikationsscheman från bildåtervinningsforskningen (utvecklade av de flitigt 

citerade forskarna Enser & McGregor, Jörgensen och Chen) lämpar sig för bildsökningar på 

webben.  

 

Resultaten visar att fördelningen av attribut i undersökningen skiljer sig från de som påvisades 

i de ej webbaserade undersökningarna där klassifikationsschemana kom till. Enligt Enser & 

McGregors undersökning berörde omkring 70% av sökfrågorna en unik person, sak eller 
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händelse och 34% av dessa var avgränsade/förfinade, oftast till en viss tid (s. 95). I den här 

undersökningen var dock majoriteten av sökningarna icke-unika (dvs. berörde snarare en 

grupp/ett fenomen än en enskild person/sak/händelse), och nästan alla (81,7%) var 

avgränsade/förfinade, oftast till aspekter som inte fanns med i Enser & McGregors 

klassifikation (s. 95, 97). Majoriteten av sökbehoven i Jansens studie verkade vara relaterade 

till människor, och egenskaper sökbara genom CBIR (t ex färg) verkade mindre intressanta (s. 

98). 

 

Inte heller attributsfördelningen i de andra två äldre undersökningarna stämde överens med 

fördelningen i denna, varför dessa gamla scheman av Jansen bedömdes vara olämpliga för – 

men anpassningsbara till – klassificering av attribut i webbsökningar (s. 97f). Skillnaderna 

antas bero på sökmiljön, de autentiska (ej testanpassade) omständigheterna, bredden i 

bildmaterialet som eftersöks och att användarna av en generell bildsökmotor på webben är 

mer heterogena jämfört med användarna av en specificerad samling (s. 98). 

 

De fem nya attributsklasser som Jansen fann vara vanligt förekommande och anser att ett 

attributsklassifikationsschema för webben behöver kompletteras med är "collections", 

"pornography", "presentation", "URL" och "cost". 

 

I jämförelsen med Enser & McGregors avgränsnings-/förfiningsattribut var flera av dessa nya 

attributsklasser vanligare än tidsattributet som dominerade där. 49,4% av avgränsningarna föll 

här in under "Image collections". Gissningsvis är siffran så hög eftersom det – som förklarat i 

Goodrum & Spinks studie – krävs minst en bildspecificerande term (t ex Pictures) eftersom 

sökmotorn är blandad. Collection-avgränsningar kan också yttra sig som "stock photography" 

eller "snow blizzard photos snowdrift snowstorms snowstorm shoveling".  

 

Avgränsningen "pornographic" utgjorde 16,2%. Avgränsningar som faller in under 

"presentation" utgjorde 12,3% och kunde t ex vara "tsurphu and monastery and photo", eller 

sökningar efter clip art som lämpar sig till alla hjärtans dag-bakgrundsbilder. Avgränsningen 

"cost" (10,8%) innebär liksom i Goodrum & Spinks studie att många sökfrågor innehöll 

termen "free". Beträffande avgränsningen URL så förekom det ofta att användare skrev in 

webbadresser i sökfrågan. Genom att utöka äldre klassifikationsscheman med dessa fem 

kategorier anser författaren att de kan fortsätta brukas även i webbmiljö (s. 97f). 

 

 

3.2.6 "An analysis of image retrieval behavior for metadata 

type image database” (Fukumoto 2006) 
 

Detta paper undersöker användarbeteende under bildsökning genom en användarstudie. 

Sökningarna gjordes i en avgränsad bildsamling men genom en webbläsare, och sökningen 

verkar fungera likadant som i en webbsökmotor med skillnaden att bildmängden är mindre. 

Testpersonerna var 20 studenter på grundnivå med vana vid att använda bildsökmotorer som 

Google Bilder och Yahoo! (s. 724). 

 

Användarna fick i uppgift att återfinna ett par bilder som tidigare visats för dem, samt att på 

egen hand välja ut varsin lämplig bild för ett ”summer greetings card” och ett ”favorite 

landscape” (s. 724f).  

 

Studien visade att användarnas beteende följde ett gemensamt mönster. Först infogade 

användaren ett eller två nyckelord, sedan tittade användaren på de återvunna bilderna och 
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slutligen använde användaren knappen ”back to home” eller ”previous page”. Detta stämmer 

enligt Fukumoto överens med tidigare forskning (s. 725). Formulering av söktermer tog cirka 

40% av användarens tid och att backa tog cirka 10-30% av tiden (s. 727, 725). Några 

adderande, raderande eller ersättande handlingar förekom (s. 725).  

 

När användarna genomförde den andra typen av uppgift där de själva skulle bestämma vilken 

bild som var lämplig skilde den sig på flera sätt från uppgifterna där de skulle återfinna en 

specifik bild. De friare uppgifterna involverade fler handlingar och mer möda lagd på 

sökfrågan och tog således längre tid. Varje enskild handling (t ex att skriva in ett sökord eller 

backa) tog dock lika lång tid oavsett typ av uppgift (s. 726-728). 

 

 

3.3 Sammanställning/Resultat 
 

Utifrån insikterna förvärvade från de sex studierna följer här en sammanställning på temat 

användares interaktion med bildsökmotorer på webben och deras uppfattning om Google 

Bilder. 

 

 

3.3.1 Sökfrågor 
 

Det är vanligast att användare söker efter faktiska föremål och människor samt tid, plats och 

händelse (attributsmässigt räknat enligt Andersson & Ekelund 2005), bilder relaterade till en 

specifik person, händelse eller aktivitet (Cunningham & Masoodian 2006), eller bilder 

relaterade till människor (Jansen 2008). Ifall sökfrågorna vanligen behandlade specifik eller 

generell ofness varierade mellan undersökningarna. Slutsatsen kan dock dras att det är 

konkreta, namngivna bildelement som eftersöks, med betoning på människor. Färger eller 

känslor var exempelvis inte lika vanligt av söktermerna att döma. 

 

Många av webbsökningarna innehåller avgränsande/förfinande söktermer (Jansen 2008). 

Attributsgrupper som verkar vara specifika för webbsökning är bildspecificerande, 

pornografiska, kostnadsfri-specificerande (Goodrum & Spink 2001, Jansen 2008), samt 

presentationsspecificerande och samlings- och/eller URL-specificerande (Jansen 2008). Detta 

är naturligt eftersom användare i en avgränsad bilddatabas i t ex ett ABM-arkiv inte kan 

förvänta sig att hitta pornografi och inte behöver ange att det är gratis bilder från en viss 

samling eller domän som eftersöks.  

 

Goodrum & Spink (2001) fann att varje sökfråga innehöll i genomsnitt 3,74 söktermer, varav 

minst en var bildspecificerande och alltså kan räknas bort i en sökmotor för endast bilder. 

Cunningham & Masoodian (2006) fick det till 2,24 termer per sökfråga (ingen 

bildspecificerande term behövdes här). Fukumoto (2006) menar att användarna skrev ett eller 

två nyckelord i sökfältet. Alltså kan en vanlig sökning förväntas innehålla 1 - 2,74 söktermer, 

med 2 termer som ungefärligt genomsnitt. 

 

Under en söksession ställdes i genomsnitt 3,36 sökfrågor till systemet från en och samma 

dator, men det är oklart om det var nya eller modifierade frågor (Goodrum & Spink 2001). 

Skrivandet av sökfrågor tog ca 40% av tiden som användare spenderade på bildsökning 

(Fukumoto 2006). 
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3.3.2 Gränssnitt 
 

Användarna vill ha ett enkelt och koncist gränssnitt (Jin 2006) där bilderna presenteras genom 

thumbnails (Andersson & Ekelund 2005). Sökbeteendet ser oftast ut så att användaren infogar 

ett eller två nyckelord i sökfältet, granskar resultatet och sedan backar tillbaka genom att 

använda "back to home/previous page"-knappen i webbläsaren (Fukumoto 2006). Användaren 

vill kunna välja mellan enkel och avancerad sökning (Andersson & Ekelund 2005). 

 

Browsing är viktigt för användare – det kan vara svårt att veta och formulera hurdan bild man 

vill ha förrän man ser den (jmf. objektsåtervinning, beskrivet på s. 6 i denna uppsats) . 

Samtidigt upplevs det som att många träffar är irrelevanta och det är jobbigt att behöva gallra 

i resultatet själv (Jin 2006). Användare skulle vilja ha möjlighet att jämföra utvalda bilder 

intill varandra för att göra ett slutgiltigt val (Andersson & Ekelund 2005, Jin 2006, 

Cunningham & Masoodian 2006).  

 

Det vore också önskvärt att kunna välja med vilken rangordning resultaten presenteras, t ex 

utifrån datum som bilden skapades, alfabetiskt, bildstorlek eller relevans för sökfrågan 

(Andersson & Ekelund 2005, Jin 2006). Man vill gärna kunna justera storleken på träfflistan, 

dvs. hur många bilder som visas i taget (Andersson & Ekelund 2005). Oftast är 11-30 

thumbnails per sida att föredra, vilket innebär plats för 4-5 bilder per rad (Jin 2006). Visning 

av textuell information om bilden önskas både vid thumbnails och när man klickat på bilden 

(Andersson & Ekelund 2005, Jin 2006).  

 

Enligt Andersson & Ekelund (2005) vore det bra med möjlighet till sökning genom en tesaur 

med alla nyckelord som finns i bildsamlingen. Det är dock oklart om detta är möjligt i en stor 

webbsökmotor med automatisk indexering. Förmodligen beror det på ifall all sökbar textuell 

metadata om bilderna är samlad någonstans. Ifall den är det så kan kanske en tesaur, eller 

möjlighet att visa alla sökorden för en viss bild och göra en ny sökning utifrån dessa (så som 

Jin föreslår 2006), vara användbart.  

 

Att ge användaren möjlighet att välja en CBIR-/query by image-metod för sin sökning anses 

inte alltför svårt och kanske uppskattat att infoga som ett kompletterande alternativ i en vanlig 

sökmotor, även om CBIR förmodas vara otillfredsställande som enda sökmetod för 

majoriteten av generella användare (Andersson & Ekelund 2005, Jin 2006). Annat som är mer 

eller mindre gränssnittsrelaterat och skulle kunna förbättra sökupplevelsen tas upp i det 

följande avsnittet 3.3.3 Funktioner. 

 

 

3.3.3 Funktioner 
 

Användare vill ha flera hellre än få möjligheter att avgränsa resultat via avancerad sökning, så 

länge de är lätta att förstå och använda (Jin 2006). Jins förslag på avgränsning utifrån 

bildformat, datum då bilden skapades, människor i bilden eller ej, Safe Search-nivå samt 

webbdomän bilderna hämtas från uppskattades av användarna. Efterfrågan på sökning utifrån 

webbdomän påvisades också av Jansen (2008) som fann att användare ofta hade URL i 

sökfrågorna. Också avgränsning efter bildtyp (t ex clip-art eller teckning), storlek och 

användningsrättigheter efterfrågas (Cunningham & Masoodian 2006; Jin 2006, s. 54).  

 

Jins (2006) testpersoner gillade idén med möjlighet till klustring av sökträffarna via en 

vänsterspalt på resultatsidan, med möjlighet att avgränsa resultaten efter storlek, filtyp, färg 
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eller komposition. Någon föreslog klustring utifrån användningsområde. Användare gillade att 

det i Google Bilder liksom i Jins prototyp går att avgränsa resultatet även efter att sökningen 

gjorts. 

 

Jin föreslog också en uppskattad klustringsmöjlighet som bestod i att förslag på nyckelord ges 

till användaren, som kan använda dem för att hitta resultat som stämmer överens med deras 

önskade innebörd av söktermerna (t ex förslagen "fiona apple" och "apple tree" när man söker 

efter "apple"). 

 

Att söka med en skiss som sökfråga bedömde testpersoner som intressant men svårt för 

vanliga användare, men en "Visa liknande bilder"-funktion där en intressant bild bland 

resultaten kan fungera som ny sökfråga uppskattades mycket (Jin 2006). Detta tyder på en 

sådan knapp/länk (vilket Google Bilder har idag) är ett för användarna passande sätt att 

erbjuda CBIR-sökning som komplement för den användare som är intresserad. 

 

Användare var entusiastiska över idén med ett "personal workspace", som ger möjlighet att 

spara bilder för senare användning och delning med hjälp av ett användarkonto (Jin 2006). 

 

 

3.3.4 Övrigt: 
 

Andersson & Ekelund (2005) framhåller vikten av tillgång till bra instruktioner och hjälp för 

användare (något som någon eller några i Jins undersökning 2006 saknade i bland annat 

Google Bilder), och Jin (2006) framhåller att det är viktigt att sökmotorn är snabb (vilket 

Google Bilder ansågs vara). Det framgår också att användare kan ha svårt att formulera 

sökfrågor (Jin 2006). 
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4 Utvärdering 
 

4.1 Metod 

 
I följande två avsnitt beskrivs de metodiska överväganden som gjorts inför uppsatsens nästa 

steg, där kunskaperna om användarpreferenser jämförs med Google Bilders faktiska 

egenskaper. 

 
 

4.1.1 Predictive evaluation 

 
Utvärderingen som nu ska genomföras ämnar lägga grunden till svaret på uppsatsens andra 

frågeställning, "Hur väl motsvarar Google Bilder vanliga användares behov?". Själva svaret 

diskuteras dock i avsnitt 5.1 i uppsatsens nästa och sista kapitel. Som ram för utvärderingen 

har en utvärderingsmetod från datorvetenskapens HCI-gren (human-computer interaction) 

lånats och anpassats. Den går under benämningen "usability evaluation" eller "usability 

review" och brukar utföras av yrkespersoner kopplade till design av exempelvis sökmotorer (i 

den mån usability, alltså användbarhet, utvärderas över huvud taget – datorvetenskapen anses 

ofta ha ett bristfälligt användarfokus, se t ex Andersson & Ekelund 2005, s. 28f). 

 

Usability-utvärdering brukar således inte vara ett självändamål på samma sätt som i min 

studie utan en del i utvecklingsprocessen vid skapandet av exempelvis en sökmotor, men jag 

finner det ändå vara en lämplig metod för att studera hur Google Bilder ter sig för användaren. 

Det man gör är att utvärdera sidans, systemets eller – i det här fallet - sökmotorns 

användbarhet genom att samla in usability requirements och sedan göra en usability 

evaluation. Detta kan göras på flera olika sätt, varav många av naturliga skäl inkluderar 

testpersoner. Eftersom usability handlar om att lyckas göra exempelvis sökmotorn användbar 

och anpassad för dess användare är det bra att anlita testpersoner ur den tänkta 

användargruppen som kommenterar eller löser uppgifter med sökmotorn för att se vad som 

fungerar och vad som brister i designen.  

 

Tack vare sammanställningen jag har gjort över vad användare behöver hos en bildsökmotor 

(se kapitel 3) så har jag redan användarstudier som grund och kan istället själv ikläda mig 

rollen som en typisk användare och på egen hand utvärdera sökmotorn. Detta kallas predictive 

evaluation (förutsägande utvärdering) med användarsimulering, eftersom jag förutser vad 

användare skulle göra genom kunskap om deras behov. Metoden gör att jag kan hitta många 

potentiella problem fortare och enklare än en liten grupp testpersoner själva skulle göra det 

(Preece et al 1994, s. 671-673). 

 

Den som utvärderar en sökmotor ska representera den faktiska användaren i så stor 

utsträckning som möjligt beträffande egenskaper och sökbehov (Hearst 2009, s. 63). Därför 

bedömer jag det som mer pålitligt att själv utgå ifrån information från mängder av 

testdeltagare som gjort bildsökningar under olika omständigheter (alla representerade i 

metastudien) än att göra ännu en användarstudie och hoppas på att den lilla grupp jag har 

möjlighet att undersöka representerar en större massa. 

 

Det finns några olika varianter av förutsägande utvärdering, varav en vanlig är "heuristic 

evaluation". Den och varianten "expert review" beskrivs kort på Usability.gov, en sida skapad 

av amerikanska staten för att främja användarvänlig webb (U.S. Department of Health & 
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Human Services 2011): 

 
A heuristic evaluation is a usability inspection method for computer software that helps to 

identify usability problems in the user interface (UI) design. It specifically involves evaluators 

examining the interface and judging its compliance with recognized usability principles (the 

"heuristics"). 

 

Heuristic evaluations usually are conducted by a small set (one to three) of evaluators. The 

evaluators independently examine a user interface and judge its compliance with a set of 

usability principles. The result of this analysis is a list of potential usability issues or problems. 

/…/ 

In an expert review, the heuristics are assumed to have been previously learned and 

internalized by the evaluators. That is to say, evaluators do not use a clear-cut set of heuristics. 

As a result, the expert review tends to be less formal, and usually there is no requirement to 

assign a specific heuristic to each potential problem. 

 

Utvärderingsmetoden i denna uppsats kommer hamna någonstans mittemellan dessa två 

varianter. Informationen jag fått fram i min metastudie kommer att vara mina 

"heuristics"/"usability principles"/"usability requirements", dvs. de riktlinjer för en 

användarvänlig bildsökmotor som Google Bilder kommer att mätas mot. Dock är varken 

riktlinjerna eller resultaten riktigt lika strukturerade som en heuristic evaluation kan vara. 

Därför känns det lämpligare att använda benämningen "expert review". Kravet på en expert 

review – att inte bara ha riktlinjerna på en lista utan också i bakhuvudet tack vare förvärvade 

kunskaper – uppfylls eftersom arbetet med metastudien gjort mig som utvärderare bekant med 

kunskapsområdet.  

Studierna i metastudien (kapitel 3 i denna uppsats) kompletterar varandra genom att innehålla 

olika typer av information om användarinteraktion med bildåtervinningssystem, men tyvärr 

finns det ändå kunskapsluckor. I de hänseenden där information om användares beteende och 

attityd saknas så försöker jag agera på ett intuitivt och förnuftsbaserat sätt men utan för 

mycket eftertanke. Jag föreställer mig att användare oftast inte lägger lika mycket tankemöda 

på en bildsökning som på en sökning efter exempelvis faktatexter att använda till skol- eller 

annat arbete (eftersom bilder fortfarande har lägre status än sådan text), men att de handlar på 

ett sätt som förefaller logiskt för dem.  

 

4.1.2 Val av sökuppgift 
 

Beträffande sökbehov och sökfråga som används i utvärderingen så eftersträvades något som 

var så vanligt som möjligt. Därför valdes utifrån metastudiens resultat en sökfråga med två 

söktermer: en som rör en person, samt en avgränsare. De enligt Goodrum & Spink (2001) 

vanligaste termerna "Free" och "Nude" valdes av etiska skäl bort. Istället valde jag två andra 

termer från deras lista över de 100 vanligaste söktermerna (Goodrum & Spink 2001, s. 305), 

nämligen (den brittiska prinsessan) "Diana" som personterm och "cards" som 

presentationsavgränsare (en avgränsningstyp som Jansen 2008 lyfte fram som webbspecifik). 

Tanken är att användaren söker ett typiskt vykort/gratulationskort med ett porträtt av 

prinsessan Diana, som ämnas skrivas ut på en skrivare och hängas upp på väggen eller ges till 

någon bekant. Eftersom det i metastudien inte framkommit vad användare egentligen har för 

syfte eller mål med bildsökningen (utöver pornografi och lämpliga PowerPoint-illustrationer) 

känns denna sökuppgift lika trovärdig som någon annan. Sökningen faller in under den 

kategori som enligt Cunningham & Masoodians studie (2006) verkar vara vanligast, dvs. 
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behov relaterade till en person, händelse eller aktivitet, och "card" representerar som sagt 

Jansens (2008) avgränsningskategori "presentation" (det är en vykortsaktig bild som eftersöks 

och inte vilken bild som helst). 

 

4.2 Resultat 
 

Utvärderingen genomförs den 11 maj 2011. Den Google Bilder-version som används är den 

svenska, som nås genom att gå in på http://www.google.se och klicka på länken "Bilder" högt 

upp till vänster på sidan. Detta tar en till bildsökmotorns startsida. 

 

Startsidans layout där enkla sökningar utförs är väldigt ren, i princip endast innehållande 

namnet på sökmotorn och en sökruta. Detta uppskattas enligt Jins (2006) studie av användare. 

Eftersom tillgång till instruktioner och hjälp är viktigt (Andersson & Ekelund 2005) kunde 

man dock förvänta sig en länk till ett hjälpavsnitt, vilket saknas.  

 

 

Tänkbart scenario 1 – Snabbsökning: 
 

För att söka skrivs "diana cards" (utan citationstecken) in i sökfältet, och sökningen sker 

genom att man trycker Enter på tangentbordet eller på knappen "Sök bilder" invid sökfältet. 

På skärmen visas då en resultatsida späckad med thumbnails. En vanlig användare skulle inte 

räkna dem, men just på denna skärm och med denna sökning är det 75 stycken som visas 

innan man bläddrar ner, med 12-13 bilder i varje horisontell rad. Enligt metastudien är långt 

färre visade resultat i taget att föredra. Samtidigt är upplägget väldigt lämpat för browsing. 

Genom att presentera såhär många resultat på en gång slipper användaren bläddra igenom 

flera sidor av irrelevanta träffar för att hitta några som är rätt – det som är intressant kan 

plockas ut genom att snabbt ögna igenom det som genast visas på skärmen. 

 

Många träffar är nämligen irrelevanta för sökningen, något som även användare i Jins (2006) 

och Cunningham & Masoodians (2006) studier generellt upplevde hos Google Bilder. Endast 

23 av de 75 bilderna föreställer prinsessan Diana. Detta är visserligen inte så konstigt 

eftersom det inte har specificerats att det är just prinsessan som söks (det är troligt att en 

”verklig” användare faktiskt skulle ha specificerat detta). Samtidigt brukar användare 

uppenbarligen bara använda några få söktermer, så att sökmotorn på detta vis "missuppfattar" 

sökfrågan vilket leder till irrelevanta träffar torde vara naturligt. Några enstaka av träffarna 

skulle ha varit intressanta ifall man sökte kort med namn på att ge till någon som heter Diana, 

och många berör en kortillustratör som heter Diana Cooper. Resten har mindre uppenbar 

koppling till sökfrågan. 

 

Det saknas linjer eller andra avgränsningar mellan resultatsidans thumbnails. Vissa bilder har 

vit bakgrund liksom resultatsidan och innehåller flera bilder separerade från varanda, och då 

är det svårt att se vad som ingår i en och samma bild utan att föra muspekaren över den och få 

en större, avgränsad thumbnail med textuell information inunder. Den textuella informationen 

består av en hyperlänkad bildtitel inklusive filtyp, och sedan följer bildstorlek, en del av den 

text som omger de eftersökta termerna på bildens värdsida, samt vilken sajt/domän som 

bilden befinner sig på. Under denna information finns också hyperlänken "Liknande", som 

leder till en sökning efter färg- och layoutmässigt liknande bilder (s k "query by image 

example" eller CBIR-sökning).  

 

Första steget efter sökning och browsing blir en klickning på den första bilden i listan som 

http://www.google.se/
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verkar lämplig – även om det verkar finnas finare bilder längre ner är det lätt att istället lita på 

Google Bilders relevansbedömning. På skärmen visas efter klickning bildens hemsida 

mörklagd i bakgrunden, och den valda bilden är centrerad på skärmen. Till höger finns en 

spalt med informationen: "Google Bilder. Bildens webbplats: etsy.com. Helbild - Samma 

storlek. Storlek: 75 x 75. Typ: 3KB JPG. Denna bild kan vara skyddad av upphovsrätten." 

Informationen är alltså inte densamma som den som fanns på resultatsidan, och användare vill 

gärna att den informationen ska vara fortsatt tillgänglig när man klickat på bilden (Jin 2006). 

Dock får man en ny potentiellt värdefull uppgift, nämligen filstorleken. Uppgiften om att 

bilden "kan vara" skyddad av upphovsrätten är inte till någon hjälp och känns mer som en 

etisk gardering från Google Bilders håll.  

 

Bilden visar sig tyvärr vara mycket liten. Informationen i högerspalten om att helbilden 

kommer att vara i samma storlek är lätt att missa, och därför klickar man kanske på bilden för 

att få den större. Ingenting händer. Användaren ser då informationen om helbild i högerspalten 

och klickar på "helbild" som är hyperlänkat. Sidan man kommer till då är helt tom och vit 

bortsett från den lilla bilden, som placeras i det övre vänstra hörnet. Besviket klickar 

användaren på backa-knappen i webbläsaren två gånger för att komma tillbaka till sidan med 

alla resultaten och prova med en ny bild. 

 

Användaren väljer nu en av de bilder som finns längre ner och ser mer lovande ut, träff 

nummer 46. Ifall Google Bilder följt metastudiens rekommendation på 11-30 bilder per sida 

och haft traditionell sidindelning så skulle denna bild ha hamnat på sidan 2. Också denna bild 

visar sig dock vara alltför liten. Användaren backar tillbaka till resultatsidan igen. 

 

 

Tänkbart scenario 1.1: 
 

En möjlighet är att användaren fortsätter klicka på lovande bilder allt eftersom de dyker upp i 

resultatlistan. Kanske noteras storleksangivelsen på de för små bilderna och man klickar i 

fortsättningen bara på de som anges vara större, eller så klickar man på varje bild med rätt 

utseende. Hur som helst blir man frustrerad över tidsåtgången och den för användaren 

bristfälliga relevansbedömningen eftersom stora bilder saknas. Efter att ha gått igenom uppåt 

10 sidor (sidangivelser finns kvar trots att man numera fortsätter gå nedåt på samma sida 

istället för att byta) så ger man förmodligen upp eller nöjer sig med en mycket mindre bild än 

man tänkt sig. 

 

 

Tänkbart scenario 1.2: 
 

I detta scenario vänds blicken, efter den inledande upplevelsen med för små bilder, mot 

vänsterspalten på resultatsidan. Där är det markerat att det är bilder man söker efter, samt att 

de är sorterade efter relevans. Det verkar korrekt. Längre ner framgår det att man söker efter 

alla storlekar på bilder, och användaren upptäcker hyperlänkar som verkar tillåta en att istället 

välja en storlek. Användaren klickar då på "Stor".  

 

Skärmen fylls av en ny uppsättning thumbnails. Den första innehåller prinsessan Diana men 

passar inte denna användares bildbehov. Resten av bilderna är helt irrelevanta. Användaren 

tittar i vänsterspalten efter fler avgränsningar och hittar och klickar på hyperlänken "Ansikte". 

En ny uppsättning thumbnails fyller skärmen, alla innehållande ansikten men få som 

föreställer prinsessan Diana.  
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SafeSearch är inaktiverat (vilket syns intill sökrutan högst upp på sidan) och tre bilder 

innehåller tjejer i minimala bikiniöverdelar. Två av dessa avklädda bilder försvinner ifall man 

istället gör samma sökning med Safe Search-filtret inställt på "Strikt", dock behåller den mest 

utmanande bilden en hög placering. 

 

Redan bild nummer 6 (med SafeSearch inaktiverat) uppfyller faktiskt användarens bildbehov, 

vilket visar att inställningarna i vänsterspalten är väldigt användbara för att avgränsa resultatet 

på ett lämpligt sätt. Dock kan man vilja titta på fler bilder innan man bestämmer sig för vilken 

som är bäst. Man backar då tillbaka till resultatsidan och får högerklicka på bilden för att 

kunna öppna den igen i en egen flik eller ett eget fönster för att senare kunna jämföra den med 

andra bilder som man hittar. Här hade det varit användbart med de funktioner för 

bokmärkande och undansparande av bilder eller andra jämförelseverktyg som föreslås av Jin 

(2006). 

 

Dock blir bildbehovet trots allt uppfyllt denna gång, tack vare användandet av 

avgränsningsfunktionerna i vänsterspalten. 

 

 

Tänkbart scenario 2 – Avancerad sökning: 
 

I detta scenario skrivs ingenting i sökrutan på startsidan utan användaren går direkt in på 

"Avancerad sökning" via länken intill sökfältets sökknapp. Det är tänkbart att användare som 

tidigare fått hjälp med vanlig informationssökning uppmärksammats på fördelarna med att 

använda de avancerade sökalternativen i sökmotorer och sedan har börjat uppskatta och vänja 

sig vid att begagna dem eftersom sökresultaten blir bättre, och att de väljer detta scenario 

eftersom de förmodar att det ska ge förbättrade resultat också i en bildsökmotor. 

 

Sidan för avancerad sökning innehåller flera textfält och menyer. Det finns inledningsvis 

möjlighet till sökning efter exakta fraser, användning av synonymer eller uteslutning av ord, 

men i detta scenario nöjer sig användaren med att skriva "diana cards" (utan citationstecken) i 

det översta fältet "Hitta sidor med samtliga ord". Sedan ställs man inför ett val av innehållstyp 

(det som tidigare i denna uppsats kallats bildtyp) – "vilket innehåll som helst", "ansikten", 

"fotoinnehåll", "clip art" och "linjeritningar".  

 

 

Tänkbart scenario 2.1 
 

Både ansikten och fotoinnehåll känns som relevanta avgränsningar, men eftersom man bara 

kan välja en så väljer man rimligen ansikten eftersom det förhoppningsvis kommer minska 

mängden irrelevanta bilder utan ansikten. 

 

På "Storlek" kan man välja "Alla storlekar", "Stor", "Mellan", "Ikon" eller olika alternativ 

med utformningen "Större än..." och så en storleksangivelse i siffror. Den som inte känner sig 

särskilt bevandrad inom bildstorlekar, men vet att bilden ska vara relativt stor eftersom den 

ska göra sig som utskrift, väljer troligen alternativet "Stor". Man ges sedan också möjlighet att 

själv uppge en exakt storlek eller låta Google Bilder fylla i storleken på den 

skrivbordsbakgrund man har. Det hade varit användbart ifall man varit på jakt efter en ny 

skrivbordsbakgrund eller visste exakt vilken storlek på bild man ville ha, men det är inte fallet 

denna gång så fälten lämnas tomma. 
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Nästa val användaren ställs inför är bildformat. Spelar det ingen roll, eller vill man kanske ha 

en bild utdragen i höjdled, en kvadratisk bild, en bild utdragen i sidled eller ett 

panoramaformat? Vykort kan visserligen ha olika format men bilden användaren i detta fall 

föreställer sig är i ett klassiskt porträttformat med bilden utdragen i höjdled, så alternativet 

”Utdragen i höjdled” väljs. 

 

Sedan tillåts man avgränsa resultaten till filtyp (JPG, GIF, PNG, BMP eller SVG), men 

eftersom det förmodligen upplevs som onödigt för en vanlig användare som tänkt skriva ut 

bilden direkt så får alternativet "alla filtyper" stå kvar. Ifall man faktiskt har filtypspreferenser 

så är det förmodligen irriterande att det inte går att välja att söka efter ett par olika filtyper – 

valet står mellan att tillåta alla filtyper eller bara en. 

 

Exempelanvändaren i detta scenario tycker att en bild i färg skulle se trevligast ut och väljer 

härnäst att avgränsa resultatet till bilder som "har färg" hellre än alternativen "bilder som 

innehåller alla färger" och "bilder som är svartvita". "Bilder som innehåller alla färger" är en 

lite lustig formulering som för tankarna till färgchock, dock drar man den förnuftiga slutsatsen 

att alternativet innebär att ingen avgränsning görs – bilder inkluderas i resultatet oavsett deras 

färg. En usability-princip är att använda ett för användaren naturligt språk, en annan att 

användaren inte ska behöva tänka till över vad som menas (Krug 2006, kap. 1), och 

naturligtvis ska formuleringarna även vara korrekta. I detta fall är språket kanske lite väl 

”naturligt” och därför tvetydigt, dock är Google Bilders formuleringar överlag helt godkända. 

 

Sedan ges möjlighet till att ange en sajt eller domän som bilderna ska hämtas från, vilket i 

detta fall är ointressant men en bra funktion enligt metastudien. Angående nästa val, 

”Användarrättigheter”, skulle man med bildsökningssyftet i detta exempel kunna låta det 

förvalda alternativet "Visa bilder som ej är filtrerade på grund av licens" stå kvar – ingen 

nämnvärd spridning av bilden kommer ju ske. Dock kan den som lyssnat på varningar mot att 

använda upphovsrättsskyddat material drabbas av ett irrationellt styng av samvetskval, och 

därför ponerar vi att användaren istället väljer att bara visa bilder som får användas (dock 

behöver de inte vara tillåtna att användas kommersiellt och/eller ändras, vilket utgör de andra 

alternativen).  

 

Slutligen får man ange nivån på filtrering för "Säker sökning" (dvs. SafeSearch-nivå). Risken 

är liten att särskilt mycket anstötligt material skulle dyka upp med sökorden i exemplet, men 

för att sänka antalet irrelevanta träffar (och, i det här fallet, undersöka filtreringseffektiviteten) 

väljs strikt filtrering.  

 

Det känns ologiskt att behöva leta efter sidans sökknapp när man väl fyllt i allting – den borde 

rimligtvis sitta under sista avgränsningsalternativet så att man kan söka direkt när man fyllt i 

allting, men istället är den placerad högst upp, bredvid det första fältet där söktermerna 

matades in. Det är visserligen sökfrågan som är grunden i sökningen men om användarna inte 

hade velat använda några avancerade sökalternativ, vilka flyttar fokus längre ner på sidan, så 

skulle de inte ha gått in på sidan för avancerad sökning utan sökt i det vanliga sökfältet på 

Google Bilders startsida. Även här finns det risk för att användare får tänka i onödan, något 

som i värsta fall kan bli frustrerande och få användare att tappa förtroende för sidan (Krug 

2006, s. 15) . 

 

Hur som helst så lokaliseras knappen och sökningen genomförs. Ingen träff. 

 

Förvånad backar man då med bakåtknappen på webbläsaren och återställer det alternativ som 
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man misstänker ligger bakom problemet ("Visa bilder som får användas") till "Visa bilder som 

ej är filtrerade på grund av licens". Med tanke på mängden bilder Google Bilder söker igenom 

kan det ju knappast vara någon annan av avgränsningarna som ställer till det (vilket dock inte 

är en självklar slutsats för en förstagångsanvändare av Google Bilder, som kan tro att det inte 

finns några bilder relaterade till sökfrågan eller att de är svåra att få fram och därmed lämnar 

sökmotorn). Sedan genomförs sökningen igen. 

 

Mycket bättre! Skärmen fylls av thumbnails i rätt format innehållande diverse ansikten, och 

trots att de flesta inte föreställer prinsessan Diana så finns hon på både första och andra 

träffen. Den första bilden är tecknad men den andra är ett lämpligt foto (och faktiskt samma 

bild som tillfredsställde sökbehovet i scenario 1.2, bilden finns att beskåda i bilaga 1). Den 

utmanande bikinitjejen från scenario 1.2 dröjer sig för övrigt också envist kvar bland de 

översta resultaten (gissningsvis för att namnet Diana finns både i bildtiteln och i text på 

bildens värdsida, men det gör även ordet "sexiest", vilket kan tyckas märkligt och dåligt när 

man har ett strikt SafeSearch-filter på. Filtret ska enligt Google identifiera tvivelaktigt 

innehåll genom automatiska metoder som tar hänsyn till både nyckelord och länkar utöver 

själva bilderna).  

 

Det spelar dock ingen roll för de flesta användare eftersom bildbehovet är uppfyllt. Liksom i 

scenario 1.2 skulle man kanske vilja jämföra bilden med andra relevanta bilder och får i brist 

på inbyggd funktion för jämförelse av bilder arrangera det bäst man kan – lämpligen genom 

att öppna de olika bilderna i olika flikar eller fönster i webbläsaren. 

 

 

Tänkbart scenario 2.2 
 

Ifall användare skulle välja att avgränsa sig till fotoinnehåll istället för ansikten skulle fler 

irrelevanta bilder mycket riktigt komma i deras väg. Scenariot resulterar i fyra bilder medan 

man fortfarande avgränsar resultatet till bilder som är fria att använda, dock är de fyra 

bilderna helt irrelevanta för sökbehovet. Med användningsrättighet-avgränsningen borttagen 

skulle så den första relevanta bilden ha hamnat på plats 24 (och den specifika bilden som först 

tillfredsställde sökbehovet i både scenario 1.2 och scenario 2.1 skulle ha hamnat på plats 86). 

 

Med enbart på höjden utdragna bilder var det för övrigt mycket lättare att se var en bild 

började och nästa slutade på resultatsidan än vad det var i scenario 1.1 och 1.2, där 

bildformaten varierade. 

 

 

Tänkbart scenario 3 – CBIR-sökning 

 
Detta scenario rör möjligheten att använda "Liknande"-länken när man hittat en relevant bild. 

Personligen tror jag inte att det är en funktion som användare upptäcker – varken jag eller min 

handledare hade nämligen uppmärksammat den när vi använde Google Bilder i vardagen 

innan uppsatsen blev aktuell. Dock är det inte just våra sökbeteenden utan metastudiens 

resultat som uvärderingen utgår ifrån, och eftersom jag inte vet ifall användare skulle 

uppmärksamma funktionen vill jag inte utesluta möjligheten att de gör det. Dessutom är det 

intressant att utvärdera så många aspekter och funktioner som möjligt för att få en heltäckande 

bild. 

 

Således genomförs en ”Liknande”-sökning utifrån den relevanta träff som figurerat i tidigare 
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scenarion och finns att se i bilaga 1. Denna sökning genomförs några få dagar senare än de 

tidigare, närmare bestämt den 15 maj 2011, och redan har träfflistan ändrats – bilden hittas 

inte genom att ange samma sökkriterier som i scenario 1.2 (snabbsökning med 

vänsterspaltsavgränsning till stora bilder med ansikten). Jag hittar den dock när jag lägger till 

princess som sökterm. Den modifierade och specificerade sökfrågan generar för övrigt 

fortfarande många irrelevanta träffar – 48 av 79 bilder föreställer inte prinsessan Diana. Något 

annat som jag lägger märke till är att det bredvid "Liknande"-länken under just denna bild 

finns en länk som heter "Fler storlekar" och leder till en resultatsida med de olika storlekar av 

bilden som finns på olika platser på webben. Det verkar logiskt nog som att denna länk endast 

finns under de bilder som är särskilt populära och används i breda sammanhang, och därför är 

uppladdade av olika personer i olika format. 

 

"Liknande"-länken för istället användaren till en resultatsida fylld med thumbnails som alla 

går i ungefär samma färgskala och innehåller ansikten. Detta trots att vänsterspalten visar att 

avgränsningen "Ansikte" (och även "Stor") automatiskt har inaktiverats. Väldigt många bilder 

föreställer prinsessan Diana – bara 14 av 90 gör det inte. För den som känner till CBIR så är 

det uppenbart att det är den metoden som används och att det är prinsessans säregna hårsvall 

samt färgskalor som är typiska för tiden hon verkade i som vi har att tacka för det goda 

resultatet. CBIR-mekanismerna ser exempelbildens hår i andra bilder, kombinerat med övrig 

form och färg. Ansiktens säregna form och färg gör att "Ansikten"-avgränsningen inte behövs 

– de prioriteras automatiskt med CBIR-metoden. 

 

Eftersom det fortfarande är ett stort porträtt som eftersöks så markerar användaren "Stor" i 

vänsterspalten igen. Genast reduceras träfflistan till bara 19 resultat. 7 föreställer prinsessan 

Diana, men bara 2 uppfyller de specifika önskemålen i exemplet, varav en är exempelbilden 

som "Liknande"-sökningen utgick ifrån. Alltså var ”Liknande”-funktionen i detta fall inte till 

någon större hjälp för att hitta lämpliga bilder. Att hitta en enda ytterligare kandidatbild med 

liknande färgskala kunde i detta fall ha gjort lika snabbt via resultatsidan innan "Liknande"-

sökningen. 

 

 

4.3 Sammanställning 

 
Nedan sammanfattas resultaten från utvärderingen i punktform. Sammanställningens 

disposition speglar för tydlighetens skull den som används i metastudiens sammanställning, 

med den översta kategorin "Sökfrågor" undantagen eftersom den ej är applicerbar. 

 

 

4.3.1 Gränssnitt 
 

Positivt:  

 Enkelt och koncist gränssnitt där bilderna presenteras genom thumbnails. 

 Att följa sin vana att använda "back to home/previous page"-knappen i webbläsaren 

orsakar inga problem.  

 Man kan välja mellan enkel och avancerad sökning. 

 Resultatsidan är väl lämpad för browsing eftersom den visar många thumbnails i taget. 

Detta underlättar för användaren som slipper bläddra ner eller byta sida lika ofta som i 

gränssnitt med färre thumbnails per skärmyta. 

 Textuell information om bilden visas både på resultatsidan och när man klickat på 
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bilden. 

 Det finns möjlighet till CBIR-sökning via "query by image". 

 

Negativt: 

 Det saknas möjlighet till visning av utvalda bilder intill varandra för jämförelse. 

 Resultaten sorteras efter relevans, och inga alternativa rangordningar finns. (Dock kan 

man nu i den engelska versionen Google Images välja att sortera resultaten efter ämne, 

mer om detta på s. 29f i denna uppsats) 

 Det går inte att justera storleken på träfflistan, dvs. hur många thumbnails som visas i 

taget. Eftersom användare tycker att 11-30 thumbnails per sida är lagom kan Google 

Bilders mer än dubbelt så många thumbnails per skärmyta uppfattas som 

överväldigande. 

 Den textuella informationen under bilden på resultatsidan skiljer sig från den typ av 

information man får när man klickat på bilden (text som omgärdar söktermerna visas 

endast på resultatsidan, filstorlek visas endast när man klickat på bilden). 

 Man kan inte söka via tesaur eller se vilka termer som sökmotorn förknippar med en 

viss bild. 

 

 

4.3.2 Funktioner 
 

Positivt: 

 Det finns flera möjligheter till avgränsning via avancerad sökning, och de är inte 

krångliga att förstå eller använda. 

 Man kan i den avancerade sökningen avgränsa utifrån bildformat, förekomst av 

ansikten i bilden, SafeSearch-nivå, webbdomän, bildtyp, storlek och 

användningsrättigheter. 

 I en vänsterspalt på resultatsidan finns möjlighet till avgränsning utifrån storlek, färg 

och bildtyp. Detta tillåter avgränsning även efter att sökningen gjorts. 

 Det finns tillgång till en "Visa liknande bilder"-funktion för den som är behjälpt av 

CBIR-sökning. 

 

Negativt: 

 Det går inte att avgränsa sökningen efter datum då bilden skapades (eller ens att se det 

på ett enkelt sätt). 

 Avgränsning för att hitta bilder som innehåller ansikten finns, men det inkluderar inte 

alla andra bilder på människor. 

 Säkerheten hos SafeSearch-filtreringen kan vara bristfällig. 

 Tillgången till bilder som Google Bilder vågar ange som tillåtna för användning kan 

vara för begränsad för att det ska vara rimligt att låta användare söka specifikt efter 

dessa. 

 Vissa avancerade sökfunktioner (inklusive val av filtyp) saknas i vänsterspalten, 

medan vänsterspaltens möjlighet till färgavgränsning saknas bland de avancerade 

sökfunktionerna. 

 Sökning utifrån bildkomposition är möjlig endast med query by image-funktionen.  

 Klustring utifrån bildens användningsområde är inte möjligt, inte heller får man 

förslag på nyckelord för att hitta bilder där söktermen har rätt innebörd (dock kan detta 

vara på väg att utvecklas, se s. 29f i denna uppsats). 

 Det finns ingen funktion som underlättar sparande, hantering och delning av bilder. 
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4.3.3 Övrigt 
 

Positivt: 

 Det finns en hjälpsida. 

 Sökmotorn är snabb. 

 

Negativt: 

 Många träffar är irrelevanta, vilket gör det besvärligt och tidsödande att hitta rätt 

bilder. 

 Hjälp och instruktioner borde finnas mer tillgängligt. Nu når man hjälpsidan endast 

genom att scrolla allra längst ner på resultatsidan och trycka på "Hjälp". Då kommer 

man dessutom bort från söksidan, när man av praktiska skäl skulle vilja ha båda 

sidorna uppe på samma gång. 

 Det kan kännas svårt att formulera sökfrågor eftersom man måste uttrycka sig på ett 

sätt som passar datorers annorlunda språkuppfattning (detta gäller dock all sökning 

som utförs med datorer). 
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5 Diskussion 

 
5.1 Hur väl uppfyller Google Bilder vanliga användares behov? 

 
Detta avsnitt ämnar svara på uppsatsens andra frågeställning – den om hur väl Google Bilder 

faktiskt motsvarar vanliga användares behov och passar deras beteende. 

 

Google Bilder uppfyller uppenbarligen många av de förväntningar och krav som vanliga 

användare har på bildsökmotorer. Det är nog inte bara på grund av användares vana vid att 

använda Google Bilder som sökmotorn fick ett högt betyg i Jins undersökning (2006). Sedan 

undersökningen genomfördes har Google Bilder dessutom utvecklats till det bättre, med nya 

avgränsningsfunktioner och en ny utformning av resultatsidan som kan tänkas underlätta 

browsing.  

 

Intressant är att det är precis sådana förändringar som föreslås i Jins (2006) och i Cunningham 

& Masoodians (2006) studier som faktiskt genomförts av Google Bilder. Jins 

förbättringsförslag med en vänsterspalt med avgränsningsmöjligheter på resultatsidan har 

genomförts. Likaså har Jins testpersoners önskemål på en query by image-funktion och fler 

alternativ i den avancerade sökningen uppfyllts. De brister som uppmärksammades i 

Cunningham & Masoodians studie och som nu åtgärdats av Google Bilder var att det var 

ansträngande att browsa igenom resultat på grund av sidbyten, samt bristen på möjlighet till 

avgränsning av resultat utifrån bildtyp, exakt storlek och användningsrättigheter. Särskilt det 

faktum att de bildtyper som förslås i Cunningham & Masoodians studie ("clip art, photograph, 

drawing, digital „wallpaper‟") stämmer exakt överens med de bildtypsavgränsningar som 

Google Bilders avancerade sökning utökats med, gör det till en inte obefogad gissning att 

Google Bilders utvecklingsteam har läst dessa studier och bestämt sig för att följa deras 

rekommendationer.  

 

Detta är mycket positivt eftersom det visar att användarorienterad forskning faktiskt kan bli 

uppmärksammad av utvecklare av bildåtervinningssystem, som därmed kan komma ifrån det 

kritiserade spåret där utveckling istället för att fokusera på användarna sker utifrån 

datorvetenskaplig fascination för nya tekniska möjligheter.  

 

De förslag till förbättringar som man får hoppas på att Google Bilders utvecklare tar till sig 

från forskningen framöver är alltså bland annat: 

 möjlighet till jämförelse av bilder 

 möjlighet till justering av antalet thumbnails som visas i taget 

 möjlighet att se samma textuella information före och efter att man klickat på en bild 

 möjlighet att göra samma avgränsningar efter att en sökning gjorts som man kan göra i 

den avancerade sökningen 

 möjlighet att få information om när bilden skapats och också sortera träffarna utifrån 

detta 

 möjlighet att spara, hantera och dela bilder, exempelvis genom någon typ av 

användarkonto. 

 

Något som Google Bilder glädjande nog visat sig vara igång med att utveckla just nu är 

möjlighet till något som de kallar "Sortera efter ämne". Det utgör ett alternativ till "Sortera 

efter relevans" som hittills varit den enda möjligheten beträffande rangordning av sökträffar, 

och eftersom sökmotorns relevansbedömning skiljer sig från användarens har det, som 
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tidigare nämnts, tvingat användare till att skumma igenom många för dem irrelevanta resultat. 

Att kunna välja andra sorteringar är en av sakerna som efterfrågas av användare av 

bildsökmotorer. 

 

Denna nya funktion finns ännu inte i den svenska versionen Google Bilder, men går att 

använda i den engelska versionen Google Images (som nås via http://images.google.com eller 

via länken "Google.com in English" som finns under sökrutan högst upp på resultatsidan i den 

svenska versionen). Information om den nya funktionen nås just nu, tack vare dess 

nyhetsvärde, via en länk under sökrutan på förstasidan (i båda språkversionerna). Bland annat 

finns där en Youtube-video med titeln "Google Images with sorting" (även nåbar via 

http://www.youtube.com/watch?v=WosBs0382SE 2011-05-11).  

 

Videon beskriver hur man tack vare ämnessorteringen kan få resultaten grupperade utifrån 

exempelvis olika hundraser när man söker på "dog", eller hur man vid en sökning på ”coffee” 

kan få resultatet grupperat efter olika sorters bilder på kaffe (kaffebönor, kaffedrickande etc). 

Nyttan med funktionen exemplifierar de bland annat med en situation som även nämnts av Jin 

(2006) – den när man behöver en bild till exempelvis en PowerPoint-presentation men inte vet 

exakt vad man vill ha förrän man ser det.  

 

Funktionen kan dessutom anses motsvara Jins (2006) idé om gruppering efter innebörd av 

söktermen, eller den om förslag på nyckelord för att komma rätt bland breda resultat. 

 

Kort sagt verkar Google Bilder vara medvetna om användares situation och behov, och det är 

mycket möjligt att det är tack vare att de lyssnar till den forskning som bedrivs. De har redan 

tidigare fått gott betyg från användarna i Jins studie, och ifall de fortsätter att utveckla sin 

sökmotor på detta vis så kan de vad gränssnitt och funktioner beträffar snart vara en fulländad 

sökmotor för den vanliga användaren. 

 

 

5.2 Diskussion kring återvinningsmetoden 

 
Det är dock inte bara de i denna uppsats undersökta faktorerna gränssnitt och funktioner som 

spelar in när det gäller att hitta relevanta bilder med bildsökmotorer. Ett användaranpassat 

gränssnitt med lämpliga funktioner kan visserligen underlätta för användaren när denna ska 

hitta den mest relevanta bilden bland de mest relevanta resultaten, men vilka sökresultat som 

över huvudtaget finns att välja emellan och vilka som hamnar i toppskiktet och blir 

uppmärksammade beror på sökmotorns återvinningsmetod.  

 

I uppsatsens början (avsnitt 2.3) beskrivs de tre olika bildåtervinningsmetoder som finns idag 

– traditionell konceptbaserad återvinning med manuell indexering, CBIR-metoden som låter 

en dator avläsa bilders rent utseendemässiga innehåll, samt metoden som Google Bilder 

använder som förlitar sig på den text som förknippas med bilden tack vare dess hemsida 

(bildtitel, hemsidans adress samt text som omger bilden på hemsidan).  

 

Google Bilders återvinningsmetod gör således att återvinningsresultatet är helt beroende av 

den information som den ansvariga för materialet på bildens hemsida behagar ange och av 

orden som används där (von Ahn et al 2006, s. 79). Ifall en hemsida om katter har en bild på 

en hund och dessutom ger bilden ett namn som innehåller ordet "katt", så kommer Google 

Bilder anse att denna bild är relevant för en sökfråga med söktermen "katt". Ifall det saknas 

text om att djuret på bilden egentligen är en hund så kommer bilden däremot inte att dyka upp 

http://www.youtube.com/watch?v=WosBs0382SE
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efter en sökning på "hund". Det är oklart om Google Bilder är utrustat med den typen av 

relevance feedback som gör att sökmotorn "lär sig" vad användare är ute efter med en viss 

sökning genom att se vilka bilder, avgränsningar och omformuleringar av sökfrågan som 

användaren gör efter att ha granskat det första utfallet. Ifall de mekanismerna saknas kan det 

antas att bilden inte heller kommer försvinna ifrån kattrelaterade resultatsidor trots att den 

uppenbarligen är irrelevant (dock är det troligt att relevance feedback finns, om än dolt, 

eftersom Google Images nu klarar att ämnessortera träffar). 

 

Med detta i åtanke är det ganska fantastiskt att sökträffarna ändå blir så pass relevanta. 

Google Bilders robotar scannar av stora delar av webben – allt ifrån nyhetssidor till öppna 

bildarkiv och bloggar. Av allt att döma har de flesta bilduppladdare inte någon bildåtervinning 

i åtanke när de laddar upp sina filer. Privatpersoner låter ofta sina egna foton behålla namnen 

som kameran givit dem (av typen några versaler åtföljda av siffror) eller döper dem till 

intetsägande namn i stil med "blabla3". Professionella bilduppladdare (t ex tidningar och 

arkiv) kan utan närmare eftertanke låta en del av artikeln eller bildbeskrivningen utgöra 

bildnamn, vilket kan vara bättre än de tidigare namngivningsvarianterna så länge textstyckena 

stämmer överens med bildinnehållet. 

 

När man laddar upp en bild på sin hemsida har man möjlighet att ange en officiell bildtext 

som syns när man håller muspekaren över bilden – ett s k alt-attribut. Denna text är tänkt att 

hjälpa dem som inte kan se bilder, exempelvis blinda personer som får sidinnehåll uppläst av 

datorn eller de som når en sida där bilderna av en eller annan anledning inte visas korrekt. Ett 

alt-attribut ska förmedla samma budskap som bilden det beskriver, men man kan med fördel 

försöka inkludera lämpliga nyckelord för bilden i denna beskrivning. Genom att känna till 

detta och själv ange lämplig alt-text vid bilduppladdning samt informera andra om saken så 

underlättas Google Bilders relevansbedömning, vilket på sikt kan ge mer relevanta träffar för 

användare (för att inte tala om att man förbättrar internetupplevelsen för synskadade).  

 

Det har också utvecklats spel som går ut på att internetanvändare i rent underhållningssyfte 

beskriver slumpmässigt utvalda bilder på webben. De söktermer som tilldelas bilderna blir 

sedan en del av bildernas sökbara textuella metadata, vilket gör att också detta är en metod för 

att förbättra bildsökmotorernas relevansbedömning på sikt. Ifall spelen användes lika mycket 

som vissa populära onlinespel så skulle alla bilder på webben vara textindexerade inom loppet 

av några månader (von Ahn et al 2006, s. 79). En sådan här indexering har potential att bli 

mer robust och beskrivande (von Ahn & Dabbish 2004, s. 320) och mindre subjektiv, eftersom 

många olika personer hjälps åt att indexera bilden. Dessutom riskerar ju inte spelarna i samma 

utsträckning att råka använda terminologi som bara vissa grupper förstår (vilket professionella 

indexerare som sagt löper risk att göra enligt Hammarström 2007, s. 31), eftersom de både är 

vanliga internet- och bildanvändare själva och tillsammans ”röstar fram” giltiga indexeringar. 

 

Samtidigt som det är bra att bilduppladdande personer uppmärksammas på vikten av korrekta 

beskrivningar av sina bilder så kan makten missbrukas. Precis som vid vanlig 

informationssökning kan personer med kommersiella intressen försöka optimera sina chanser 

till förtjänst genom att krydda sitt webbmaterial med taggar som inte har med materialet att 

göra men som förväntas locka användare till sidan.  

 

Allt detta pekar mot något mycket intressant: Det är alla små aktörer på webben som 

tillsammans avgör vilka bilder vi får tillgång till när vi gör sökningar i kanske världens mest 

använda bildsökmotor Google Bilder. Alla som laddar upp eller redigerar bildinformation på 

webben har tagit över de traditionella indexerarnas roll, och bidrar till att oerhörda mängder 



32 

 

bildmaterial blir sökbart. Den automatiska indexeringen är visserligen sämre för de flesta 

bilder än den som en professionell indexerare skulle ha åstadkommit, men samtidigt skulle 

dessa oerhörda mängder bilder inte kunna indexeras av professionella indexerare, av både 

kostnadsmässiga och praktiska skäl. Att användare själva indexerar bilder genom alt-attribut 

eller spel är som sagt intressanta förbättringsmöjligheter för framtiden. Dessa omständigheter 

leder in tankarna på demokratisk indexering och webb 2.0, och bör intressera dem som 

forskar kring detta. 

 

Vad CBIR beträffar så är det som sagt inte användbart för sökning efter bilders intellektuella 

innehåll – något som oftast är mer intressant för användaren än rent utseendemässiga attribut. 

Google Bilders automatiska återvinningsmetod kan tänkas vara lika lämplig som traditionell 

konceptbaserad återvinning beträffande fokus på just det intellektuella innehållet i bilden – 

både bildnamn, webbsidenamn och webbsidetext har så att säga större sannolikhet att peka 

mot att bilden innehåller en hund än att färgskalan går i blått. För den som trots allt finner 

primitiva attribut relevanta så ger ju Google Bilder möjlighet till en query by image-sökning 

samt sökning utifrån färg, vilket stämmer väl överens med Andersson & Ekelunds 

rekommendation om att tillhandahålla CBIR-alternativ som ett komplement till den 

textbaserade sökning som bör stå i fokus. 

 

 

5.3 Att ta sig runt Google Bilders begränsningar 

 
Uppsatsen har undersökt Google Bilder ur ett användbarhetsperspektiv i bemärkelsen 

usability-perspektiv, dvs. till vilken grad sökmotorn är anpassad för användare. Dock har jag 

hoppats på att också kunna kommentera användbarhet i en annan bemärkelse, nämligen 

genom att belysa hur användare kan dra nytta av Google Bilders förutsättningar på bästa sätt 

för att uppnå optimala sökresultat.  

 

Uppsatsens utvärdering visar att man kan spara väldigt mycket tid och möda genom att 

använda sig av den avancerade sökningen, antingen direkt eller genom avgränsning med hjälp 

av spalten på resultatsidan efter att sökningen genomförts. I utvärderingsexemplet var detta 

väldigt tydligt; en snabbsökning genererade inga för användaren relevanta bilder över 

huvudtaget på de första tio sidorna, men med hjälp av avgränsningsalternativ placerade sig 

relevanta bilder på plats 6, 2 respektive 24 på resultatsidan – användaren behöver inte ens 

bläddra ner för att hitta dem. 

 

Jag vill också gärna uppmärksamma uppsatsens läsare på kärnan i två datavetenskapliga 

artiklar som jag träffat på under litteraturstudierna för uppsatsen. Den första, ”A Rose is a 

Roos is a Ruusu: Querying Translations for Web Image Search” (Christensen et al 2009), är 

ett förslag till en sökmotor kopplad till ett mångspråkigt lexikon. Detta på grund av att 

söktermer kan ha flera betydelser, både inom samma språk och i olika språk. När man har 

gjort sin sökning i denna sökmotor så ges man förslag på betydelser som kan åsyftas hos en 

tvetydig sökterm (t ex ”spring”, som kan betyda bl a årstid, vattenkälla och fjädring på 

engelska, och är ett verb på svenska), och användaren får välja den innebörd som stämmer 

med sökbehovet. Detta är en funktion som också Jin (2006) föreslår. När innebörden är 

klargjord väljer den språkmedvetna sökmotorn på statistiska grunder vilket språk söktermerna 

bör översättas till för bäst resultat, och genomför sedan en sökning som ger 22% mer 

relevanta resultat än motsvarande sökning i Google Images. 

 

Det framgår av artikeln att det kan vara svårt att specificera sökningen för rätt resultat på egen 
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hand i en vanlig sökmotor som Google Bilder. Att försöka göra detta genom att lägga till 

ytterligare söktermer, t ex utöka sökningen från ”spring” till ”spring water”, brukar inte 

fungera särskilt bra. Detta beror på att ju fler termer man använder, desto mindre är chansen 

att de alla förekommer i just den text som sökmotorerna baserar sin återvinning på, och att 

Google Bilder – som inte har samma logik som en människa – blir förvirrat snarare än mer 

fokuserat. Faktiskt verkar sökningar med bara ett nyckelord som sökfråga generera bättre 

resultat än sökningar där man på egen hand försöker förbättra resultatet med hjälp av 

översättningar och ytterligare söktermer. Det är föga förvånande sökfrågor som innehåller 

tvetydiga söktermer som orsakar mest problem när man ska försöka avgränsa resultatet själv. 

Substantiv är den minst problematiska ordgruppen när det gäller att få fram relevanta resultat. 

 

Min poäng med att referera detta är att belysa vikten av ordval i sökfrågan. Artikeln kom fram 

till att sökfrågor med otvetydig översättning av ett ords innebörd genererar minst en relevant 

träff för 35% fler ordinnebörder än vad endast ett engelskt nyckelord som sökfråga gör. Även 

om man tydligen ska akta sig för att försöka specificera sökningen genom tillägg och 

översättningar som spontant kan tyckas lovande så borde denna riktlinje vara användbar för 

förbättring av sökresultat: 

 

Ange minsta möjliga antal söktermer, men använd dina egna språkkunskaper för att 

söktermen (eller, om tvunget, söktermerna) som du använder så exakt som möjligt ska 

motsvara den ordinnebörd du är ute efter. Valet av språk kan avgöras både av hur stort språket 

är i världen (eftersom fler bilder förmodligen är indexerade på engelska än på exempelvis 

danska), och av hur precist den eftersökta ordinnebörden kan motsvaras av ett enda ord i 

språket (och ordet ska då helst också sakna andra betydelser i andra språk). 

 

Den andra datavetenskapliga artikeln som jag ser en intressant poäng i är ”Identifying music 

documents in a collection of images” (Bainbridge & Bell 2006). Den ägnar sig åt att hitta ett 

sätt för sökmotorer att utläsa vilka bilder som är notblad och inte, eftersom en sökning i 

Google Bilder på exempelvis Beethoven genererar blandade resultat där notblad dyker upp då 

och då på resultatsidan blandat med porträtt och annat. Också Bainbridge & Bell menar att 

försök till specificering av sökfrågan genom extra söktermer (t ex ”music” eller ”score”) 

fungerar dåligt, eftersom termerna kanske inte associerats med bilden i dess sökbara metadata.  

 

Däremot kommer författarna fram till att man genom att avgränsa sökningen till stora bilder i 

Google Images får mycket bättre resultat än om man tillåter alla storlekar. Detta för att bilder 

som föreställer läsliga notblad måste vara ganska stora med bra upplösning. Mindre bilder kan 

visserligen vara thumbnails som leder till någon internetaffär där man kan köpa noterna, men 

om det är gratis notblad man vill ha direkt så är stora bilder att föredra och dessutom får man 

färre irrelevanta resultat att leta igenom. Genom att fortsätta avgränsa sökningen till svartvita 

resultat istället för bilder med alla färger tillåtna så blir en ännu större andel av resultaten 

relevanta, dock går man också miste om relevanta bilder som inte är svartvita. 

 

Författarna fortsätter sedan artikeln med att prova att köra sökträffarna genom olika filter som 

ska känna igen det typiska utseendet hos notblad, men det är just hur långt man kan komma 

genom att som vanlig användare utnyttja avgränsningsmöjligheterna på ett medvetet sätt som 

jag vill poängtera. Både noga avvägd språkanvändning och att avgränsa utifrån bildtypers 

speciella egenskaper är sådant som förefaller logiskt och som kan förbättra sökresultaten för 

den som har bakgrundskunskaper om Google Bilders återvinningsmetod – något som jag 

hoppas att läsningen av den här uppsatsen har kunnat ge.  
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5.4 Avslutning 

 

Exempel på information som saknats när jag försökt kartlägga användarbeteende och -behov 

är uppgifter om vilka användarna av vanliga bildsökmotorer på webben egentligen är (ålder, 

utbildningsnivå etc.), hur benägna användare är att använda avancerad sökning, hur lång tid 

bildsökningarna tar, vad bilderna ska användas till samt vad som är mest intressant att söka 

efter (enligt Goodrum & Spinks studie från 2001 så verkar det vara pornografi, men i övrigt är 

det kategorier av söktermer som undersöks och inte själva intresseområdet). Detta vore 

intressant att få veta mer om i framtida forskning. 

 

Något annat som kan vara intressant att undersöka mer är hur väl olika språk lämpar sig för 

bildsökning i stora webbsökmotorer. Skiljer det sig stort mellan andelen relevanta träffar om 

sökfrågan ställs på rumänska jämfört med om den ställs på engelska? När bör man välja att 

använda det engelska Google Images framför svenska Google Bilder? Skulle Google 

Translate i framtiden kunna fungera som en komponent i bildsökningen för att förbättra 

resultatet? 

 

Förhoppningsvis kan uppsatsen också väcka andra frågor att forska i, så att kunskaperna kan 

öka om bildåtervinning och den sits som de för BoI-området så centrala användarna befinner 

sig i i förhållande till området. Bilder som informationsbärare får inte glömmas bort, och 

biblioteks- och informationsvetare måste göra sitt bästa för att tillgängliggöra dem. 

 

 

Sammanfattning 

 
Uppsatsen har som syfte att utvärdera Googles bildsökmotor Google Bilder för att se hur väl 

den lever upp till vanliga användares behov och önskemål. Detta eftersom nämnda 

bildsökmotor sannolikt är den mest använda just nu och eftersom bildåtervinningsforskning 

inte ges mycket uppmärksamhet i breda biblioteks- och informationsvetenskapliga 

sammanhang. 

 

Uppsatsen inleds med en kort forskningsöversikt över bildåtervinningsområdet. Sedan följer 

en metastudie av tidigare användarstudier som undersöker vanliga användares beteende, 

behov och önskemål beträffande bildåtervinning på webben. Även användaråsikter som hittas 

i dessa studier och angår just Google Bilder uppmärksammas. Resultaten från sex utvalda 

studier presenteras först var för sig och sammanställs därefter i avsnitt 3.3. 

Sammanställningen delas upp i fyra kategorier: ”Sökfrågor”, ”Gränssnitt”, ”Funktioner” och 

”Övrigt”.  

 

Med dessa kunskaper i ryggen genomförs en utvärdering av Google Bilder (kapitel 4), där 

uppsatsförfattaren spelar rollen av en vanlig användare med en vanlig sökuppgift. Metoden 

kallas predictive evaluation och syftet är undersöka sökmotorns usability eller användbarhet, 

dvs. hur pass anpassad den är till sina användares behov och beteenden. I jakt på den för min 

sökuppgift relevanta bilden noteras hur pass väl sökmotorns gränssnitt och funktioner 

motsvarar de användarönskemål som framkommit i metastudien och hur väl de fungerar i 

allmänhet. I slutet av kapitlet görs sedan en sammanställning över de önskemål som uppfylls 

av Google Bilders gränssnitt och funktioner och det som fortfarande saknas. 

 

Det visar sig att Google Bilder har hunnit åtgärda mycket av det som framställs som brister i 
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metastudien, och det finns indikationer på att utvecklingsteamet faktiskt tar del av 

forskningen. Sökmotorn var redan innan dessa förbättringar uppskattad och Google Bilder 

verkar fortsätta att utveckla den i enlighet med forskningsresultaten. Detta diskuteras i 

uppsatsens femte och sista kapitel. Där ryms också en diskussion kring Google Bilders 

återvinningsmetod och hur man som användare kan förbättra sina sökresultat genom en 

medvetenhet om hur den fungerar. 
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