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Sammanfattning 
 
Allt fler människor får tillgång till både smarta mobiltelefoner och internet. Detta ger flera 
möjligheter att söka efter information på nya sätt. Att söka med hjälp utav bilder är ett relativt 
nytt sätt att söka efter information och det finns en del appar på marknaden som använder 
tekniken bildsök. Syftet med denna studie är att undersöka unga vuxna användares attityd till 
bildsök. För att undersöka detta har vi valt att använda Google Lens, som en är en 
sökmotors-app som söker med hjälp utav bilder istället för text. Data samlades in genom 
intervjuer där deltagarna fick testa appen i olika scenarier och analyserades sedan med hjälp 
utav den teoretiska ramverket technology acceptance model (TAM). Resultatet visade att 
användarna tyckte att bildsök var smidigt och användbart vilket gjorde att de hade en positiv 
attityd till att använda bildsök i framtiden. Användarna ansåg att bildsök inte kan ersätta 
textsök helt, men att den är användbar i vissa situationer, som till exempel att översätta 
skyltar utomlands. 
 
 
Nyckelord: Bildsök, Attityder, Google Lens, TAM 
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Abstract 
 
More and more people are getting access to smartphones and the internet. This is enabling 
more opportunities to search for information in new ways. To search with images is a 
relatively new way of searching for information and there are a few apps on the market that 
uses image search. The aim of this study is to explore young adult users attitudes towards 
image search. In order to research this we are using Google Lens, which is a search engine 
application that uses images instead of text as search input. The data was collected with 
interviews where the participants tried the app in different scenarios. The technology 
acceptance model was used as a framework to analyze the data. The results showed that the 
users thought image search was easy to use and useful, which made them have a positive 
attitude towards using image search in the future. The users didn’t think image search can 
replace text based search completely, but that it is useful in certain situations like translating 
signs abroad.  
 
Keywords: Image search, Attitudes, Google Lens, TAM 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund  

 
Enligt en undersökning från Internetstiftelsen uppger hela 97% av Sveriges befolkning att de 
någon gång har sökt på internet med hjälp av Google. 61% av befolkningen använder Google 
dagligen. Personer mellan 16-25 år använder Google mest i Sverige, 74% i åldersgruppen 
uppger att de använder Google dagligen. För åldersgruppen 26-35 år uppger 72% att de 
använder Google dagligen. Trots att en stor del av befolkningen regelbundet söker på 
internet, så verkar många ha svårt att hitta rätt sökord. 2017 uppgav 62% att de tycker att det 
är lätt att hitta rätt sökord, men 2018 hade den siffran sjunkit till 47% (Internetstiftelsen 
2018). 
 
En lösning på det här problemet kan vara att använda bilder att söka med istället för text då 
du inte behöver hitta på egna sökord. Till exempel kan bilder användas för att söka efter saker 
som är svåra att förklara med ord, som symboler och loggor. Den utökade användningen av 
digitala bilder och utvecklingen av mobiltelefoner med inbyggda kameror samt 
internetuppkoppling har stimulerat nya sätt att söka information på. Mobil visuell sökning 
eller bildsök  som vi kommer fortsätta att kalla det, överkommer en del av de problem som 1

finns med textbaserad informationssökning. Med bildsök kan man söka information från en 
mobiltelefon eller annan mobil enhet med bilder istället för text. Det är speciellt bra för stora 
bilddatabaser och bilder som skapas kontinuerligt t.ex. i övervakningskameror eller 
smartphones (Tous & Delgado 2012). Google Goggles, Nokia Point and Find och Amazons 
Snaptell är några av de första kommersiella systemen som bygger på bildsök (Chandrasekhar 
m fl. 2011). Google Goggles heter numera Google Lens.  
 
År 2004 sökte Google ett patent på “Image Base Inquiry System for Search Engines for 
Mobile Telephones with Integrated Camera” (Google LLC 2004). De beskriver i 
patentansökan ett system där man skickar en bild eller kort videofilm från en mobiltelefon till 
en dataserver. Servern konverterar bilden med hjälp av image recognition till symbolisk 
information t.ex. vanlig text. Därefter fungerar systemet som en vanlig sökmotor och skickar 
tillbaka information som är relevant för objektet som skickats in. I ansökan beskriver de 
också potentiella användningsområden. Där beskriver de bl.a. att man ska kunna söka på 
byggnader,  konstverk, produkter (t.ex. bilar, böcker eller leksaker), texter för att översätta 
språk som man inte kan själv och på ansikten så att personer som vill att andra ska kunna 
hitta information om de snabbt (Google LLC 2004). 
 
Chandrasekhar m fl. (2011) beskriver fler användningsområden för bildsök t.ex. att jämföra 
olika priser på produkter och identifiera filmer, cd-skivor och olika tryckt media. Men för att 
kunna utföra bildsök effektivt på en mobiltelefon behövs snabba och robusta algoritmer samt 
att mobilkameran kan ta bilder av bra kvalitet. En annan utmaning är att bilden som man 
söker med kan variera mycket i jämförelse med referens bilden i databasen. Bilden kan vara 
tagen från en annan vinkel, i en annan ljussättning eller årstid.  

1 Se begreppsanalys för förklaring. 
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Deep learning har varit den mest framgångsrika drivkraften bakom utvecklingen av image 
recognition. Den genomsnittliga precisionen i att identifiera ett objekt i bild har ökat från 
30% till 90% och bildklassificeringsalgoritmer överträffar nu mänsklig prestanda (Dai & Lin 
2018). Deep learning är metoder som behandlar rådata på fler nivåer än vad machine learning 
gör. En bild består till exempel av pixlar, i ett första lager kan närvaro och frånvaro av kanter 
urskiljas, i ett andra lager kan större motiv urskiljas i bilden osv. En utmaning i image 
recognition är att systemet måste kunna ignorera stora skillnader i bilder som t.ex. vinkel och 
ljusstyrka medan det också behöver vara känsligt för små skillnader som att se om det är en 
bild på en hund eller en varg. Vanligtvis har det här krävt mycket noggrann ingenjörskonst 
men med deep learning behövs ingen mänsklig design utan systemet lär utav sig själv 
(LeCun, Bengio & Hinton 2015).  
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Att söka efter information på internet har blivit en vardag för många unga personer i Sverige 
idag. Som tidigare nämnt så söker 74% av personer mellan 16-25 år på Google varje dag, 
medan andelen personer 26-35 år som använder Google dagligen är 72%. Men trots att 
använda Google är något vi gör ofta, så har många svårt att hitta bra sökord till sina sökningar 
(Internetstiftelsen 2018). Alternativa sätt att söka efter information har under de senaste åren 
utvecklats, där Googles produkt Google Home är ett exempel. Google Home använder 
röstigenkänning för att bland annat kunna söka efter information. 
 
Utvecklingen av mobiltelefoner som har både kamera och tillgång till internet, framsteg i 
image recognition-algoritmer och användningen av deep learning har gjort att bildsök är 
ytterligare ett sätt att kunna söka efter information (Chandrasekhar m fl. 2011). Att 90% av 
Sveriges befolkning idag äger en smartphone (Internetstiftelsen 2018) med en kamera och 
tillgång till internet gör att många har möjlighet att använda bildsök. Tekniken är relativt ny, 
men det finns redan en del appar som använder bildsök. Bland annat en del shopping-appar 
och appar anpassade för personer med olika synnedsättningar (Mrukwa 2018).  
 
Eftersom tekniken är relativt ny så behövs mer forskning om användarnas attityder till 
bildsök. 

 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  
 
Vi vill med denna undersökning öka kunskapen om unga användares attityder till att använda 
bildsök istället för text i en vanlig sökmotor. Eftersom många unga i Sverige använder 
Google som sökverktyg dagligen (Internetstiftelsen 2018). Vi vill också kunna dra slutsatser 

6 



om varför attityderna ser ut som de gör och om attityderna kommer påverka användarnas 
användning av tekniken. Genom att använda en app som använder bildsök som teknik 
kommer deltagarna få testa tekniken och dela med sig av sina upplevelser. Vi kommer att 
utföra intervjuer med flera scenarier som deltagarna i undersökningen får testa. För att kunna 
utvärdera potentiella användningsområden och om deltagarna verkar positiva till framtida 
användning av tekniken.  
 
Detta kommer vi göra med hjälp av ett teoretiskt ramverk, Technology acceptance model 
(TAM) som är utgångspunkten för intervjufrågorna i vår undersökning (Davis 1986). 
 
Forskningsfrågor 
 

- Vad har unga vuxna användare för attityd till att använda bilder för att söka 
information på internet istället för text i en sökmotor? 

 
Resultatet av denna rapport kommer bidra till en ökad förståelse till användarnas attityder till 
att använda sökmotorer där bilder används för att söka efter information. 
 

1.4 Avgränsningar  
 
Det finns idag många olika typer av appar på marknaden som använder tekniken med 
bildsök. Vi har valt att genomföra vår studie med Google Lens som bildsöksplattform. 
Eftersom hela 97% av Sveriges befolkning använder Google tror vi att det är störst chans att 
hitta en bredd av erfarenhet hos undersökningsdeltagarna. Google var också en av de första 
kommersiella aktörerna inom bildsök och har ett patent relaterat till bildsök som gör att det är 
intressant att undersöka just dem.  
 
Vi har även valt att undersöka personer mellan 21-30 år. Vi har utgått från Internetstiftelsens 
rapport (2018) där det visas att personer mellan de åldrarna använder Google mest dagligen i 
Sverige. Enligt Davis kommer ett nytt system inte användas om det inte är användbart för 
individen (1989) därför är det mer intressant att undersöka individer som redan använder 
sökmotorer för att söka efter information än de som inte gör det. Vi har även valt att inte ta 
med icke myndiga personer då de behöver en förmyndares godkännande för att få vara med i 
en forskningsstudie. Vi gör ett bekvämlighetsurval då våra undersökningsdeltagare är 
personer i vår fysiska närhet som har haft möjlighet att ställa upp på en intervju. Vi anser inte 
att detta kommer påverka studiens resultat märkvärdigt då syftet är att undersöka användares 
attityder till bildsök och det kan vara vilka användare som helst inom valt åldersspann. Vi har 
försökt att i så stor grad som möjligt få med undersökningsdeltagare med olika, åldrar, kön, 
sysselsättning och tidigare erfarenhet av Google Lens.  
 
Vi vill även poängtera att denna studie inte är avsedd för att undersöka hur tekniken bakom 
bildsök fungerar utan det är användarnas åsikter och upplevelser som är i fokus.  
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1.5 Kunskapsintressenter  
 
Denna studie kommer att vara intressant för organisationer som driver och utvecklar 
sökmotorer och speciellt de som använder eller är intresserade av att använda image 
recognition i sina system. Det kan också vara intressant för andra organisationer som 
utvecklar image recognition till andra ändamål för att undersöka möjliga användar attityder. 
Denna studie kan även vara intressant för andra forskare inom ämnen som image recognition, 
sökmotorer och användar attityder.  

 

1.6 Disposition  
 
Det första kapitlet inledning följs av ett kapitel med teori. I teorin kommer centrala begrepp 
för uppsatsen förklaras, det teoretiska ramverket technology acceptance model (TAM) 
redovisas och diskuteras och så kommer tidigare forskning inom ämnet att presenteras.  
 
Nästa kapitel är metod, här kommer forskningsstrategin presenteras och urval att motiveras. 
Vi kommer även förklara hur datainsamlingen gått till med semistrukurerade intervjuer och 
scenarier som deltagarna har fått testa. Här beskrivs också den etiska aspekten och 
dataanalysen som är en kvalitativ analys.  
 
I påföljande kapitel redovisas empirin, först kommer en presentation av empirin alltså den 
insamlade datan, sedan presenteras de olika sökresultaten från alla deltagare i de olika 
scenarierna och sist allmänna attityder som kan uttolkas i resultatet. Efter det kommer en 
analys som ämnar att besvara frågeställningen.  
 
Efter analysen kommer slutsats och en diskussion kring arbetet och om frågeställningen blivit 
besvarad.  
 
Uppsatsen avslutas med källförteckning och bilagor.  

8 



2 Teoridel  
 

2.1 Begreppsanalys  
 
Nedan presenteras begrepp relevanta för den här uppsatsen. 
 

2.1.1 Bildsök 
 
Bildsök är att söka efter information som kan vara både visuell eller icke-visuell med hjälp av 
en bild eller fotografi som input, vanligtvis från en enhet som kan hållas i handen (Tous & 
Delgado 2012). Med hjälp av kameran på en telefon kan man söka på saker i sin fysiska 
närhet (Chandrasekhar m fl. 2011). Det är attityder till denna funktion som kommer att 
undersökas i studien. 
 
 

2.1.2 Omvänd bildsök 
 
Omvänd bildsök är att söka efter relaterade bilder med antingen en bild eller en URL kod till 
en bild, det går att göra i Googles sökruta när man söker på bilder i webbläsaren. Bilden man 
söker med måste först sökas fram genom textsök, och är en föregångare till dagens bildsök. 
Omvänd bildsök som begrepp kommer i denna uppsats att användas för att undersöka 
användarnas tidigare erfarenheter av bildsök. 
 
 

2.1.3 Sökmotor  
 
En sökmotor är ett program som använder informationshämtnings-algoritmer för att samla 
olika webbsidor från vilka en användare kan söka information. En användare kan i en 
sökmotor skicka en förfrågan (en query), sökmotorn försöker då hitta de mest relevanta 
träffarna till förfrågningen och visar informationen till användaren i ett sammanfattat format 
som ska representera innehållet väl (Liaw & Huang 2003). I denna uppsats kommer 
sökmotorn Google användas för att undersöka bildsök.  
 
 

2.1.4 Användarattityder  
 
Enligt expectation-value-teorin bildas individuella attityder av övertygelser och utvärderingar 
av konsekvenser av beteende. Attityder kopplar alltså kausala förhållanden mellan beteende 
och övertygelser (Shih 2004). Attityder ändras endast om en persons övertygelser ändras. 

9 



Attityder formas vartefter en person formar olika uppfattningar om något (Davis 1986). 
Användarattityder är en centralt begrepp i denna uppsats.  

 

2.1.5 Google Lens 
 
Google Lens är en app och inbyggd funktion i flera av Googles appar, Google Assistant, 
Google Images och Google. Med Google Lens på en mobil enhet kan man söka på saker som 
man ser i sin närhet. Man kan översätta text, hitta liknande produkter t.ex. kläder och möbler, 
kolla upp vilka rätter på menyn som är populärast på restauranger, få information om platser 
och landmärken samt identifiera växter och djur (Google Lens 2020.01.06). Google Lens 
kommer i denna uppsats användas som tekniskt hjälpmedel för att undersöka bildsök. 
 
 

2.2 Ramverk 
 
Som teoretiskt ramverk för denna uppsats kommer vi använda Technology Acceptance 
Model, förkortat TAM. Enligt TAM är huvudorsaken till att använda ett system, en 
användares attityd till att använda systemet. Attityden bildas utifrån två huvudfaktorer 
upplevd användbarhet (perceived usefulness) och upplevd användarvänlighet (perceived ease 
of use). Attityd till att använda ett system i TAM är definierat som “/.../ the degree of 
evaluative affect that an individual associates with using the target system in his or her job” 
(Davis 1986, s 25). Alltså är attityd till att använda ett system den samlade utvärderingen av 
konsekvenser som användningen av systemet tros ge (Davis 1986). Upplevd användbarhet är 
definierat som hur mycket en användare tror att system kommer förbättra deras prestation. 
Upplevd användarvänlighet definieras som hur lite fysisk eller psykisk ansträngning systemet 
tar från användaren (Davis 1989). Enligt TAM är det ett systems funktioner som leder till 
huruvida användaren upplever systemet som användarvänligt och användbart. Det bildar 
sedan användarens attityd till att använda systemet och det är attityden som förutser om 
användaren kommer använda systemet i fortsättningen som visas i figur 1 (Shin 2007).  
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Figur 1 Technology Acceptance Model  (Källa: Davis 1986, s.24) 

 
TAM har pekats ut för att endast fokusera på extern motivation och inte intern motivation. En 
extern motivation är att göra något för att det kommer hjälpa en att uppnå ens mål medan 
intern motivation är att vilja göra något bara för att göra det t.ex. för att det är kul. Flera 
versioner av TAM har presenterats av olika forskare som anpassat modellen efter deras egna 
studie. T.ex. har upplevd njutning (perceived enjoyment) lagts till modellen, som är en intern 
motivation och har en korrelation till upplevd användarvänlighet. Andra faktorer som lagts 
till modellen är internet erfarenhet, systemkvalitet, innehållskvalitet och pris (Shin 2007).  
 
Vi har valt att inte ta med upplevd njutning då vi anser att den främsta motivationen till att 
använda en sökmotor är för att man vill få ett resultat vilket alltså är en extern motivation och 
inte intern. Pris är inte heller relevant i vår studie då Googles app där man kan använda 
Google Lens inte kostar något och studien ämnar att studera människor som redan äger en 
mobil enhet med internetuppkoppling och alla har förutsättningar att ladda ner appen.  
 
System- och innehållskvalitet kan vara potentiella faktorer som skulle kunna påverka 
användarnas attityder till bildsök. Systemkvalitet kan mätas på flera sätt, några av de 
faktorerna som mäter systemkvalitet är: systemreliabilitet, svarstid, flexibilitet och 
användarvänlighet (DeLone & McLean 1992). Många av de faktorerna som mäter 
systemkvalitet skulle också kunna vara orsaker till att användare upplever ett system som 
användarvänligt därför har vi valt att inte ha det som en ytterligare faktor. Dessutom 
använder vi oss utav Google Lens som system för bildsök i vår undersökning och att 
undersöka systemkvalitet skulle isåfall endast undersöka Google Lens och inte bildsök. 
Informationskvalitet är kvaliteten på systemets output (DeLone & McLean 1992) som i vårt 
fall är sökresultaten av bildsök. Många studier använder relevans som ett mått på 
informationskvalitet. Relevans är nära relaterat till användbarhet och nöjdhet (Shih 2004). Vi 
anser att användbarhet är tillräckligt att undersöka i vår studie för att även upptäcka om 
kvaliteten på innehållet påverkar attityden till användning av bildsök. 
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Då vår undersökning förutsätter att deltagaren har erfarenhet av internet så är det mer relevant 
för oss att fråga om teknikintresse. Att vi förutsätter att deltagaren har erfarenhet av internet 
är dels pga. vårt urval och till den målgrupp som vi begränsat oss till och dels för att i dagens 
läge så har 98% av Sveriges befolkning tillgång till internet hemma (Internetstiftelsen 2018). 
Teknikintresse är däremot intressant att undersöka för att se om det finns någon skillnad i 
attityd mellan icke teknikintresserade och teknikintresserade personer. Det är även intressant 
att undersöka om de som är teknikintresserade har mer erfarenhet av bildsök än de som inte 
är det.  
 
Vissa studier har funnit att upplevd användarvänlighet inte förutsäger framtida intention att 
använda ett system utan bara upplevd användbarhet. Men andra studier har visat att båda 
faktorerna har en positiv relation till framtida användning av ett system. Därför beskrivs 
oftast upplevd användbarhet som den viktigaste faktorn, och upplevd användarvänlighet som 
en sekundär faktor (Shih 2004). Vi har valt att ta med båda faktorerna i vår undersökning för 
att sedan utifrån intervjuerna kunna se om det är någon av faktorerna som intervjudeltagarna 
lyfter fram som en bidragande orsak till om de har en positiv eller negativ attityd till att 
använda bildsök i framtiden.  
 
 

2.3 Tidigare forskning  
 
Det finns mycket forskning som använt sig av TAM tidigare där de undersökt 
användarattityder eller avsikt att använda ett system eller produkt i framtiden. Det finns även 
en del tidigare forskning om sökmotorer och image recognition. Men tidigare forskning som 
handlar om användarattityder kring bildsök eller Google Lens har inte framkommit i våra 
sökningar. 
 
Liaw och Huang (2003) har gjort en studie om användarattityder kring sökmotorer som 
informationshämtningsverktyg. De gjorde en enkätundersökning med två delar, en som 
behandlade dator- och interneterfarenhet hos användaren och den andra delen behandlade 
användarens uppfattning av sökmotorer. Liaw och Huang definierar sökmotor som ett 
program som utför sökningar, och användarattityd som sättet en individ känner inför 
specifika objekt. De använde sig av flera faktorer för att undersöka användarnas attityder. De 
faktorerna de utgick ifrån var: informations- och systemkvalitet, individuell motivation, 
individuell dator- och internetvana samt TAM. I deras resultat fann de att användare som 
tycker om att använda sökmotorer finner dem lättare att använda sökmotorer, och kommer 
därför använda sökmotorer i framtiden. De fann också att användarens uppfattning  av 
användarvänligheten förutspår deras uppfattning av sökmotorn som användbar. I deras 
undersökning var svarstiden för internet en av de viktigaste faktorerna för om användaren 
tyckte om sökmotorn, och tyckte att den var lätt att använda. Informationskvaliteten och 
tidigare datorvana var andra viktiga faktorer.  
 
En annan, nyare studie har undersökt vilka faktorer som predicerar användares avsikter att 
använda en sökmotor som främjar hållbar vattenhantering. Undersökningen använde sig av 
Theory of Planned Behaviour (TPB) som underlag för deras modell (Reyes-Menendez m fl. 
2018). TPB kommer från psykologin och är utformad för att förutsäga och beskriva beteende 
i specifika sammanhang. Teorin menar att avsikt är det som förutsäger beteende och det finns 
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tre faktorer som bestämmer en persons avsikt till ett beteende. Attityd till beteendet, om man 
har en positiv eller negativ attityd till beteendet i fråga. Subjektiv norm, om man upplever 
socialt påtryck att utföra beteendet och upplevd beteendemässig kontroll, hur lätt eller svårt 
beteendet upplevs vara för personen i fråga. Ju starkare de här tre faktorerna är desto starkare 
är avsikten att utföra beteendet (Ajzen 1991). Reyes-Menendez m fl. (2018) modell består av 
sju faktorer, underlättande förhållanden, socialt inflytande, förväntad ansträngning, vanor, 
tillit, hedonisk motivation och beteendemässig avsikt. Underlättande förhållanden kan vara 
t.ex. att man har möjlighet eller rätt resurser för att utföra ett beteende något som kopplas till 
beteendemässig kontroll i modellen för TPB (Ajzen 1991). Reyes-Menendez m fl. (2018) 
utförde en enkätundersökning på personer som alla redan var användare av Lilo, en sökmotor 
som skänker pengar till olika projekt. I resultatet kom de fram till att vana är en stark orsak 
till varför man använder en viss typ av sökmotor. Även att få känna att man gör skillnad för 
miljön kan vara motiverande för människor (Reyes-Menendez m fl. 2018).  
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3 Metod  

3.1 Forskningsstrategi 
 
För att uppfylla uppsatsen syfte har en semistrukturerade intervjuer utförts för att kunna 
beskriva användarnas upplevelser och uppfattningar om Google Lens så noggrant som 
möjligt, och deras attityder till att använda appen i framtiden. För att undersöka detta har 
Technology Acceptance Model används som teoretiskt ramverk. TAM är en väl beprövad 
modell för att predicera framtida användning av IT.  
 
 

3.2 Urval 
 
Då detta är en kvalitativ undersökning där vi vill få en djup förståelse för användarnas 
attityder intervjuade vi åtta personer mellan 22 och 29 år, tre män och fem kvinnor med olika 
sysselsättning som visas i tabell 1. Mellan 5 till 10 personer anses vara rimligt i en kvalitativ 
undersökning då målet inte är att göra den generaliserbar på en större population (Hedin 
1996). Urvalet är gjort för att få med personer som har mycket erfarenhet av att använda både 
Google och internet. Intervjudeltagarnas huvudsakliga sysselsättning har varierat från student 
på kandidatnivå till arbetande. Med en bredd i ålder, kön och sysselsättning på 
intervjudeltagarna kan vi belysa fler perspektiv på bildsök. Eftersom deltagarna har olika 
bakgrund är sannolikheten större att deras mål med och krav på sökmotorer är olika (Hedin 
1996). 
 
 

Intervjudeltagare Kön Ålder Sysselsättning 

1 Kvinna 26 Master i 
folkhälsovetenskap 

2 Kvinna 27 Studerar juridik 

3 Man 23 Data- och 
systemvetenskap 
student 

4 Kvinna 22 Jobbar på förskola 

5 Kvinna 22 Medie- och 
kommunikationsvete
nskap student 

6 Man 29 Controller (Ekonomi) 

7 Man 29 Planeringsingenjör 
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8 Kvinna 24 Studerar juridik 

Tabell 1. Intervjudeltagarnas kön, ålder och sysselsättning. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 
För att besvara vår forskningsfråga har vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer där 
intervjudeltagarna har fått testa appen Google Lens, som använder tekniken för bildsök. 
Deltagarna har fått utföra fyra olika scenarier där de får testa att söka med hjälp utav en bild 
på en målning, en bild på en logotyp för ett bilmärke , ett klädesplagg som personen eller 2

intervjuaren har på sig samt att översätta en text från en engelsk bok. För att besvara de 
faktorerna som ingår i modellen TAM så kommer vi att ställa frågor kring hur användaren 
upplever att tekniken är lätt att använda och användbar samt om de kommer använda bildsök 
i framtiden 
 
En användares attityd kan inte vara rätt eller fel och olika användare kan ha olika attityder till 
samma fenomen. Därför valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer då vi har friheten att 
ställa följdfrågor utanför våra grundfrågor för att lättare kunna beskriva en användares attityd 
och varför den liknar eller skiljer sig från en annan användare. Fördelen med intervjuer är att 
de är mer djupgående än t.ex. enkäter (Oates, 2006).  
 
Innan varje intervju har deltagaren fått läsa igenom ett papper med information om vad 
intervjun är till för och deltagarens rättigheter under och efter intervjun är genomförd samt 
kontaktuppgifter till oss som genomför undersökningen (se bilaga 1). De har också fyllt i ett 
papper med grundläggande information om de själva, kön, ålder och sysselsättning. 
Intervjuerna tog plats på överenskommen plats med intervjuaren och deltagaren. Intervjuerna 
gjordes i högsta möjliga mån i lugna miljöer där intervjun kunde genomföras ostört t.ex. i 
möteslokal hos universitetet eller på arbetsplats, hemma hos intervjuare eller deltagare och 
vid ett tillfälle på ett café.  
 
Intervjuerna genomfördes en åt gången och diskuterades efteråt för att upptäcka om något 
kunde förbättras. Efter första intervjun lades en fråga till i intervjuguiden (se bilaga 2) om 
teknikintresse eftersom det kom upp i första intervjun och upplevdes relevant för 
intervjudeltagarens upplevelse av tekniken. Förutom teknikintresse frågade vi om sökvanor 
och om deltagaren känner till eller har använt Google Lens innan. Sökvanor frågar vi om för 
att veta hur relevant en ny metod för att söka på sökmotorer för deltagaren är. Om en 
deltagare inte använder sökmotorer alls eller väldigt lite för eget bruk kan det vara en orsak 
till varför bildsök inte skulle vara användbart för just den deltagaren. Vi har i våra intervjuer 
också valt att använda oss utav orden Google och googla istället för sökmotorer och söka då 
det är det som används mest i vardagligt tal.  
 
För att kunna koppla undersökningen till TAM har vi efter scenarierna frågat “Vad tycker du 
om den här bildsök funktionen?” för att få deltagarnas intryck av bildsök som helhet och se 

2 Bilderna som användes i scenario 1 och 4 finns i bilaga 3 längst ner i dokumentet.  
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vilka aspekter de lyfter fram spontant. Eftersom att attityder bildas av konsekvenser av ett 
beteende (Shih 2004) är det bra att ställa denna fråga efter att deltagarna fått testa på bildsök. 
Då deltagarna precis fått se konsekvenserna alltså sökresultaten från att använda bildsök. 
Sedan frågar vi också om det kändes lätt att använda för att styra in samtalet på 
användarvänlighet och och om användaren skulle byta ut textsök mot bildsök i något 
sammanhang och isåfall varför. Vi frågar också om deltagaren tror att de kommer använda 
bildsök i framtiden, varför/varför inte? för att ta reda på deras attityd till framtida 
användande. Vi frågar också om det är något med funktionen som skulle behöva ändras för 
att de skulle vilja använda bildsök i framtiden för att se om de lyfter fram några aspekter som 
kan kopplas till användbarhet eller användarvänlighet. När scenarierna genomförs frågar vi 
också om användaren känner sig nöjd med resultatet och vilka förväntningar den hade för att 
lyfta fram aspekter som de tycker är användbara med varje scenario. Eftersom vi har 
genomfört semistrukturerade intervjuer har fler följdfrågor ställts i verkligheten än de som 
finns i intervjuguiden.  
 
Scenarierna är utvalda för att representera flera olika användningsområden som tekniken har 
beskrivits kunna utföra. Bland annat att söka på konstverk, olika produkter som bilar och 
kläder samt översätta text (Google LLC 2004). Scenarierna som utfördes var först att 
intervjudeltagaren fick söka, genom att ta kort på en utskriven bild på en målning. Under 
andra scenariot fick deltagaren ta en bild på ett klädesplagg som personen eller 
intervjuledaren hade på sig. Tredje scenariot innebar att intervjudeltagaren fick ta en bild på 
en sida i en engelsk bok för att översätta texten. Under fjärde scenariot så fick deltagaren ta 
en bild på en utskriven bilmärke. Dessa scenarion representerar några av de funktioner som 
finns i Google Lens appen, och valdes ut för att de var enkla att genomföra i kontrollerade 
miljöer. Under de olika scenariernas gång får deltagarna dela med sig av sina tankar om 
resultatet av sökningarna, vad de förväntade sig få för resultat, och om de är nöjda med 
sökningarna. Scenarierna roterades i varje intervju för att minimera risken att ordningen som 
scenarierna blir presenterade i påverkar intervjudeltagarens upplevelse av appen. Scenarierna 
utfördes med hjälp av intervjuarens mobiltelefon för att få liknande förutsättningar för alla 
intervjudeltagare. 
 
 

3.4 Dataanalys 
 
I denna studie har en kvalitativ dataanalys använts. Först har intervjuerna transkriberats till 
analyserbar text. Sen har nyckelord och -meningar plockats ut från den transkriberade texten 
som gjorts om till koder. Detta görs genom att hitta mönster i texten (Hjerm & Lindgren 
2010) t.ex. när flera intervjudeltagare har sagt samma sak om ett visst fenomen. Koderna 
kommer sedan delas in i olika teman. Vissa teman kommer att härledas från de olika delarna i 
TAM genom att se om de koder som upptäckts kan kopplas till upplevd användarvänlighet, 
upplevd användbarhet och attityd till användning. Teman har också skapats utifrån de olika 
scenarierna i undersökningen. Teman skapas för att kunna presentera datan på ett tydligare 
sätt och visa på relationerna mellan koder. Det gör det sedan lättare att kunna dra slutsaster 
om sin data (Hjerm & Lindgren 2010).  
 
Den kvalitativa dataanalysen är bra att använda när den insamlade datan är rik och detaljerad 
och det inte finns ett korrekt svar samt när studien är mer explorativ och det finns flera 
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möjliga förklaringar till resultatet (Oates 2006). I en kvalitativ analys finns det en risk att 
transkribering av data tar bort en del av kontexten (Hjerm & Lindgren 2010) för att minimera 
denna risk har arbetet med att intervjua och transkribera skett parallellt. Inspelningarna från 
intervjuerna har också sparats. En annan risk är att få för mycket data än vad man kan 
hantera, detta har undvikits i så stor mån som möjligt genom att planera arbetet i förväg och 
sätta en tidsgräns då inga mer intervjuer får göras. I en kvalitativ analys är det också lättare 
att datan blir påverkat av forskarens åsikter vilket är viktigt att vara medveten om när 
analysen genomförs (Oates 2006).  
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4 Empiridel  
 
I detta kapitel kommer intervjusvaren att redovisas. Först presenteras teknikintresse och 
sökvanor hos alla deltagare, sen kommer det redogöras hur scenarierna uppfattades i stort.  
 

4.1 Bakgrundsinformation 
 
Första delen av intervjun bestod av frågor gällande intervjudeltagarens intresse för teknik och 
bakgrundsinformation om deltagarens sökvanor. Öppna frågor ställdes där deltagaren fick 
svara fritt, men följdfrågor ställdes för att få en uppfattning om hur ofta deltagaren använde 
sökmotorer på olika sätt. 
 
Teknikintresset mellan deltagarna varierar, men de flesta anser att de är ganska 
teknikintresserade, medan en person är väldigt teknikintresserad. Två personer anser att de 
inte är teknikintresserade. 
 
Alla intervjudeltagare utom en använder Google för att söka efter information varje dag. De 
flesta googlar om allt möjligt, både i privatlivet och inom jobb och utbildning. En deltagare 
uttryckte vid frågan om vad hon använde sökmotorer till; 
 

 ”.., det kan verkligen vara vad som helst..,” 
 
De flesta är nöjda med resultatet de får på sina sökningar på Google, och anser att de är bra 
på att använda Google. 
 
När det gäller att söka efter bilder var resultaten mer varierande. En person söker efter bilder 
ofta, tre personer söker efter bilder en gång i veckan, två personer söker efter bilder en gång i 
månaden, och två personer söker efter bilder mer sällan eller inte alls. När det gäller att 
använda funktionen omvänd bildsök var resultaten lite mer jämna. Tre personer använder 
omvänd bildsök, fem personer använder inte omvänd bildsök. 
 
På frågan om vilka som hade testat Google Lens innan intervjuerna, och de som inte hade 
använt appen så var svaren blandade. Fyra personer har testat Google Lens tidigare, en person 
känner till Google Lens men har inte testat den innan och tre personer känner inte till appen. 
Det var också jämt fördelat mellan de som ansåg sig vara teknikintresserade och av de som 
hade testat appen. Av de som hade testat appen ansåg sig tre personer vara teknikintresserade, 
medan en person inte var teknikintresserad. Samma resultat gällde de som inte hade testat 
Google Lens innan intervjuerna. 
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Intervju- 
deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 

Teknik- 
intresserad Nej Ganska Väldigt Ganska Ganska Ganska Ganska Nej 

Googlar 
Varje 
dag Varje dag Varje dag Varje dag Varje dag Varje dag 

Ett par 
gånger i 
veckan Varje dag 

Googlar 
 inom vad 

Allt 
möjligt 

Skådespel
are, 

begrepp 
mm. 

Hitta 
hemsidor 
och fakta 

Vad som 
helst, 
väder, 

saker att 
göra Allt möjligt 

Information 
både arbete 
och privat 

Mer under 
studier 

Studier 
och privat 

Bra på att  
googla Ja Ja Ja - - - Nej - 

Nöjd med  
sökresultat Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Söker efter  
bilder 

Inte 
mycket 

1-2 gång/ 
månad Nej 

1 gång/ 
vecka Ibland Ja 

1 gång/ 
månad 

1 gång/ 
vecka 

Omvänd  
bildsök 

Använde
r Använder 

Använder 
inte 

Använder 
inte 

Använder 
inte 

Använder 
inte 

Använder 
inte Använder 

Google Lens Testat Testat Testat Känner till 
Känner 
inte till 

Känner inte 
till Testat 

Känner 
inte till 

 
Tabell 2. Intervjudeltagarnas teknikintresse och sökvanor. 

 

4.2 Sökresultat 

 

4.2.1 Scenario 1 - Söka på konstverk 
 
I scenario 1 var alla utom en person nöjda med resultatet. Scenariot var att söka på en bild på 
ett självporträtt av Van Gogh, de flesta fick upp “Van Gogh Self portrait” och liknande 
tavlor. En deltagare sade när den utförde scenariot,  
 

“Ah, coolt! Nu får jag upp här, van Gogh, self portrait.”.  
 
En del fick lite mer avvikande resultat som Herkules och Peter Van Derf. En deltagare fick 
bara liknande tavlor från olika återförsäljare och inget resultat som handlade om Van Gogh,  
 

“Konst, mycket såhär tradera andra tavlor som är till salu och så /.../ “  
 
och beskrev att den hade förväntat sig att få den exakta tavlan men var nöjd ändå. En annan 
deltagare fick förutom tavlor och konstnär också upp fransk impressionism på Musee d’Orsay 
i Frankrike.  
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Bild 1. Exempel på hur ett resultat på scenario 1 kan se ut i Google Lens. 

 

4.2.2 Scenario 2 - Söka på klädesplagg 
 
I scenario 2 var alla utom två personer nöjda med resultatet. Scenariot var att söka på ett 
klädesplagg antingen på sig själv eller en av oss intervjuare, de flesta fick upp liknande kläder 
i varierande grad,  
 

“Ingen som är 100% rätt. Men det är väl om man vill köpa något liknande”. 
 
I vissas fall har sökresultatet inte varit lika önskat då den gett felaktiga typer av plagg,  
 
“Det var inte så mycket stickat, utan det var mest typ strukturerade plagg. Men samtidigt kan 

man inte ha för höga förhoppningar på en kamera som bara ser i 2D”.  
 
När plagget är tvådelat alltså kofta över linne eller liknande går det inte att bestämma själv 
vilket plagg Google Lens söker på. En kofta som var stängd visade gråa tröjor som resultat. 
Deltagare som har bläddrat ner i sökresultaten har ibland upplevt bättre resultat längre ner 
eller mer variation, t.ex. andra färger på samma typ av klädesplagg.  
 
I det här scenariot har intervjupersonerna inte sökt på samma kläder eftersom de dels valt 
själv vilket plagg de vill söka på men också för att intervjuerna inte utförts samma dag och 
kläderna som vi haft på oss har varierat.  
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Bild 2. Exempel på hur ett resultat på scenario 2 kan se ut i Google Lens. 
 

4.2.3 Scenario 3 - Söka på en engelsk text 
 
Intervjudeltagarna hade olika åsikter om scenario 3, där de fick testa att översätta en engelskt 
text från en bok. En person tyckte att resultatet var ganska bra, tre personer tyckte att 
resultatet var bra, tre personer tyckte att resultatet var okej,  
 
“Det blir typ svårare att läsa, men det beror ju på om man kan språket. Skulle nästan behöva 

typ en kinesisk bok eller nånting /.../ ”.  
 
En person tyckte att resultatet var katastrof. Alla deltagare fick en översättning, de flesta fick 
översättning direkt på bilden, med en textremsa som lades över boken,  
 

“Den har skrivit över det mesta och ersatt till svenska”.  
 
En deltagare fick upp en översättning i Google Translate. För en deltagare saknades vissa ord 
i översättningen helt och på frågan om översättningen var bra ges svaret,  
 

“Nja, inte jättebra. Den har missat att översätta något ord här och där. Men de flesta, det 
mesta är ju rätt ”.  

 
För en annan deltagare klarade Google Lens inte av att översätta en webbadress och 
kvaliteten på den övriga text översättningen var inte särskilt bra. 
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Bild 3. Exempel på hur ett resultat på scenario 3 kan se ut i Google Lens. Bilden längst till vänster är en sida i 

boken utan Google Lens. De andra bilderna är sidan i boken med Google Lens. 
 

4.2.4 Scenario 4 - Söka på en logotyp 
 
I scenario 4 som var att söka på en bild på Opels bilmärke var fem personer nöjda med 
resultatet, medan 3 personer var missnöjda med resultatet. Alla fick upp bilmärket i någon 
form men alla var inte lika nöjda med resultatet, en deltagare sade t.ex.  
 

“Det stod Opel. Och jag är väldigt nöjd för jag visste inte att det var en Opel.”  
 
medan en annan uppgav att, 
 

“Jag trodde att jag skulle få mer bilar. Alltså själva produkterna, nu får jag bara märket.”. 
  
Vissa fick liknande bilder utan någon förklaring till vilket bilmärke det är, 
 
“Jag får upp fyra stycken bilder bara där det står liknande bilder. Och att det står att det är 

något bilmärke.”.  
 
En deltagare fick upp återförsäljare av själva bilmärket. En deltagare fick också upp olika 
bilmodeller av Opel. Mer avvikande resultat var t.ex. ett soffbord, fågelspindlar och iskaffe. 
Dessa resultat tros ha kommit för att fler saker har kommit med i sökbilden. En deltagare fick 
också upp Nissan som sökresultat.  
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Bild 4. Exempel på hur sökresultatet kan se ut för scenario 4 i Google Lens. 

 
Nedan presenteras en sammanfattning av vad deltagarna har uppgett att de fått för sökresultat 
i de olika scenarierna. 
 

Intervjueltagare Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

1 Van Gogh Self 
Portrait 

Liknande 
skjortor, Väldigt 
lika tröjor 

Översättning på 
Google 
translate, 
Väldigt bra 

Opels bilmärke 

 2 Van Gogh och 
Self portrait 

Mest underställ, 
ribb stickade 
men inte så 
mycket stickade 
tröjor 

Dålig 
översättning, 
klarade inte av 
webbadress 

Får upp att det 
är en Opel 

 3 Van Gogh self 
portrait, Säger 
exakt vilken 
tavla det är 

Liknande 
skjortor, ingen 
är 100% rätt 
men om man 
vill köpa 
liknande 

Översätter 
direkt på texten, 
översätter 99% 

Bilmodeller, 
Opel Astra, 
Liknande bilder 
och bil loggan, 
fågelspindlar 
och iskaffe 

4 Self portrait, 
Peter Van Derf, 

Svarta byxor, 
liknande de 

Översättning Soffbord, Opels 
logga 
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Konstnärens 
namn 

som söktes på 

 5 Liknande tavlor 
från tradera, 
självporträtt 
(Fick inte 
exakta tavlan) 

Får upp 
liknande grå 
koftor, (tog inte 
med vitt linne) 
återförsäljare 

Översätter 
direkt på bilden 
till svenska 

Får upp bilder 
på opel loggan 
och var man 
kan köpa det, 
Nissan 

 6 Samma tavla, 
Van Gogh 

Grå v-ringade 
tröjor dam, 
senare herr och 
andra färger 

Översätter  Bilmärket Opel 

 7 French 
Impressionism 
at Musee 
d’Orsay, 
Herkules, 
liknande 
porträtt, 
relaterat 
innehåll Van 
Gogh self 
portrait 

Adidas Golf 
Quilted Jacket 
Outdoor, J 
Lindeberg Luna 
Fuzzy Hair, zip 
hoodie, 
fleecejacka, 
längre ner finns 
mer liknande 
resultat 

Översätter 
direkt på texten 

Opel bilmärke, 
deras emblem 
från utländska 
sidor 

 8 Självporträtt, 
själva bilden, 
Vincent van 
Gogh, liknande 
bilder 

Liknande byxor, 
kategorisera 
utifrån kostnad, 
Lee och Levis 

Översätter 
texten, missar 
några ord.  

4 liknande 
bilder, bilmärke 
men inte vilket 
och OPE 

Tabell 3. Sökresultat för alla deltagare på de olika scenarierna. 
 

4.3 Allmänna åsikter om Google Lens 
 
Första reaktionerna när intervjudeltagarna fick veta vad de skulle få göra under intervjun var 
positiv bland alla deltagare. De som inte hade testat Google Lens innan blev intresserade av 
appen, och de som hade testat appen tidigare var intresserade av att testa den igen. 
 
Efter scenarierna var genomförda fick intervjudeltagarna berätta om deras reflektioner kring 
helheten av deras bildsök upplevelse. Något som många nämnde var att de upplevde bildsök 
som smidigt och lätt att använda. En deltagare formulerar det såhär,  
 

“/.../ det var så smidigt. Det känns som att det är det som får en att använda grejer. Desto 
smidigare det är typ annars orkar man inte”.  
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Andra ord som användes för att beskriva bildsök var snabbt och kul. Översättningsfunktionen 
var den funktion som de flesta nämnde att de skulle fortsätta använda i slutet, trots varierande 
kvalitet på resultatet.  
 

“Översättning är bra och ja om man vill.. alltså som sagt ser man en tavla eller opel logga 
och man vill veta vad det är så. Men jag tror att översättning är mest användbart.” 

 
Många ansåg att den är tillräckligt bra för att vara hjälpsam om man är utomlands och inte 
kan språket. En annan fördel flera deltagare nämnde med just översättningen var att det är 
snabbare att rikta kameran mot en text än att skriva in den, speciellt om det är en lång text. 
Det näst mest populära ändamålet för fortsatt användning var att söka information om saker 
man ser t.ex. tavlor, byggnader och mat mm. Att söka efter liknande kläder och shopping var 
det också flera personer som nämnde att de skulle använda bildsök till i framtiden.  
 
Huruvida bildsök kan ersätta textsök var det blandade åsikter om. En del tyckte att bildsök 
öppnade upp för fler användningsområden snarare än att ersätta textsök.  
 
“Däremot tror jag snarare att den skulle ge mer nya användningsområden, alltså där vanlig 

textsök, Google, inte räcker till /.../” 
 

Flera tyckte att bildsök verkar smidigast när man är ute på stan eller rör på sig men tror att de 
fortfarande skulle föredra textsök om de är hemma. Flera påpekar också att det endast går att 
använda bildsök på saker som du har framför dig vilket kan vara bra när man inte vet vad 
man ska skriva för att söka, men som inte fungerar om det du vill söka på inte finns fysiskt.  
 

“Ofta när man söker så är det att man inte riktigt vet vad man söker efter, då är det lättare 
att googla fram det /.../” 

 
En person nämner också att för att använda bildsök i framtiden behöver den få in vanan att 
göra det. Medan flera andra personer tror att de hade använt bildsök om det fanns 
lättillgängligt i telefonen och inte var en app som behövde laddas ner.  
 
Kritik som lyfts fram mot bildsök av deltagarna är potentiella integritetsproblem. Om man tar 
en bild av någons ansikte, kan den känna igen och hitta ens Facebook profil eller liknande. En 
person säger, 
 
“Jag tycker att den är smart, den är väldig smidig att använda men samtidigt tycker jag inte 

om det för att den kan ju också känna igen ansikten /.../” 
 
medan en annan deltagare funderar över hur sökhistoriken sparas t.ex. om man tar en bild på 
en person på stan, hur sparas den bilden och sparas platshistorik? Deltagaren funderar över 
om Google Lens då kan känna igen människor och kartlägga var de befinner sig.  
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5 Analys 
 

5.1 Användbarhet 
 
Många gånger har deltagarna fått liknande resultat på sina sökningar i de olika scenarierna 
men ibland har någon fått ett mer avvikande resultat. T.ex. i scenario 1 då alla deltagare 
förutom en fick upp samma tavla som sök-objektet medan en deltagare bara fick upp liknande 
tavlor. Detta är något som har påverkat deltagarnas attityd till bildsök. Om en användare får 
ett oönskat resultat leder det till att de inte upplever systemet som lika användbart eftersom 
det inte ger någon nytta. För att ett system ska vara användbart behöver det enligt TAM öka 
en användares prestation (Davis 1989). Vad deltagarna tycker är önskvärda resultat har också 
visats vara annorlunda i olika fall och från deltagare till deltagare. Ibland har de haft 
förväntningar som bildsöksfunktionen inte lyckats leva upp till och ibland har de blivit 
positivt överraskade av resultatet.  
 
Eftersom bildsök har flera olika användningsområden har alla deltagare trots varierande 
resultat i scenarierna varit positiva till att fortsätta använda bildsök i framtiden. Men i de 
scenarier där deltagaren fått mindre önskvärda resultat har enskilda deltagare inte varit 
positiva till framtida användning av ett enskilt scenario.  
 
Det som har gjort att bildsök har upplevts som användbart av deltagarna är att det upplevs gå 
fort och därför sparar tid, att det är smidigare t.ex. genom att använda kameran än att skriva 
text och det upplevs ha gett mycket sökresultat. Bildsök har också upplevts vara mindre 
användbart i fall där man inte har det man vill söka på framför sig eller när man inte riktigt 
vet vad man söker efter. Det har också upplevts mindre användbart när det gett sämre kvalitet 
på sökningarna än vad som förväntats, speciellt vid kvaliteten på översättningarna. Det 
överensstämmer med Liaw och Huang’s (2003) studie där de fann att kvaliteten på 
informationen som sökningarna gav var en viktig faktor till huruvida användarna tyckte om 
sökmotorn eller inte. 
 
Att använda kameran att söka med till skillnad från att skriva text upplevs som mer 
användbart när det sparar tid och upplevs smidigt. Att översätta en lång text är ett sådant 
exempel. Ett annat är när man har ett objekt eller symbol framför sig som är svår att beskriva 
med ord. Deltagarna har en negativ attityd till att använda bildsök när man inte kan använda 
en bild som sökobjekt t.ex. när man inte har det man vill söka på i närheten eller när det man 
vill söka på inte finns i fysisk form. Då det inte är möjligt att använda kameran och bildsök 
blir oanvändbart. De är också mer negativa i de scenarion där kvaliteten på sökresultat har 
varit dålig i jämförelse med deras förväntningar och därför inte upplevs hjälpa deltagarnas 
prestation. Här kan vi se att konsekvenserna av de olika resultaten från scenarierna har 
bidragit till deltagarnas attityd till användning av bildsök. Vilket stämmer överens med 
definitionen av attityd i TAM, att den samlade utvärderingen av konsekvenser som 
användningen av systemet tros ge bildar användarens attityd till användning av systemet 
(Davis 1986). 
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5.2 Användarvänlighet 
 
Alla deltagaren har upplevt att bildsök har varit lätt att använda och att man listar ut logiken i 
Google Lens snabbt. En deltagare upplevde att översättningsknappen var den svåraste 
funktionen att lista ut. Men ingen har uttryckt att det tagit särskilt mycket ansträngning att 
använda appen. För att ett system ska vara användarvänligt enligt TAM ska det ta så lite 
psykisk och fysisk ansträngning som möjligt (Davis 1989). Däremot har det faktum att 
bildsök behövs laddas i form av en app ansetts som en orsak till varför man inte använt den 
tidigare och kan vara en orsak till att man inte väljer att använda den i framtiden. Varför 
nedladdning av en app anses ta energi kan jämföras med det faktum att vanligt textsök kan 
göras i en vanlig webbläsare och de flesta mobila enheter har någon form av webbläsare 
nedladdad när man köper den.  
 
 
 

5.3 Andra attityder till att använda bildsök 
 
Två deltagare uttryckte att de kan tänka sig att använda bildsök i framtiden mest på grund av 
att det är kul och inte för att de känner att det täcker ett visst behov. Att använda ett system 
bara för att det är kul är en intern motivation och är en faktor som har lagts till TAM 
modellen i andra studier (Shin 2007). Liaw och Huang (2003) fann att användare som tycker 
om att använda en sökmotor tycker också att det är lättare att använda den och kommer därför 
använda den i framtiden. Det överensstämmer med våra resultat men eftersom alla i vår 
studie upplevde att bildsök var lätt att använda kan vi inte säga om de som tyckte att det var 
kul, tyckte att det var lätt att använda bildsök på grund utav att det tyckte att det var kul.  
 
Det finns ingen stor skillnad i vad deltagarna tyckte om bildsök beroende på om de hade 
använt det innan eller inte. Både deltagare som hade använt bildsök innan och de som inte 
hade det uttryckte liknande åsikter både positivt och negativt. Bland de deltagare som var 
teknikintresserade kan man se att de var väldigt positiva till bildsök. Bland de som uppgav att 
de inte var teknikintresserade, var uppfattningen delad. En deltagare var inte lika positiv till 
användbarheten hos bildsök medan den andra var det. Alla var överens om att bildsök på 
Google Lens var användarvänligt. Därför har varken tidigare erfarenhet eller teknikintresse 
någon större påverkan på resultatet. 
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6 Slutsatser och diskussion 
 

6.1 Slutsats 

Forskningsfrågan som skulle besvaras i denna studie var: 
 

- Vad har unga vuxna användare för attityd till att använda bilder för att söka 
information på internet istället för text i en sökmotor? 
 

För att undersöka detta använde vi appen Google Lens som använder sig av bildsök. 
Undersökningen utgick från TAM därför undersökte vi användares åsikter om 
användbarheten samt användarvänligheten hos appen.  
 
Användarna hade blandad tidigare erfarenhet av bildsök, där hälften hade hört talas om eller 
testat Google Lens tidigare, medan hälften inte hade någon tidigare kännedom om appen.  
 
Det som användarna ansåg om bildsök kopplat till användbarhet var att det gick snabbt och 
var smidig, men att det endast går att söka på något du ser framför dig vilket begränsar 
användningsområdena med bildsök. Det är även svårare att söka efter information när du inte 
riktigt vet vad du söker efter. 
 
När det gäller användarvänligheten så uppgavs bildsök vara lätt att använda och att det gick 
snabbt att lista ut logiken i appen. Däremot har det faktum att bildsök finns i en app som 
måste laddas ner setts som ett hinder för att använda bildsök.  
 
Överlag var majoriteten positiva till bildsök och de flesta uppgav att de skulle använda det i 
framtiden. Den positiva attityden till bildsök kommer från att bildsök anses vara användbart 
och användarvänligt men även kul och därför ger användningen positiva konsekvenser.  

 

6.2 Diskussion och framtida forskning 

 
Deltagarna i undersökningen har initialt varit väldigt positiva till tekniken. Även i de fall där 
de förväntat sig ett annat resultat, har de också varit nöjda med det resultatet de fått i de fall 
kvaliteten fortfarande varit bra. Till skillnad från när t.ex. översättningen har gått dåligt. 
Många har uttryckt att de varit imponerade över hur pass bra bildsök fungerar och verkade 
inte i början ha mycket tilltro till att det skulle fungera. Det gör att resultatet kan ha upplevts 
mer positivt än om deltagarna hade större krav på systemet från början.  
 
Deltagarna fick varierande resultat på vissa av scenarierna under intervjuerna, trots att samma 
mobiltelefon användes, och att förhållandena för intervjuerna var liknande. Vad det beror på 
är osäkert då vi inte har undersökt hur Google Lens sökalgoritm fungerar och vet inte hur den 
väljer resultat. Men potentiella saker som kan påverka resultaten är olika ljussättning vid 
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intervjuerna eller att intervjudeltagaren har klickat på skärmen och att fokuseringen blir på 
något specifikt i bilden. I ett scenario har deltagarna inte sökt på samma klädesplagg och 
därför får de varierande resultat i just det scenariot. Att sökbilden har varit olika i just det här 
scenariot kan göra att kvaliteten på resultaten kan variera för olika deltagare. Då olika 
klädesplagg kan vara olika svåra för Google Lens att hantera. I ett annat scenario finns det två 
alternativ man kan välja, att rikta kameran mot texten och få en översättning direkt i bilden, 
eller att få upp översättningen i Google Translate. En deltagare upptäckte också att för att få 
bäst resultat behövde texten som skulle översättas vara rak. Detta kan därför ha haft en effekt 
på de olika resultaten och slutligen attityden till användning av bildsök. Det vore intressant 
att undersöka vilka faktorer som påverkar i en mer kontrollerad miljö. För att göra det kan det 
vara en god ide att undersöka hur sökalgoritmen i Google Lens fungerar. Även att undersöka 
hur de olika resultaten påverkar användarnas attityd till tekniken.  
 
I vår undersökning uppgav alla deltagare att de brukar vara nöjda med sina sökningar på 
Google. Det gör att de inte kan besvara om de upplever att bildsök gör det lättare för dem att 
söka i en sökmotor. Därför hade det i framtiden varit intressant att undersöka deltagare som 
tycker att det är svårt att hitta sökord och inte brukar vara nöjd med sina sökningar. För att se 
om de upplever att det är enklare att använda bildsök och om de blir mer nöjda med sina 
sökningar då, kontra textsök.  
 
Eftersom nästan alla av intervjudeltagarna uppgav att de skulle använda Google Lens i 
framtiden, hade det varit intressant att följa upp om de faktiskt använder appen idag. Hälften 
av deltagarna hade testat appen innan intervjuerna men ingen använde den regelbundet, så det 
vore intressant att undersöka om de använder den idag. Men det låg utanför studiens omfång. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Information om intervjun 
Information om intervjun 
Vi är två studenter som studerar systemvetenskap och skriver vårt uppsatsarbete. Uppsatsen kommer 
att handla om bildsök, alltså att söka efter information med hjälp av en bild istället för text. Vi 
kommer använda intervjun som underlag till vår uppsats. 
 

- Deltagande är frivilligt och du kan själv välja att avsluta intervjun när du vill.  
- Du kommer att vara anonym i undersökningen det enda vi kommer ange är ålder, kön och 

sysselsättning.  
- Du kommer få möjlighet att läsa igenom intervjun och komplettera och korrigera svaren om 

det önskas. 
 
Om du har några frågor kan du kontakta oss via mail. 
Tack för deltagandet 
 
Caroline Törnlund 
Mejladress 
 
Evelina Sandström 
Mejladress 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
Scenarier: 

- Information om vilka vi är, vad vi gör för arbete, att vi spelar in intervjun, att personen är 
anonym, hur personen kan kontakta oss med frågor (Infopapper) 

 
Frågor: 
Hur teknikintresserad är du? 
 
Hur googlar du idag? 

- Hur ofta? 
- Varför? 
- I vilket syfte? (Skola, jobb, privat?) 
- Är du nöjd med dina sökningar? 

 
Söker du efter bilder? 
Har du använt Googles funktion där man söker efter liknande bilder med bild? 

- Hur ofta brukar du göra det? 
 
Söker du med bilder istället för text? 

- Känner du till Google Lens? 
- Hur ofta brukar du göra det? 

 
(Rotera scenarierna) 
Scenario 1: 
*Vi visar en bild på en konstnär och ber intervjupersonen att rikta kameran mot bilden och söka på 
konstnären* 

- Vad fick du för resultat på sökningen? 
- Var det ett bra resultat? 
- Vad trodde du att du skulle få för resultat? 

 
Scenario 2: 
*Sök på ett klädesplagg som någon av oss har på sig* 

- Vad fick du för resultat på sökningen? 
- Var det ett bra resultat? 
- Vad trodde du att du skulle få för resultat? 

 
Scenario 3: 
*Översätt en engelskt text från en bok* 

- Vad fick du för resultat på sökningen? 
- Var det ett bra resultat? 
- Vad trodde du att du skulle få för resultat? 

 
Scenario 4: 
*Sök på en bild av en bil logga* 
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- Vad fick du för resultat på sökningen? 
- Var det ett bra resultat? 
- Vad trodde du att du skulle få för resultat? 

 
Vad tycker du om den här (bildsök) funktionen? 

- Hur lätt var den att använda? 
- När skulle du byta ut textsök mot bildsök? 

 
Tror du att du kommer fortsätta använda det här, till vad isåfall? 

- Varför / Varför inte? 
- Om inte, vad skulle behövas för att du skulle vilja använda funktionen? 

 
Kan du komma på något annat du skulle kunna använda den till? 
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Bilaga 3 - Bilder till scenarierna  
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