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ABSTRACT- English

ABSTRACT - Svenska

The smartphone has changed the act of photography by enabling users to whenever and wherever 
take a photo. Most people are nowadays walking around with thousands of pictures in their phone- 
pictures that they almost never look at. Photos are keys to our memories, our identity, which is why 
they are important. Nevertheless, the amount has made it an overwhelming task so sort them and 
photos are getting lost in the mass. The photos instead get stored away on cloud servers, which 
is limitless. There they both become forgotten but can also potentially cause unnecessary CO2 
emissions, since it takes a lot of electricity to run the datacenters where they are stored. How could 
we through a new way of handling and interacting with our digital photos increase their emotional 
value in a way that at the same time makes us aware of our digital consumption?
To tackle this problem a survey and series of interviews was conducted. Both with potential 
users, as well as experts within psychology, technology, photo and sustainability in regarding to 
digitalization. The most significant finding was that the high number of photos is partially caused 
by the fact that today photos are taken for many different reasons. Some are taken to be kept as a 
memory while some are only valuable in the moment, such as a photo of a shopping list. 
The end result of this project is called Pixels and is an alternative to how the ordinary camera 
and photo album in a phone could function. The concept lets the user together with A.I, already 
when the photo is taken, separate different types of photos from each other. The user is given the 
possibility to save and curate important memories, increasing their emotional value, as well as ease 
the process of getting rid of unnecessary photos causing stress and avoidable CO2 emissions.  
 

Smartphonen har förändrat hur vi fotograferar genom att möjliggöra att när och vart som helst 
ta ett foto. Detta har lett till att de flesta människor idag går omkring med tusentals bilder i sin 
telefon - bilder som de nästan aldrig kollar på. Foton är representationer och nycklar till våra 
minnen, vår identitet, vilket gör dem ovärderliga. Dock har mängden bilder gjort det till en näst intill 
överväldigande uppgift att hantera dem. För att få plats med alla bilder laddas de istället upp till 
molntjänster där de potentiellt orsakar onödigt koldioxidutsläpp, då energiåtgången är hög för att 
driva datacentren där de är lagrade. Hur kan vi genom ett nytt sätt att hantera och interagera med 
våra digitala foton öka deras känslomässiga värde på ett sätt som samtidigt gör oss medvetna om 
vår digitala konsumtion?
För att få insikt i detta problem genomfördes en enkät samt en serie intervjuer. Både med 
potentiella användare såväl som experter inom psykologi, teknik, foto och hållbarhet i relation till 
digitalisering. En viktig upptäckt var att det stora antalet foton delvis orsakas av att foton idag tas av 
många olika skäl. Några för att behålla som ett minne medan andra bara är värdefulla under en kort 
period, till exempel ett foto av en inköpslista.
Slutresultatet av detta projekt kallas Pixels och är ett alternativt förslag på hur den ordinarie 
kameran samt albumet i en telefon skulle kunna fungera. Konceptet möjliggör för användaren 
att tillsammans med A.I, redan vid tillfället då fotot tas, skilja olika typer av foton från varandra. 
Användaren ges möjligheten att spara och kurera viktiga minnen, för att öka dess emotionella 
värde, samt förenkla processen av att ta bort överflödiga foton som orsakar stress och onödigt 
CO2-utsläpp.

| Abstract |
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1.2 FRÅGESTÄLLNING

1.1 INTRODUKTION
Hur vi återbesöker och minns genom foton har i dagsläget förändrats. Tidigare var varje bild som 

togs en investering, detta på grund av till exempel kostnaderna för att framkalla dem. Vi satte in 

dessa bilder i album och de blev till ett fysiskt bevis på vår upplevelse och ett objekt som vi skulle 

värdera högt. Bilder är nämligen en direkt länk till våra minnen som är en stor del av vår historia och 

vilka vi är.

I dagsläget har vi samlat på oss en ofta oöverskådlig mängd bilder som måste förvaras någonstans. 

Att ha filer på molntjänster är en trygghet när det kommer till fotolagring. Dock behöver det 

undersökas hur vi kan använda dessa tjänster på ett smart och medvetet sätt där vi reflekterar över 

vad för filer vi faktiskt väljer att spara. Att förvara bilder på molntjänster kan ses som enkelt och ett 

bra sätt att slippa ta tag i att rensa eftersom utrymmet är oändligt. Det få tänker på är dock att dessa 

bilder egentligen istället förvaras på ett datacenter och att dessa runt om i världen står för en stor 

procentuell del av koldioxidutsläppen som värmer upp vår planet. (Dagens Nyheter, 2019)

Att sätta ihop fysiska fotoalbum är idag inte längre vanligt och den största användningen av foton 

har under de senaste tio åren förflyttats till sociala medier. Men ersätter sociala medier verkligen 

alla aspekter som det fysiska albumet brukade ge oss? Och vad händer med alla andra bilder som 

vi inte vill dela men som fortfarande är viktiga? Hur kan vi dela upplevelsen av dessa bilder och åter 

igen förstärka känslan av värde i dem på ett nytt sätt? Kan nya medier och tekniker, som inte är det 

traditionella fotoalbums-formatet appliceras på ett framgångsrikt och miljömedvetet sätt? 

” Kan ett nytt sätt att hantera och interagera med våra digitala 
foton, förhöja dess emotionella värde och samtidigt göra oss mer 
medvetna om vår digitala konsumtion? ”

1.3 DESIGNPROBLEM
Det finns ett behov och en möjlighet för en ny produkt och/eller tjänst som ökar tillgängligheten 

och det emotionella värdet av våra foton. Människor är anpassningsbara och vi har, sedan 

introduktionen av smartphones, väldigt snabbt anpassat oss till att alltid ha tillgång till en kamera. 

Vi vet dock inte än hur vi ska förhålla oss till, och hantera, alla dessa digitala bilder. Hur kan en 

användare, på ett meningsfullt sätt, skapa en samling foton som är kvalitativ snarare än kvantitativ? 

| Bakgrund |
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1.5 SAMMARBETSPARTNERS
Under detta projekt kommer jag samarbeta, och få handledning av, industridesignavdelningen 

på Ericsson. Detta för att få in nya synpunkter och infallsvinklar samt vägledning under 

designprocessen.

Ytterligare kommer kontinuerlig kontakt hållas med Once Upon. Ett företag som driver en tjänst 

där de låter användare, via en app, skapa fotoalbum som de sedan kan beställa som fotoböcker. 

Från Once Upon vill jag få insikt i de mjuka värdena av foton samt få feedback på det slutgiltiga 

gränssnittet då de har kunskap inom apputveckling.

1.4 MÅLGRUPP
Målgruppen för detta projekt är föräldrar till småbarn. Detta på grund av att de befinner sig i en 

del av livet då det naturligt fotograferas mycket eftersom det är en viktig period som många vill 

dokumentera. Troligtvis kommer även andra målgrupper att kunna utnyttja denna lösning. Dock 

är det speciellt intressant med målgruppen föräldrar att de inte endast tar bilder för sig själva utan 

även dokumenterar för sina barns skull. Jag hoppas med denna målgrupp finna lösningar för hur de 

bättre ska kunna ta del av sina foton samt bevara dem för framtida generationer.

( Olika källor till information nödvändig för projektet ) 
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1.6 AVGRÄNSNINGAR

1.7 TIDSPLAN

1.8 MÅL/SYFTE

Fokus under detta projekt ligger på hur människor hanterar och interagerar med de bilder de 
redan har tagit eller tar med sin mobilkamera. Bilder tagna med andra typer av kameror, förvarade 
någon annanstans än i mobilen, kommer inte att behandlas. Ytterligare kommer projektet inte heller 
behandla ämnet hur professionella fotografer handskas med sina bilder, utan endast fokusera på 
privatpersoner.

Se bilaga 8.1

Målet med detta projekt är att finna ett nytt sätt, som passar den digitala tid vi lever i, att hantera 
och interagera med våra minnen genom foton. Slutprodukten ska kännas modern, tillgänglig och 
värdefull för användaren, och människorna i hens närhet, samt bidra till en ökad medvetenhet om 
de digitala fotspår vi lämnar efter oss. Projekt kommer även att arbeta mot FN globala mål nummer 
12, Hållbar konsumtion och produktion. Detta genom att upplysa om hur våra digitala liv påverkar 
miljön, i detta fall hur lagring av foton på molntjänster orsakar CO2-utsläpp. Ytterligare kommer 
fokus även att vara på FN globala mål nummer 3, God hälsa och välbefinnande. Detta på grund av 
att det kan påverka människors mentala hälsa negativt att inte ha tillgång till sin historia, vilken foton 
är en stor del av.

1.9 DESIGNPROCESS
Projektet startar med en researchfas där både kvantitativa undersökningar, genom enkäter, 
samt kvalitativa djupintervjuer genomförs. Detta för att få insikt i människors relation till foton 
och minnen. Därefter analyseras insamlade fakta för att hitta olika problemområden. Dessa 
problemområden kommer i idegenereringsfasen, genom workshops och ytterligare övningar, sluta 
i tre olika designkoncept som behandlar projektets problemformulering. Dessa koncept utvärderas 
sedan mot funktionslista samt tillsammans med samarbetspartners. Den slutgiltiga fasen består av 
att gå vidare med, utveckla och visualisera ett valt koncept samt utföra användartester.

( Figur över designprocessen ) 
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2.1 FOTOTS BETYDELSE 2020
”Minnen är en del utav vilka vi är – vår historia och vår identitet. Foton i sin tur blir 
ett bevis och en ledtråd som vi kan koppla till specifika minnen” - A.Sundström, 2/3-
2020 

I starten av detta projekt kändes det viktigt att förstå varför vi tar bilder och vad de betyder, och 
har betytt, för oss genom tiden. Den första fotografiska metoden sägs ha upptäckts år 1839 av 
fransmannen Louis Jacques Mandé Daguerre som lyckades fånga detaljrika avbildningar av 
verkligheten på metallplåt med en variant av kamera obscura (Tekniska Museet, 2019). Då var foton 
något helt annorlunda än det vi ser idag. Människor poserade allvarsamt på de första bilderna som  
mer liknade klassiskt målade porträtt. Vid slutet av 1800-talet introducerades den första Kodak-
kameran, som marknadsfördes som ett objekt att ta fram för att bevara stunden, och människor 
började istället leendes posera framför kameran (L.Ehlin, 2019).

Till skillnad från förr, när det krävdes både kunskap samt en viss typ av ekonomi för att äga en 
kamera, är fotografi idag väldigt tillgängligt (L.Ehlin, 2019). Den största förändringen i hur vi tar 
bilder skedde 2007, året då den första Iphonen introducerades på marknaden. Det hade under 
tidigare år varit möjligt att ta bilder med mobilkameran, men dessa hade varit i så dålig kvalité 
att de inte användes för att bevara minnen, utan sporadiskt för att ibland skicka ett MMS. Med 
introduktionen av Iphone, och dess högkvalitativa kamera, började mängden foton öka drastiskt 
och har sedan dess fortsatt så. Det är idag inte längre vanligt att äga en kamera då mobilkameran 
blivit så pass bra. Som en del i researchen för detta projekt skapades en enkät och där uppgav 
90% att det enbart använde mobilkameran. 

Detta har gjort att majoriteten av våra bilder nuförtiden är digitala. Trots det finns det fortfarande 
ett motstånd mot formatet och fysiska bilder anses ännu vara det bästa, och tryggaste, sättet att 
spara våra minnen. Med de digitala bilderna finns en rädsla för att de inte kommer att finnas kvar. I 
ett uttalande av Googles vice president 2015, Vint Cerf, varnar han för ett århundrade av bortglömt 
digitalt material. Detta till följd av att vi enbart sparar våra minnen online på sidor som Facebook 
där nya innovationer och kontinuerliga uppdateringar på mjuk- och hårdvara potentiellt skulle 
kunna innebära att vi i framtiden inte kan nå dem. (I.Sample, 2015) 

| Research |
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2.2 DET ÄR SKILLNAD PÅ BILDER & BILDER
Idag tar vi inte längre bilder med enbart syftet att dokumentera minnen. En stor del av alla de 
bilderna vi tar är inte för att spara till framtiden. Det kan bland annat handla om kommunikation, 
identitetsskapande eller helt enkelt minnesanteckningar så som shoppinglistor. 

På grund av mängden bilder händer det väldigt sällan att vi tittar tillbaka på dem i kamerarullen. Det 
är lättare att återbesöka mer kurerade format, som till exempel Instagram. Enligt enkäten skapad 
för detta projekt svarar ca 50 % att deras främsta användningsområde för sina bilder är sociala 
medier.  Dock är det bara en viss typ av foton som där läggs ut, och inte alla bilder som människor 
vill ha sparade för framtiden (Intervju, 12/3-2020, Lina Andersson). I Lisa Ehlins doktorsavhandling, 
Becoming Image, från 2015 skriver hon att vanan av att ta bilder varje dag och sedan posta dem 
på sociala medier har kommit att definiera ett sätt att ”inte ta bilder för framtiden”, och därför inte 
skapa minnen alls (L.Ehlin, 2015).

Att använda bilder som enbart kommunikationsmedel är idag vanligt. Snabbare inlägg, som 
Instagram Stories, har blivit mer attraktiva då de försvinner av sig själva. De är inte gjorda för att 
få likes men du får ändå bekräftelsen i att du ser att andra har kollat på dem. Ytterligare är detta 
just ett exempel på hur bilder används mer som ett kommunikationsverktyg snarare än sätt att 
dokumentera en händelse. (Intervju 12/3-2020, Elin Häggström) Appar som Snapchat och Instagram 
låter användarna skicka bilder där syftet enbart är att visa för sina vänner till exempel vad man gör 
eller var man är (L.Ehlin, 2019). 

Bilder idag används även som minnesanteckningar, både genom screen shots på mobilen och till 
exempel genom att fota av vad någonting kostade på Ica. Hela 80% an deltagarna i ovannämnd 
enkät, svarade att just denna typ av bilder var bland de vanligast förekommande i deras telefon.

”Print screens utgör ca 2000 av de 8000 bilderna jag har sparade på min telefon” – 
Deltagare i enkät

Vi har kommit till en punkt där vi bör skilja på foton och foton. Det finns en helt ny kategori av bilder 
som vi bara sliter och slänger med (L.Ehlin, 2019). Hur vi använder oss av bilder idag har förändrats, 
att dokumentera sitt liv i fotoform är bara ett utav användningsområdena. 

ANTECKNINGARIDENTITET KOMMUNIKATIONBEVARA MINNEN

( Fotots olika användningsområden år 2020 ) 
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2.3 MILJÖN OCH ”FIL-HORDERS”
Mängde foton har gjort att vi kommit till en punkt där människor skyfflar, sitt allt växande bagage av 
filer, under mattan genom att lägga upp det på molntjänster där mängden inte blir synlig på samma 
sätt. Vi har blivit ”fil-horders” säger Elin Häggberg, teknikexpert, i en intervju för detta projekt.

”Jag har pratat med många som säger “jag har 6000 bilder på min hårddisk som jag 
inte orkar sortera”, det är samma ångest som att ha 6 skolådor på vinden med foton 
som man inte har sorterat. Vi har nu skjutit det problemet ifrån oss genom att lägga 
alla bilder i molnet, då blir det helt plötsligt inte “jag” som har skolådorna på vinden 
utan Google.” - Elin Häggberg, intervju 2/3-2020

Att det kallas just molntjänster har bidragit till abstrakterandet av tjänsten. Människor tror, och 
känner, att de förvarar sina filer i luften och att utrymmet är oändligt- när det de i själva verket bara 
flyttar informationen till en annan dator i en serverhall. (E.Häggberg, 2020) 
Att se sina filer på detta sätt är inte hållbart i längden, då det både rent emotionellt gör oss 
bortkopplade från våra foton men även har en negativ inverkan på miljön. Rolf Lindahl, ansvarig 
för klimat- och energifrågor på Greenpeace, säger till Dagens Nyheter i en intervju att om det 
digitala molnet, där mycket av världens data samlas, vore ett land skulle det vara den sjätte 
största energikonsumenten i världen (Dagens Nyheter, 2019). Enligt en artikel publicerad på 
Nature (2018) skriver de att ekosystemet av all informations- och kommunikationsteknologi, som 
omfattar bland annat personliga digitala enheter, mobiltelefonnät och datacenter, står för 2% av allt 
koldioxidutsläpp vilket gör dem till en av de värsta miljöbovarna jämförbart med flyget. 
Hur stor påverkan foton lagrade på molntjänster har kan vara svårt att säga, då det kan bero på 
vilken el-mix användaren har samt om datacentren där filerna är lagrade drivs på förnybar el eller 
inte. Enligt en artikel i Stanford Magazine (2017) resulterar lagring av 100 gigabyte på en molntjänst 
ett koldioxidutsläpp på upp till 0.2 ton per år. Detta är inte jättestora mängder då den genomsnittliga 
svensken har ett koldioxidutsläpp på 10 ton per år (Naturskyddsföreningen, 2020). Dock är 
energikostnaden för att överföra och lagra en gigabyte 3,1 kWh vilket kan ställas i relation till att 
lagra samma mängd på en hårddisk där energikostnaden istället är 0.000005 kWh, och bör därför 
ses som en signifikant skillnad (Stanford Magazine, 2017). 

| Research |
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2.4 SAMMANFATTNING AV ONLINE ENKÄT
För att få kvantitativa data på vad människor har för relation till sina foton skapades en online enkät 
som delades på Facebook. Där svarade 60 personer på frågor om hur de i dagsläget interagerar 
med sina foton, hur ofta de kollar på dem, samt i vilket kontext. De fick även frågor om vad för 
typ av bilder de anser har största värde samt vad de ansåg vara skillnaden mellan de fysiska och 
digitala fotona. 

FOTOTS EMOTIONELLA VÄRDE 
Majoriteten av deltagarna i enkäten ansåg att deras bilder höll ett stort emotionellt värde, att förlora 
sina bilder skulle i många fall kännas som att förlora en stor del av sig själv. Speciellt viktiga var 
bilder på nära och kära samt platser de besökt. Många bilder som ”screen shots” eller dubbletter av 
foton ansågs mest vara bra för stunden men blev sedan till ett överflöd. 

ATT ÅTERBESÖKA BILDER
Enligt enkäten svarade majoriteten att de återbesöker sina foton ca en gång i månaden. Oftast då 
de inte hade något speciellt att göra, till exempel på tåget. Men även när de träffade en vän eller 
familjemedlem som de inte sätt på länge. 

60 DELTAGARE
(Infografik skapad utifrån enkät)

BARNDOMMEN
De allra viktigaste bilderna var enligt majoriteten från barndomen. De blir viktiga då de 
representerar en period vi annars inte skulle komma ihåg. Dock är dessa foton inte nödvändigtvis 
de som oftast återbesöks- och detta till stor del på grund av att bilderna kan kännas otillgängliga i 
album eller till exempel att bilderna finns hemma hos föräldrarna. 

| Research |

NUVARANDE FÖRVARING- OCH SORTERINGSALTERNATIV
86 % av de tillfrågade svarade att de primärt förvarar sina bilder i telefonen. Bara 4 av 60 angav att 
de brukar göra fotoalbum. I mobilen var det få som sorterade bilderna, vanligast var att de hamnade 
direkt i samma mapp i kamerans album, och detta på grund av den överväldigande mängden bilder. 
Vissa använde ”hjärt-ikonen” för att sortera ut favoritbilder och skapade på så sätt organisation.
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(Infografik skapad utifrån enkät)

9/10 
FOTAR BARA
MED MOBILEN

60% 
FOTAR 
VARJE DAG

ANTAL BILDER
5 000 - 10 000 

NÄST VANLIGAST ÖVER 
20 000 BILDER SPARADE

84%  
ANSER ATT DET ÄR VIKTIGT ATT 
SPARA FOTON SOM MINNEN

87%  
SÄGER ATT EN VIKTIG DEL 
AV FOTON OCH MINNEN ÄR 
ATT DELA OCH PRATA OM 
DEM MED VARANDRA

En person har i genomsnitt 5 000–10 000 bilder sparade i sin telefon, men antal över 20 000 är 
heller inte ovanligt. Vid frågan vad fotona i största mån användes till var svaren att skicka till vänner 
eller lägga ut på sociala medier. Dock svarade hela 25% att de inte använde sina bilder till något 
alls.

MÄNGDEN FOTON

| Research |

PROBLEM MED BILDHANTERING
Det största problemet med att hantera och interagera med sina foton ansågs vara mängden som 
gör att det blir svårt att navigera och hitta. Många upplevade även en rädsla för att förlora bilderna, 
även om de var uppbackade på flera ställen. Att även behöva tänka på hur mycket utrymme som 
finns kvar på till exempel molntjänster kändes för många jobbigt och att bara ha bilderna tillgängliga 
via datorn gjorde att människor i princip inte återbesökte dem. 

FYSISKA VS. DIGITALA BILDER
Hur människor ser på foton som är i digital vs. fysisk form är relativt överensstämmande. Medvetet 
eller undermedvetet värderas fysiska artefakter högre och ses i sig själva som värdefulla objekt 
utöver själva motivet på fotot. Att se på bilder tillsammans med någon i ett fysiskt album är även en 
möjlighet för interaktion och att bygga relationer. 85 % av deltagarna i enkäten svarade att en del 
av att minnas genom bilder är att dela dem med andra. Den taktila känslan i det fysiska fotoalbumet 
gör att vi ger varje bild mer tid, och det blir färre distraktioner jämfört med att se på bilder i en 
telefon. Dock är de digitala bilderna är smidigare att komma åt och kan på så sätt ha ett högt värde.
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2.5 EXPERTINTERVJUER

2.6 INTERVJUER MED MÅLGRUPP

ANNA
Forskare i kognition

ELIN 
Teknikexpert

LINA 
Driver albumtjänst

Inför projektet var det en del expertkunskap som kändes väsentlig att få mer insikt i. Först 
och främst psykologin bakom minnen och varför de är så viktiga för oss. Därför besöktes 
psykologinstitutionen vid Umeå Universitet där jag hade möjlighet att intervjua Anna, forskare i 
kognition (se bilaga 8.2)
Ytterligare intervjuades teknikexperten Elin. Hon berättade om hur vårat beteende idag, där vi 
samlar på oss dessa stora mängder filer, påverkar både oss själva på ett psykiskt plan men även 
miljön. Jag fick höra hennes åsikter och tankar om sociala medier och hur introduktionen av 
smartphones och molntjänster har ändrat människors förhållningsätt till sina digitala bilder. (se 
bilaga 8.3)
För att få insikt i fototjänster tillgängliga idag, samt de mer mjuka värdena när det kommer till 
fotohantering intervjuades Lina. Hon driver ett företag som utvecklar en app som låter användare 
kontinuerligt skapa fotoböcker från sina digitala bilder som de sedan kan beställa. (se bilaga 8.4)

| Research |

För projektet utfördes tre intervjuer med personer i målgruppen småbarnsföräldrar. Som förälder 
dokumenterar de inte bara för sig själva utan även för att deras barn i framtiden ska ha tillgång 
till fotona. De vill göra allt för sina barn men att sortera och se till att bilderna blir bevarade för 
framtiden kan, på grund av antalet bilder, kännas som en övermäktig syssla förknippat med dåligt 
samvete. (Se bilaga 8.5–8.7)

JESSICA 
Småbarnsförälder

MAJA
Småbarnsförälder

HEDVIG
Småbarnsförälder
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Analys

3



1. MINNEN I FOTOFORM ÄR GENERELLT JÄTTEVIKTIGT FÖR MÄNNISKOR
Detta på grund av att minnen är starkt kopplade till vår identitet, de berättar vår historia. Utan foton 
som representation för till exempel våra barndomsminnen är dessa svåra att minnas, då människor 
generellt är dåliga på att fritt återkalla minnen. Att förlora sina foton är för många förknippat med en 
rädsla att glömma saker de varit med om.

2.MÄNGDEN BILDER ANSES VARA ETT STORT PROBLEM
Detta på grund av att mängden gör att det blir överväldigande att försöka gå tillbaka och rensa eller 
hitta en specifik bild. Det blir även mer ointressant att gå igenom bilderna då de är blandade med 
bilder som inte alls är viktiga. Mängden bilder delas upp på flera olika enheter, datorer, hårddiskar, 
molntjänster och i mobilen vilket kan skapa en stress då det leder till en saknad av översikt. Denna 
stress över mängden bilder skjuter många ifrån sig genom att lagra bilderna på molnservrar, vilket 
egentligen bara innebär detta att de ligger lagrade någon annanstans. 
 
3. HUR BILDER ÅTERBESÖKS BEROR PÅ VART DE ÄR LAGRADE
Bilder på mobilen är lättåtkomliga, och i regel de människor besöker oftast, men saknar samma 
emotionella värde som det fysiska fotoalbumet. Det fysiska albumet i sig är något som binder 
människor tillsammans, en centerpunkt för social interaktion. De bilderna som återbesöks mest 
sällan är de förvarade på datorer och hårddiskar- dessa besöks endast då användaren har ett 
ärende och letar efter ett specifikt foto.

4. HÅLLBARHET EN MÖJLIG FAKTOR
Att bilder och lagring på molntjänster skulle ha en negativ inverkan på miljön är inte något som de 
flesta är medvetna om. Därför är detta något som borde lyftas fram då det dessutom skulle kunna 
fungera som en motiverande faktor för användaren att sortera och hantera sina bilder.

3.1 SLUTSATSER FRÅN RESEARCH

| Analys |

3.2 FUNKTIONSLISTA
(Se bilaga 8.8)
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MIRANDA, 31 ÅR
Livssituation: Bor med sambo och sin son i Malmö
Yrke: Jobbar som IT-konsult inom sjukvården

Miranda har länge varit intresserad av teknik och vill alltid ha de nyaste 
prylarna. Sedan hon vid början av 10-talet köpte sin första Iphone har antalet 
bilder hon tagit skjutit i höjden. Hon känner att det var extra viktigt att 
dokumentera sin sons uppväxt då hon själv verkligen har saknat att ha bilder 
från sin egen uppväxt. Miranda tycker om att fotografera men har börjat tröttna 
på att dokumentera då hon inte kan se någon slutanvändning för bilderna- hon 
önskar att hon kunde ”använda” dem till någonting.  
Miranda har även mer och mer börjat reflektera över vilka bilder hon faktiskt 
väljer att spara. Hon vet att de filer vi lägger på molntjänster faktiskt egentligen 
bara ligger på datacenter där de bidrar till koldioxidutsläpp.

Pain Points: Har för mycket bilder och dåligt samvete över att hon inte känner 
att hon tar ansvar för de filer/foton hon lämnar efter sig.

Mål: Ett sett att ”använda” sina bilder som motiverar henne att fota igen samt 
ett sätt att få hjälp med vilka bilder som är värda att spara och inte.

3.3 PERSONAS BASERADE PÅ RESEARCH

TOM, 28 ÅR
Livssituation: Ensamstående förälder till två barn, bosatt i Stockholm.
Yrke: Jobbar heltid inom byggbranschen

Tom har många bilder sparade från sin barndom i album som hans föräldrar 
satte ihop. Det har därför varit en självklarhet att detta även är något hans barn 
ska få. Fotoalbumen har även fyllt en viktig social funktion för Tom då de gett 
möjlighet att knyta starkare band med nära och kära.
Många gånger kan Tom känna ett dåligt samvete för att han inte tar tag i att 
sätta ihop dessa album. Men med mängden bilder han har samlat på sig känns 
det som en överväldigande uppgift. Tom är livrädd för att förlora bilderna, då han 
anser att de är en viktig del av ens identitet. Därför sparar och backar han upp 
dem på flera ställen, molntjänster, sin dator, hårddiskar och även i mobilen. Detta 
har lett till att han känner en stor stress över att allt är så utspritt. 

Pain Points: Dåligt samvete över fotoalbum som inte skapas och en stress över 
att alla bilder är utspridda på flera olika enheter.

Mål:  Ett sätt att få översikt över sina bilder samt ett nytt sätt att uppleva dem 
med andra digitalt så som man brukade uppleva fysiska fotoalbum.

(Illustrationer av mig, personas skapade baserat på intervjuer)

| Analys |
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Digital

Fysisk

Fotoalbum

Instagram

Hårddisk

Iphones bibliotek

Kvantitativ Kvalitativ

lagra i datorn

Google photos

Snapchat

Digitala fotoramar

Examensarbete

(Diagram skapat utifrån jämförelse av produkter under researchfasen)

| Analys |

3.4 MARKNADSPOSITIONERING
Slutresultatet för det här projektet ska sikta mot att bli ett sätt att skapa en samling, och en översikt, 
av bilder som är mer kvalitativ än kvantitativ. Produkten kommer att vara digital men ha samma 
emotionella värde och vara lika lätt interagerat med som fotoalbumet. (Bilaga 8.9)
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3.6 SAMMANFATTNING

VAR?
Portabel som 
användaren kan 
bära med sig.

NÄR?
Vara applicerbar 
2020 och på så 
sätt underlätta ett 
nutida problem.

HUR?

VEM?
Person som 
värdesätter att 
spara minnen 
i fotoform men 
saknar bra sätt att 
hantera dem.

VAD?
Produkt/tjänst som 
hjälper användaren 
att rensa bland 
bilderna samt 
återbesöka dem.

VARFÖR?
Mängden bilder 
och hanteringen av 
dem idag gör dem 
otillängliga.

Produkten/tjänsten bör vara applicerbar idag eller inom de fem kommande åren. Produkten ska 
vara portabel och göra bilderna tillgängliga för användaren vart hen än är. Personen som använder 
denna produkt/tjänst tar mycket bilder och ser värdet i att spara dem för minnets skull. Hen behöver 
kunna skapa en översikt av alla bilder, utan att lägga ner för mycket tid vid ett och samma tillfälle, 
då det annars kan kännas överväldigande. Människor uppskattar även de sociala aspekterna av 
att dela bilder med andra genom fysiska fotoalbum och det finns en önskan att samma känslor 
kunde upplevas inför en digital form. För att uppnå detta kan hållbarhetsaspekten verka som en 
motiverande faktor samt bidra till en mer hållbar digital konsumtion. 

(Sammanfattning av analysen)

| Analys |

3.5 FOKUSOMRÅDEN

”BONDA”

Fokus på att spara bilder för framtiden genom att bygga en samling av en 
persons historia. Det ska skapas ett tydligt syfte och ”användningsområde” 
för fotot samt undersökas hur minnet kan förstärkas genom till exempel 
användning av andra sinnen.

Fokus på att skapa en ny produkt där minnen upplevs genom att delas med 
nära och kära. Utgångspunkten är att skapa en social aktivitet, och interaktiv 
upplevelse, med digitala medier där samma emotionella värde som det 
fysiska fotoalbumet besitter upplevs.

Fokus är på att göra större skillnad på olika typer av foton. En bättre översikt 
över alla foton bör skapas som inte är det klassiska albumsformatet eller 
användningen av mappar. Detta bör även uppmärksamma oss på vår digitala 
konsumtion och vilka filer vi faktiskt sparar.

”SPARA”

”RENSA”
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4.1 WORKSHOP
För att starta idégenereringsfasen anordnade jag en workshop. De som deltog var studenter från 
Designhögskolan i Umeå, fyra på plats samt två över videolänk.
Jag bad dem att utifrån de tre olika fokusområdena Spara, Bonda och Rensa (se sida 19) komma på 
fyra idéer för varje fokusområde under 1 minut per ide.
Efter detta fick alla presentera sina idéer så att resten av deltagarna kunde bygga vidare på dem. 
Utifrån resultaten kunde jag börja klustra ihop tankar som var liknande och därigenom skapa mig 
en översikt över olika riktningar projektet skulle kunna ta.

(Bilder från workshop)

| Ideation |
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4.2 IDEGENERERING
Efter workshopen började arbetet med att hitta intressanta infallsvinklar för projektet. Det som var 
mest återkommande var olika sätt att utöka vad minnen kan vara, genom att till exempel koppla 
dem till musik, att skapa gemensamma album med andra samt idéer på hur vi skulle kunna minska 
antalet foton generellt. Utifrån dessa ideer skapades tre övergripliga inriktningar.

(Tre ideer från idegenereringen jag valde att bygga vidare på)

| Ideation |
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2.FOTON – EN SOCIAL AKTIVITET
Denna inriktning grundar sig i att många idag upplever att det personliga 
mötet, som fotoalbumet förut möjliggjorde, idag har försvunnit. Att 
titta på bilder i mobilen innebär för det mesta att användaren snabbt 
”swipar” förbi bilder utan att egentligen kolla på dem. I denna inriktning 
vill jag utforska hur användare skulle kunna skapa en mer social 
upplevelse genom att tillsammans ta del av sina digitala bilder. Detta 
skulle ge användaren en känsla av syfte med sina foton då hen får 
ett ”användningsområde” för dem - samt möjlighet att knyta ann med 
vänner och familj över gemensamma minnen.

1.FOTON – VAD ÄR ETT FOTO I MÄNGDEN
Denna inriktning grundar sig i att mycket i researchen pekade på att 
antalet bilder var det största problemet. Mängden foton känns ofta 
överväldigande att ta tag i och sortera, men antalet gör även att det inte 
blir lika lockande att återbesöka bilderna då många saknar emotionell 
betydelse. I denna inriktning ska det tas fram ett förslag på hur vi enklare 
skulle kunna sortera våra bilder i mobilen. Utgångspunkten är att det är 
skillnad på ”bilder och bilder” och att alla foton i kamera-appen inte bör 
behandlas lika. Detta kommer att leda till färre bilder, bättre översikt, och 
att de bilderna som faktiskt sparas är värdefulla för människor.

3.BILDER - MIN LIVSHISTORIA
Denna inriktning grundar sig i vikten av minnen för människor. Utan 
foton som länkar till minnet är många rädda för att glömma sådant de 
varit med om, samt oroliga över att de inte kommer att kunna lämna över 
dessa minnen till en kommande generation. I detta fall skulle det skapas 
en plattform för att spara minnen i fotoform. Tanken ska vara snarare 
att skapa en översikt över ”sitt livs historia” än att skapa ett fotoalbum. 
Det skulle undersökas om andra beståndsdelar som ljud, text och video 
kunde integreras ytterligare för att förstärka minnet.   

4.3 TRE INRIKTNINGAR

KOM IHÅG

| Ideation |

4.4 VALD INRIKTNING
Efter att ha kommit fram till de tre övergripande inriktningarna samtalade jag med vår handledare, 
Johan Gustafsson, om att grundproblemet egentligen ligger i inriktning ett. Det som är mest 
relevant att, i dagsläget, lösa är hur vi skulle kunna förhindra att samla på oss denna mängd bilder 
från början. Nästa steg i processen blev därför att utföra kompletterande research om hur olika 
albummappar i våra telefoner fungerar idag. (Se bilaga 8.10 för jämförelse mellan olika operatörar)
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KONCEPT 1: DESIGNA APP + EGEN MOLNTJÄNST FÖR MINNEN
Koncept 1 består av en app som hjälper användaren välja ut de viktiga bilderna, samt sortera bort 
resten för att skapa ett ”minnesalbum”. Appen är sedan kopplad till en fysisk enhet i form av en 
privat molntjänst som går att förvara i hemmet. Detta för att göra förvaring av bilder både billigare 
och mer privat (Gildred.J, 2018). Många från researchen nämnde att de inte litar på att bilder som 
lagras digitalt faktiskt finns där på grund av att det upplevs abstrakt och känns flyktigt. Därför 
kommer i detta koncept den faktiska lagringsenheten tydliggöra att bilderna faktiskt finns där. 
Antingen genom att utvalda bilder syns med hjälp av AR eller att lagringsenheten innefattar en 
skärm där bilderna kan visas. På så sätt kommer skärmen att fylla en annan funktion utöver att bara 
visa bilder, då det annars känns omotiverat att addera ännu en skärm då vi redan dagligen omger 
oss med så många.

KONCEPT 2: DESIGNA OM TELEFONENS KAMERA & ALBUM
Koncept 2 går ut på att helt designa om upplevelsen redan från tillfället då fotot tas- med 
utgångspunkt att det är skillnad på ”foton och foton”. Det kommer tillexempel gå att redan från 
början bestämma om det är en ”slit- och slängbild”, som sedan ska raderas efter en vecka, eller en 
bild användaren vill spara för framtiden. De övriga bilderna som användaren samlar på sig kommer 
hen få hjälp, genom användning av A.I och taggningssystem, att vid specifika tidpunkter successivt 
”städa upp i sitt bildflöde”. Att det inte bara är A.I som hanterar bilderna utan användaren själv 
känns viktigt då detta förhöjer bildernas emotionella värde genom att användaren lägger ner tid på 
dem samt att de då återbesöks oftare. De bilder som användaren anser vara viktiga att spara för 
minnets skull kommer att placeras i en annan sektion av fotoalbumet specifikt för minnen.

| Ideation |

KONCEPT 3: APP FOKUSERAD PÅ ATT FRAMHÄVA MINNEN
Koncept 3 är en blandning av koncept 1 och 2. Det består av en app som hjälper användaren att 
välja ut de viktiga fotona, och sortera bort resten, genom att skapa ett ”minnesutrymme”. Fokus 
ligger här på att det är skillnad på ”foton & foton”. Ett nytt taggningssystem och hjälpmedel att rensa 
bort foton skulle göra att de foton vi faktiskt väljer att spara skulle få ett högre värde. I appen skulle 
det även enkelt gå att förhöja minnena genom att kurera dem samt lägga till andra beståndsdelar 
som till exempel text, musik och bildens kontext i ett större perspektiv.

1 32

4.5 TRE KONCEPT
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4.6 UTVÄRDERING AV KONCEPT
För att utvärdera de tre koncepten och bestämma vilket jag skulle gå vidare med stämde jag möte 
med min kontaktperson på Ericsson, Joel Ydring. Från honom ville jag få perspektiv, feedback samt 
höra hans tankar om intressanta infallsvinklar.

Vi pratade om huruvida det var rimligt att ha en fysisk (som i koncept 1) vs. digital (som i koncept 2 
och 3) produkt och kom fram till digital. De intressanta aspekterna av fysiska produkter är många. 
Tillexempel att vi människor rent generellt dras till dem, men även att dessa objekt kan fungera 
som konversationstartare och föra människor närmre. Dock kan ett fysiskt objekt i detta fall kännas 
konservativt. Detta på grund av att det blir som ett konstaterande att ”det var bättre förr med 
fotoalbum”. Utöver detta kan det medkomma svårigheter med att ha en egen molntjänst (som 
i koncept 1) i sitt hem då den blir utsatt på ett helt annat sätt än de storbolagsägda- tillexempel 
om det skulle börja brinna. Det blir även svårmotiverat att skapa en ny fysisk produkt ur ett 
hållbarhetsperspektiv då vi redan, dagligen, omger oss med många skärmprodukter som tillåter oss 
att visa bilder. Att lyckas höja värdet i de digitala bilderna genom en digital lösning känns därför mer 
tidsenligt. 

Vi kom fram till att det mest intressanta konceptet var nummer två, att designa om 
kamerafunktionen i mobiltelefonen samt dess befintliga album. Detta koncept uppfyllde även krav 
på funktionslistan (se bilaga 8.8) då det tacklar problemet med mängden foton, redan från start. På 
detta sätt kommer antalet bilder att minska vilket kommer ge användaren en bättre översikt, men 
även ge de foton som faktiskt blir kvar större värde.  Att välja detta koncept kändes även rätt då 
det skulle beröra många av de problem som de intervjuade i målgruppen upplevde. Till exempel 
stressen över att mängden bilder gör det överväldigande att dokumentera barnens uppväxt på ett 
sammanhållande sätt.

DEFINIERADE BEHOV AV SORTERINGSFUNKTION:
- Sätt att tidigt då bilden tas ha möjlighet att kategorisera
- Utnyttja tillfället att återbesöka sina bilder då det finns ett uppdrag att utföra 
- Sätt att skilja tydligare på minnen och ”slit - & slängbilder”
- Sätt att få hjälp med hantering av bilder med A.I men i slutet vara den som bestämmer
- Sätt att lättare kurera sina bilder, tillexempel genom att lägga till text och ljud
- Kunna sortera och hantera bilderna allt eftersom istället för att tvingas göra det vid ett tillfälle
- Sortera på ett nytt sätt som inte innefattade att behöva innefatta klassiska album eller mappar
- Få personliga påminnelser då det finns tid att hantera och interagera med sina foton

| Ideation |
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Konceptutveckling

5



5.1 MUSCOW ANALYS

5.2 SITE MAP

För att specificera vad som var viktigt att få med vid om-design av kamera och albumfunktion i 
mobilen valde jag att använda Trello för att skapa en MuSCoW analys. Där skrevs alla funktioner 
ner som behövde finnas med i tjänsten. Därefter kategoriserades de efter hur viktiga de var 
samt färgkodades efter vilket ämne de berörde, tillexempel gränssnitt eller A.I. (se bilaga 8.11)

För att sedan gå vidare skapades en site map för att få klarhet i hur systemet skulle hänga ihop. 

För att tydligare sammanställa de problem som användare upplever vid fotohantering i mobilen 
skapade jag två olika användarscenarion. Dessa användes sedan för att tydligt förstå de problem 
som var viktiga att lösa, samt hur det slutgiltiga konceptet skulle behandla dem. (se nästa sida)

Forgotten Pixels

CameraPhotos

The HelperMemoriesAll Untagged

Tasks

Add 
Content

FiltersSort Time 
Use

Short Time 
Use

History

Edit
Content

Memory 
Sections

Tags

Favorite 
Tags

Settings

Share

| Konceptutveckling |

5.3 ANÄNDARSCENARION
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Innan: Daniel är en designstudent. Han använder sin mobilkamera dagligen för många olika syften. 
Ibland för att spara processbilder på sitt arbete, ibland då han vill komma ihåg vad något kostar 
eller ibland då han ser något som inspirerar och vill spara det till senare. Problemet är att mängden 
foton som han i slutändan samlar på sig blir så stor att det blir överväldigande att sortera bland och 
han får svårt att hitta de bilder han söker.

Efter: Daniel skapar en speciell tagg som han kallar ”work”. Nu kan han redan vid själva fototillfället 
bestämma att fotot är jobbrelaterat vilket gör det lätt att senare hitta. Han får även hjälp av A.I-
funktionen ”The Helper” som ser till att han, till exempel, inte samlar på sig flera av samma bild 
vilket minskar Daniels antal bilder drastiskt.

Innan: Anna är en tvåbarnsmamma. Även hon använder sin mobilkamera dagligen. Ibland för att 
fånga speciella ögonblick, tillexempel när barnen äter frukost, men även för att minnas när bussen 
går eller anteckningar från ett möte på jobbet. Anna känner ofta ett dåligt samvete gentemot både 
sig själv och sina barn att hon inte sorterar bilderna och sätter in dem i album. Men mängden 
ofiltrerade foton gör det till en uppgift som skulle ta alldeles för lång tid.

Efter: Anna kan nu välja redan när fotot tas om det är något hon vill spara för en längre tid, som 
ett minne, eller om det är en bild hon vill raderas då den inte behövs längre, som ett foto på en 
inköpslista. Detta hjälper henne hitta de bilderna som faktiskt betyder något. Hon får också hjälp av 
”The Helper” som föreslår henne att lägga till text och musik till några bilder för att skapa ett mer 
kurerat minne. Detta kan hon sedan dela både med sina barn och med släktingar långt bort.

| Konceptutveckling |

SCENARIO 2

SCENARIO 1
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5.4 PROTOTYPER

5.5 LOW-FIDELITY WIREFRAMES

En stor del av projektet handlar om att designa om telefonens befintliga kamera. Därför var det 
specifikt intressant att titta på interaktionen då fotot tas. Fyra mock-ups av telefoner skapades med 
olika typer av kameralternativ. Det som undersöktes var i vilket skede användarna kunde tänka sig 
att ta extra val gällande deras foto. Detta för att redan från början ha sorterat sina bilder. 

Därefter skapades ”low-fidelity” wireframes för alla delar av tjänsten. Det var viktigt att få med detta 
i ett tidigt skede av visualisering då det gav en bild om hur mycket som i slutändan skulle behöva 
produceras. Ett antal olika varianter skapades innan konceptet kändes tillräckligt genomtänkt för att 
testas på användare.

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

| Konceptutveckling |

(Low-fidelity wireframes)

(Kamera mock-ups)
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5.6 ANVÄNDARTESTER

5.7 MID FIDELITY WIREFRAMES

För att få insikt i vilket typ av kameraalternativ användare föredrog, samt om flödet i systemet var 
tydligt, testades kameraprototyper samt wireframes på potentiella användare. Alla var överens om 
att prototyp 4 (se bild på föregående sida) var den bästa. Detta på grund av att handlingen av att 
”swipea” upp/ner kändes enkel, och har blivit en gest vi vant oss vid att utföra.
Feedbacken vid testet av wireframesen handlade mycket om att döpa om olika funktioner till 
andra namn då de kändes otydliga. Dessutom att fundera över om det över huvud taget ska finnas 
möjlighet att sortera i mappar eller om det helt enkelt är ett gammalt system som i dagsläget inte 
längre är applicerbart och bör lösas på andra sätt.

Efter att ha testat initiala wireframes och fått feedback skapades ett steg mer avancerade mid-
fidelity wireframes för att tydligare få upp strukturen. Därefter skapades en klickbar för att kunna 
testa den mer verklighetstroget på en telefon. (se bilaga 8.12)

Från tester insåg jag att alla inte hade samma relation till ordet minne som jag. Många tolkade 
det som ett foto taget på en inköpslista för att i den stunden minnas vad de skulle köpa. Ett annat 
argument som uppstod var om användaren i den faktiska stunden då bilden togs skulle veta om det 
var ett minne eller inte. Argumentet att en bild kan bli viktig och klassas som ett emotionellt minne 
efter tid uppstod, och detta var något jag tog med mig i processen. Istället för att kamerafunktionen 
direkt klassade bilderna som ”minne” skulle det kunna finnas taggar med inställningar som 
specificerar att de inte ska hamna i minnessektionen, då det är lättare att avgöra. 

| Konceptutveckling |

(Foton från användartester)
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5.8 MOODBOARD

5.9 USER INTERFACE / DESIGNSYSTEM

| Konceptutveckling |

För att börja visualisera konceptet valdes fyra ord som representerade känslan tjänsten skulle 
förmedla, enkel, pålitlig, tillgänglig och personlig. Dessa användes sedan som guidning då bilder 
valdes till en moodboard . Initialt fanns en tanke om att använda tillexempel Iphone´s eller ett android 
designsystem då projektet handlar om att designa om telefonens befintliga kamera och album. Jag 
valde dock att gå vidare från detta då det skulle kännas för typiskt och som ett ställningstagande att 
tillexempel välja iOS. Dock är tanken att koncepter längre in i framtiden skulle kunna appliceras som 
en ”add-on” på ett befintligt system (se bilaga 8.13)

Gränssnittets färger valdes med tanke på att fotona fortfarande skulle hamna i fokus. Att välja för 
starka eller kontrastrika färger kändes därför inte rätt. Dock behövdes någon färg i projektet, då det 
delvis baseras på att användaren utför olika uppdrag. För att göra användaren motiverad behövdes 
en mer lekfull känsla och därför valdes olika nyanser av blått och lila som en kompromiss. 

Fonten som används i gränssnittet, Neue Haas Unica, valdes med tanke på att vara lättläst, lättanvänt 
på en skärm samt korrelera med tidigare nämda värdeord.

Rubrik 1- Neue Haas Unica (Bold 30 px)

Brödtext 1- Neue Haas Unica (Regular 20 px)
Detaljtext- Neue Haas Unica (Regular 14 px)

Sekundär Knapp - Neue Haas Unica (Regular 18 px)

Primär Knapp- Neue Haas Unica (Medium 18 px)

RUBRIK 2- NEUE HAAS UNICA (BOLD 20 PX)
MENY- NEUE HAAS UNICA (BOLD 16 PX)

(Källor till bilder använda för moodboards i Källor 7.2)

FÄRGER

FONT

#3a393f #9eaabd #4c46d8#9ea7f3#ebeef8#f1f3f6#c1cbd8
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| Konceptutveckling |

Ikonerna togs fram för att vara diskreta samt tydliga genom att använda enkla linjer och mjuka hörn.

Loggan föreställer en kameralins för att visa kopplingen till vad tjänsten handlar om. Från början 
utforskades olika loggor i skepnader av kameror men det spåret lämnades då det kan ses som 
gammal symbolik att en analog kamera ska användas för att symbolisera mobilfoto.

Det sista elementet för gränsnittet är The Helper, A.I- funktionen som hjälper användaren sortera 
samt hantera sina bilder. Det var viktigt att The Helper kändes vänlig och ett enkelt geometriskt 
utseende eftersträvades. Den triangelformade variationen valdes till slut då den upplevdes ha mest 
karaktär samt potentiellt högre igenkänningsfaktor.

HELPER

?

IKONER

LOGGAN

THE HELPER

(Primär logga)

(Valt utseende)

(Logga som återfinns i appen 
beroende på om kameran eller 
fototjänsten används)
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| Konceptutveckling |

5.10 FEEDBACK PÅ ANVÄNDARVÄNLIGHET
Då det första utkastet av det slutgiltiga gränssnittet var färdigställt skapades en fungerande 
prototyp för att utföra användartester. Två tester utfördes och utifrån feedback kunde detaljer 
justeras. Utöver detta fick jag även feedback på användarvänligheten från UXO och CEO, på 
Once Upon, som själva utvecklar en app för fotoböcker. Efter detta gjordes ytterligare ändringar 
i gränssnittet för att göra det så tydligt som möjligt.

— 33 —



Resultat
6



6.1 PIXELS

| Resultat |

Slutresultatet av detta examensarbete kallas Pixels, ett alternativt koncept för hur mobiltelefonens 

kamera samt album skulle kunna fungera. Grundidén är att underlätta arbetet med att sortera ut de 

bilder som har ett högt emotionellt värde för användaren. Detta genom att redan från ögonblicket 

då bilden tas, i kameran, använda sig av ett metataggningssystem där användaren tillsammans 

med A.I bestämmer hur bilden ska katigoriseras beroende på vad dess syfte är. Användaren får 

assistans av ”The Helper” som genom att använda sig av gamification presenterar olika utmaningar, 

till exempel att välja vilka bilder användaren vill spara av ett flertal liknande foton. Denna funktion 

underlättar för användaren att göra sig av med onödiga bilder, samt belönar genom möjlighet att 

avancera i ett levelsystem. Där går det att se tidigare bedrifter och hur det har påverkad både miljön 

samt frigjort lagringsutrymme.

De foton som användaren väljer att spara för emotionella skäl placeras i ”Memories” där det genom 

att lägga till text samt musik bildar en Memory Section. Sammanfattningsvis möjliggör Pixels att, 

genom att rensa bland sina bilder samt kurera dem med text och musik, raffinera fram en produkt. 

En fotoprodukt med förhöjt emotionellt värde, lätt att dela med andra, som samtidigt underlättar en 

mer hållbar digital livsstil.

6.2. RESULTAT OCH FN GLOBALA MÅL
Under denna process arbetades det mot två utav FN´s globala mål. Först och främst nummer 12, 

Hållbar konsumtion och produktion. Pixels är ett koncept som låter användaren utnyttja sin redan 

införskaffade telefon för att ta del av sina bilder. Dessutom är förhoppningen att medvetenheten 

om hur våra digitala liv påverkar miljön höjs. Det finns en uppfattning om att digitala produkter är 

hållbara då de inte kräver samma typ av tillverkningsprocess. Detta är dock inte nödvändigtvis 

sant då vårt användande av internet idag kräver enorma mängder elektricitet vilket genererar stora 

mängder koldioxidutsläpp. Då Pixels både informerar användaren om detta, men även hjälper till 

med att radera och minska antalet bilder, leder detta till en mer hållbar digital konsumtion.

Pixels syftar även till att uppfylla det globala målet nummer 3, God hälsa och välbefinnande. För 

att förstå vad minnen betyder för människor kan man föreställa sig hur det skulle vara att förlora 

dem. Varför de är så viktiga är på grund av att det är en del av våran identitet, vår historia. Dock 

som tidigare nämnt i denna rapport är vi människor i regel dåliga på att minnas och behöver ofta 

ledtrådar för att framkalla ett minne, och det är där fotot får betydelse. Enligt Anna Sundström, 

forskare i Psykologi vid Umeå Universitet, kan en avsaknad av minnen från barndomen, tillexempel 

vid adoption då foton har saknats, leda till ett stort tomrum. Det kan påverka människors mentala 

hälsa negativt att inte ha tillgång till sina foton då de är en representation av våra minnen. Genom 

att öka tillgängligheten av foton och förhöja dess emotionella värde är förhoppningen att Pixels ska 

öka användarens välmående.
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6.3 ÖVERSIKT

| Resultat |
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| Resultat |

6.4 PIXELS OLIKA KOMPONENTER

THE CAMERA & THE TAGS (se bilaga 8.15 för hela gränsnittet)

INTRODUKTION TILL PIXELS (se bilaga 8.14 för hela gränsnittet)

Då Pixels startas för första gången får användaren 
chans att genom en rundtur få presenterat för sig 
varför det är viktigt att hantera sina bilder. Ämnen 
som hur foton påverkar miljön, våra minnen, samt 
välmående presenteras för användaren.

Redan från stunden då fotot tas har användaren 
möjlighet att addera en tagg. De två förinställda 
kategorierna är ”Auto tag”, vilket taggar bilderna 
enbart med info som A.I hittar, tillexempel 
platsinfo samt objekt på bilden. Det andra 
är ”Short Time Use” då kameran används 
för mer praktiska syften där bilderna senare, 
om användaren aktiverar den inställningen, 
automatiskt raderas.

Efter rundturen får användaren chansen att ställa 
in och personalisera tjänsten. Detta genom att 
skapa sina första personliga taggar, uppge vad 
för data hen vill att tjänsten har tillgång till samt 
möjlighet att koppla Pixels till Spotify. Där kan 
den redan befintliga A.I tjänsten känna av vad för 
musik användaren lyssnade på under en specifik 
tidsperiod och sedan koppla det till ett minne.

Det går även att lägga till sina 
eget skapade taggar i kamerans 
”genvägar”. På detta sätt kan 
användaren snabbt kategorisera 
sina foton utan något efterarbete.
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| Resultat |

THE HELPER (se bilaga 8.17 för hela gränsnittet)

MEMORY SECTIONS (se bilaga 8.16 för hela gränsnittet)

Händelser där ytterligare 
information adderats kallas Memory 
Sections. Användaren ges möjlighet 
att ändra titel, lägga till text och 
musik samt andra människor 
relaterade till minnet.

Möjlighet att länka till Spotify.

Symbolen indikerar att ytterligare 
information om minnet adderats!

Möjlighet att dela med vänner.

Fotona, de olika minnena samt 
minnessektionerna går att filtrera beroende 
på hur de är taggade.   

Tasks: The Helper skapar olika uppdrag där användaren på 
olika sätt ska sortera och göra urval bland sina bilder.  

Levels: Genom att utföra de olika uppdragen kan användaren se 
sina framsteg genom ett levelsystem.

History: Användaren kan även få en översikt över sina totala 
framsteg. Både historik över avklarade uppdrag men även 
information om hur de utförda uppdragen har bidragit till en mer 
hållbar digital livsstil.

The Helper är 
en funktion som 
med hjälp av A.I 
underlättar för 
användaren att 
hantera sina foton.

The Helper går 
att nå på första 
sidan i tjänsten.
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PROCESS OCH RESULTAT: Generellt är jag nöjd med både slutresultatet samt processen med tanke 
på rådande omständigheter. Den tidsplan jag skapade i början av projektet gick inte helt att hålla då 
vi denna vår blev tvungna att jobba hemifrån på grund av Covid19. Att pandemin bröt ut i Sverige 
mitt under vårt examensarbete gjorde till exempel att det inte längre var möjligt att använda skolans 
lokaler. Utöver detta fick alla inplanerade besök och workshops hos samarbetsföretagen, samt 
intervjuer med målgrupp, ställas in och ersättas av möten via videolänk. Jag tror att vi med detta har 
lärt oss mycket och tvingat oss hitta nya möjligheter, men tyvärr även att en del tid gått förlorad i 
omställningen till detta nya arbetssätt. 
Hade jag gjort om detta projekt hade jag sett till att komma igång fortare genom att boka 
in intervjuer innan projektet startade. Detta i och med att det som i slutändan fick minst tid 
var visualiseringarna av gränssnittet, och i och med det användartester på det slutgiltiga 
resultatet. Dock är jag sammanfattningsvis nöjd då konceptet känns tidsenlig och är ett svar på 
problemställningen. 
Om projektet skulle fortsätta utvecklas skulle det vara intressant att titta på vad som händer med 
foton över tid. Både hur det påverkar fotots värde, samt användarens relation till fotot. Detta på 
grund av att en bild som inte betyder något i stunden år senare kan vara jätteviktigt för användaren 
på ett emotionellt plan.

RESULTAT OCH SAMTID: Vi lever i en tid där A.I blir mer och mer avancerat, och att använda A.I i 
fotohantering känns självklart då dess möjligheter och användningsområden passar perfekt. Dock 
bör det diskuteras, samt ifrågasättas, hur mycket och till vad vi använder A.I. Att låta den ta del av 
våra privata bilder kan på ett sett ses problematiskt ur ett integritetsperspektiv. Eftersom bilderna 
är så pass viktiga för användaren bör hen ha den största, och slutgiltiga, makten över vad som 
ska hända med bilderna. Utöver detta har många under researchen för detta projekt uppgett att 
bilder och album blir värdefulla på grund av att tid spenderas på att kurera innehållet. Därför bör 
användaren inte helt anförtro detta åt A.I. 

RESULTAT OCH HÅLLBARHET: Projektet Pixels upplyser användaren om en relativt ny 
hållbarhetsfråga där det uppmärksammas hur lagring på molntjänster leder till koldioxidutsläpp. 
Pixels möter denna fråga genom att både informera användaren om vad hens beslut har för 
konsekvenser samt ger användaren ett verktyg för att ta medvetna beslut. Detta på grund av att vår 
användning av internet med största sannolikhet kommer att öka, vilket leder till att det är dags att 
börja reflektera över vad för effekt det kan få.

RESULTAT OCH INDUSTRIDESIGN: Industridesign är problemlösning där det bäst anpassade 
mediet för att lösa det aktuella problemet bör användas - oavsett om det slutar i en fysisk eller 
digital produkt. Jag valde i detta projekt att utgå från en frågeställning där det inte fanns en klar 
bild av vad resultatet skulle bli. Genom att använda designmetoder togs det fram ett koncept som 
i detta fall, för att lösa problemet på bästa sätt, blev digitalt. Det var även viktigt att slutresultatet 
utgick från ett användarperspektiv. Detta på grund av att slutprodukten skulle kännas humanistisk 

och utgå ifrån emotionella värden snarare än enbart tekniska.

 

| Resultat |

6.5 REFLEKTION
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Sedan introduktionen av smartphones har hur vi fotar förändrats drastiskt. Vi kan nu när som 
helst och vart som helst ta ett foto utan några direkta begränsningar. Till vad vi använder kameran 
har även det förändrats. Idag fungerar den mer som ett verktyg för att uppnå en rad olika syften 
till skillnad från att enbart bevara för minnets skull. Detta har gjort att de flesta människorna 
nuförtiden går runt med tusentals bilder i sin telefon, där antalet gör dem otillgängliga. Detta är 
ett problem då först och främst viktiga minnen försvinner i mängden. Det kan även uppstå en 
känsla av stress, saknad av översikt samt skuldkänslor över allt ej hanterat material. Utöver den 
emotionella aspekten har mängden bilder även blivit problematiskt ur ett hållbarhetsperspektiv då 
dataservrarna där bilderna förvaras kräver mycket energi. 

Pixels är ett svar på frågan om hur vi ska hantera dessa stora mängder bilder. Först och främst 
hjälper tjänsten användaren att interagera med sina foton på ett nytt sätt. Researchen i detta projekt 
har visat att de flesta ogillar att behöva sortera i mappar, då det tar för mycket tid. Med Pixels kan 
användaren redan från stunden då fotot tas använda sig utav ett taggningssystem som sedan gör 
bilden sökbar. Att taggningen sker vid själva fototillfället gör det enklare för användaren att hålla 
ordning då det inte kräver samma typ av efterarbete.

Ytterligare hjälper Pixels användaren hitta de foton som faktiskt har ett större emotionellt värde. 
Först att som ovan nämnt göra det lättare att navigera bland bilderna, men även med hjälp av A.I 
och olika utmaningar, uppmuntra användaren att ytterligare interagera med sina foton. Användaren 
får möjlighet att kurera minnen med hjälp av text och musik vilket gör att det emotionella värdet för 
minnet höjs. Detta på grund av att ett mervärde skapas då sammansatta bilder och text blir till en 
typ av produkt.

Att Pixels skulle ha en positiv inverkan på miljön genom ett minskat koldioxidutsläpp kan 
ifrågasättas. Detta på grund av att en bild lagrad på en molntjänst inte tar upp så mycket plats att 
det skulle märkas en signifikant skillnad om den togs bort. Dessutom drivs datacentren mer och 
mer på grön el vilket gör att några lagrade bilders koldioxidutsläpp inte spelar någon roll. Det går 
istället att argumentera att det som bidrar till störst koldioxidutsläpp är själva tillverkningen av 
den fysiska enheten och att molnbaserade tjänster därför bör utnyttjas mer. Dock går det ändå att 
argumentera för att Pixels har en positiv inverkan på miljön. Även om mängden koldioxidutsläpp är 
liten är det fortfarande ett onödigt utsläpp som skulle kunna undvikas, och många små utsläpp som 
förhindras skulle potentiellt kunna få en större effekt. Dessutom blir användare, genom att använda 
Pixels, mer medvetna om att deras digitala liv kan ha effekter ur ett hållbarhetsperspektivsina vilket 
de sedan kan ta med sig och applicera i flera situationer.

Sammanfattningsvis är mängden bilder idag ett stort problem då det kan kännas överväldigande att 
hantera dem vilket leder till otillgänglighet. Utöver detta bidrar mängden bilder även till ett onödigt 
koldioxidutsläpp. Pixels strävar efter att lösa de problemen genom att minska antalet bilder i förmån 
för att de viktiga minnena ska få större plats, samt uppmärksamma användaren på att hur hen lagrar 
sina bilder påverkar miljön.

| Resultat |

6.7 ARGUMENTERANDE TEXT
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15/4-2020)

https://dribbble.com/shots/5765509-Recent-photo-album-page-concept?utm_source=gold_
browser_extension&utm_source=Pinterest_Shot&utm_campaign=crankwh&utm_
content=Recent%20photo%20album%20page%20concept&utm_medium=Social_Share, (hämtad 
15/4-2020)

https://www.pinterest.se/pin/593771532110777418/, (hämtad 15/4-2020)

https://phonebloks.com, (hämtad 15/4-2020)

https://dribbble.com/shots/11048797-Audiobook-Icons?utm_source=Clipboard_Shot&utm_
campaign=Betraydan&utm_content=Audiobook%20Icons&utm_medium=Social_Share, (hämtad 
15/4-2020)

www.klarna.se, (hämtad 15/4-2020)
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Bilagor

8



v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.19v.15 v.09 v.20 v.21 v.22v.16 v.17 v.18 

RESERACH
Intervjua
Desktop 
research

RAPPORT
Skriva i slutet av varje dag

Enkät på FB
Kontakta för 
intervju

ANALYS
Funktionslista
Sammanställ
Workshop

KONCEPT 
GENERERA
3 Koncept

VISUALISERA
Moodboard
Scenario
Interface

Video
Animationer
CAD

MODELL
3D printa / fräs 
/ sätt ihop
Interface

EXAMEN
Presentation
Modell

UID TALKS
Presentation
Poster

8.1 TIDSPLAN
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8.2 EXPERTINTERVJU- ANNA

INTERVJU MED ANNA:
För att få förståelse i varför foton är viktiga för människor valde jag att vid uppstarten av detta 
projekt ta kontakt med Anna som forskar i kognition. 

Anna berättar att det finns olika minnesystem. Först det som kallas episodiska, minnen som är av 
episoder av ens liv. Sedan finns det de som kallas för semantiska minnen som fungerar mer som ett 
lexikon eller uppslagsverk. Enligt Anna är minnen viktiga på grund av att de är en del utav vilka vi 
är – vår historia är vår identitet. Foton i sin tur blir ett bevis på vår upplevelse och ett föremål som 
vi kan koppla till det specifika minnet, då vi människor i regel är dåliga på att minnas. Det är lättare 
att återkalla ett minne om vi får en ledtråd, då triggar det hjärnan att startar en process som gör att 
minnet trillar på plats. 

Olika minnen har enligt Anna olika stor betydelse. Generellt värdesätter vi emotionella minnen 
högre. Känslomässiga minnen är starkast för att de aktiverar ett område i hjärnan som heter 
amygdala. Där lagras fundamentala minnen som luktminnen. Det är också här vi lagrar våra 
allra tidigaste minnen. Innan vi fyller 4–5 minns vi egentligen ingenting, barndomsamnesi, men 
tillexempel lukter kan framkalla sekvenser av dem. Att vi inte minns våra tidigaste år är en stor 
anledning till att barndomsfoton blir viktiga. Människor som inte har bilder från sin barndom, på 
grund av orsaker som adoption eller att det helt enkelt inte togs många foton, kan känna en stor 
tomhet och uppleva en saknad.

INSIKTER:
Minnen är en stor del av vår identitet och utan dem 
kan det kännas som att vi förlorat en del av oss själva.

Foton är viktiga som objekt då det gör det lättare för 
oss att återkalla minnen.

Det finns olika typer av minnen som har olika stor 
betydelse för oss.
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8.3 EXPERTINTERVJU - ELIN

INTERVJU MED ELIN:
För att få förståelse i den digitala aspekten av projektet och vad digitaliseringen av samhället 
innebär för människor intervjuade jag teknikspecialisten Elin som driver eget företag där hon 
bloggar, föreläser, bloggar och ger ut böcker om teknik, digitalisering och sociala medier. 
Hon ansåg att det idag har blivit stor skillnad på bilder vi tar för att dokumentera och minnas 
vs. bilder vi tar för att kommunicera och att dessa inte bör tas för samma sak. Till exempel har 
handlingen att ”skicka en snap” (skicka en bild med ett meddelande via appen SnapChat) blivit ett 
verb. Det är endast till för att kommunicera och att den äldre generationen kan ha svårt att se det. 

Ytterligare reflekterade Elin över hur människor idag ”fil-hordar” och att det kommit till en punkt 
där människor skyfflar sitt allt växande bagage av filer under mattan genom att lägga upp det på 
molntjänster där mängden inte blir synlig på samma sätt. 
Att det just kallas molntjänster har bidragit till abstrakterandet av handlingen. Människor tror och 
känner att de förvarar sina filer i luften och att utrymmet är oändligt, när det man i själva verket gör 
bara är att lägga informationen på en annan dator i en serverhall. Att se sina filer på detta sättet är 
inte hållbart i längden, då det både rent emotionellt gör oss bortkopplade från våra foton men även 
har en dålig inverkan på miljön då det kräver energi. 

Elin använder sig av Google Photos för att sortera och hantera sina foton. Där finns A.I funktioner 
som känner igen tillexempel screen shots och frågar om detta är något som ska tas bort. Det går 
även att söka efter specifika motiv på bilderna så som ”katt”. Kopplat till Google Photos har hon 
en Google Nest som när den inte används fungerar som en digital fotoram. Elin och hennes man 
lägger in foton i ett specifikt favoritalbum som sedan visas i ramen. Att ha ett syfte för sina bilder 
har enligt Elin visat sig vara förvånande effektfullt. Den blir något som ”man ibland kan slå ett öga 
på och minnas en händelse som gör en glad”. När hon tar en bild kan hon redan då tänka att den 
ska in i det speciella albumet och det motiverar henne att ta bilden. Till viss del blir Google Nest en 
social produkt som det går att samtala kring men Elin anser ändå att det inte känns som en aktivitet 
på samma sätt som ett fotoalbum då den inte är kurerad på samma sätt.

INSIKTER:
Det är skillnad på bilder som används för att 
kommunicera vs. dokumentera för minnets skull.

Att samla på sig filer så som vi gör idag och förvara 
dem på molntjänster kan liknas vid att skjuta sina 
problem ifrån sig.

A.I kommer att bli ännu viktigare då vi kommer att 
behöva mer hjälp att skilja på ”bilder” och ”bilder”
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8.4 EXPERTINTERVJU- LINA

INTERVJU MED LINA:
För att få perspektiv på fototjänster tillgängliga idag samt få insikt i de mer mjuka värdena när det 
kommer till fotohantering hörde jag av mig till Lina. Hon driver ett företag som uvecklar en app som 
låter användarna kontinuerligt sätta ihop olika fotoböcker från sina digitala bilder som de sedan kan 
beställa.

Idén till företaget fick Lina då hennes yngsta dotter föddes. Med hennes äldre barn hade hon 
mestadels tagit bilder med systemkamera och sedan satt in dem i fotoalbum. Men när den yngre 
dottern föddes hade hon skaffat en smartphone. Med den nya smartphonen insåg hon att det var 
av just den yngre dottern som hon faktiskt hade flest bilder, och flest bilder från flest olika tillfällen, i 
och med att telefonen jämt var med. 

Lina tänkte att hon hade alla dessa bilder men inte gjorde någonting med dem. Att sätta sig ner, 
med dom tjänsterna som fanns då, kändes övermäktigt på grund av mängden bilder. Det Lina främst 
saknade hos de andra tjänsterna var ett sätt att kontinuerligt bygga fotoboken, de tjänsterna hon 
hittade tvingade henne alltid till ett avslut vilket gjorde att man var tvungen att hitta ett stort sjok 
sammanhängande tid.

I framtiden tror Lina det kommer att finnas andra typer av produkter, utöver fotoalbumet, som känns 
mer långsiktiga än den typen av digitala minnen som man refererar till idag. Känslan av långsiktighet 
kommer att vara avgörande. Sparas bilder idag på sd-kort, hårddiskar eller molntjänster, saknas 
känslan av kontinuitet och tryggheten i att det är sparat för en lång framtid. Det intressanta med 
minnen anser Lina vara de olika beståndsdelar, så som känslorna de väcker och hur man kan 
upphöja dessa från att bara vara en bild. I framtiden tror även Lina att videoklipp kommer spela en 
större roll då de säger mycket mer än en bild.

INSIKTER:
Kontinuerlig dokumentation och hantering av foton 
känns lättare än att sitta ner vid ett längre tillfälle och 
sortera sina bilder.

Det som vanligtvis är viktigast att dokumentera för 
människor är höjdpunker samt bilder på livet med 
familjen.

I framtiden kommer det handla om hur man kan 
förhöja fotot från enbart platt, tvådimensionellt.
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8.5 INTERVJU MED MÅLGRUPP - JESSICA

INTERVJU MED JESSICA:
Jessica är 30 år och tvåbarnsmamma. Hon tar bilder flera gånger om dagen och de vanligaste 
motiven är hennes barn. Varför hon tar bilderna kan skifta, ibland är det ur kommunikationssyfte, 
medan hon ibland tar dem för sin egen skull, så att hon sedan kan se tillbaka och minnas. 
Mestadels lägger Jessica ut bilderna på Instagram, hon skulle vilja göra fotoalbum men det har inte 
hänt. 

Fotoalbum har dock varit viktigt för henne när hon vuxit upp, och hon tycker än idag om att titta på 
albumen från sin barndom där hon får chansen att se hur hennes föräldrar hade det, och minnas 
hur vissa personer såg ut. Hon anser också att det blir en mysig aktivitet att sitta med familjen och 
bläddra i fotoalbumet. Med en telefon där man sitter och swipar blir det inte samma personliga 
möte. Ibland skriver hon ut bilder och sätter upp dem på väggarna, det är viktigt för att göra 
hemmet personligt.

Förvaring av bilder är för Jessica en stressfaktor. Hon har en extern hårddisk, men för tillfället ligger 
det 5000 bilder på hennes telefon som inte är sparade någonstans. Bilderna på hårddisken är 
egentligen lättåtkomliga i och med att det bara är att stoppa in den i datorn, med ändå har hon bara 
kollat på dem någon enstaka gång sedan hon la över dem där. Att bilderna ligger på så många olika 
ställen bidrar till en känsla av stress och en känsla av att man inte vet vart man har allting. När allt 
var i fotoalbumet i bokhyllan var det en trygghet att allt var samlat på samma ställe. 

INSIKTER:
Att sitta och kolla på mobilen vs. i ett album skiljer sig 
då mobilen inte tillåter samma personliga möte.

Idag är det vanligt att ha bilderna sparade på många 
olika ställen och detta kan leda till stress.

Som förälder är det lätt att få dåligt samvete över alla 
bilder som inte bevaras eller sorteras fast man känner 
att man borde.
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8.6 INTERVJU MED MÅLGRUPP - MAJA

INTERVJU MED MAJA:
Maja tar kort minst en gång i veckan, om man inte räknar de som hon tar bara för att dokumentera 
något. Sedan tar hon dagligen andra bilder, men för andra syften- tillexempel då hon flätar sin 
dotters hår och dotter sen vill se hur det blev.

Att dokumentera minnen i fotoform är superviktigt för Maja. Själv har hon album sparade hemma 
hos sina föräldrar från när hon var liten. Dessa bilder har hon kollat på så många gånger att hon 
känner att hon kan bilderna, och minnena anknutna till dem, utantill. Hon vill göra liknande album 
för sina barn, för att de ska ha minnen men också för att hon själv inte ska glömma. Att göra 
fotoalbum kan vara något som hon ofta får dåligt samvete över. Men den enorma mängde bilder, 
som började när hon skaffade sin första smartphone, gör det oöverskådligt och väldigt svårt. Hon 
minns hur härligt hon tyckte det var när hon var liten att kunna plocka ner ett fotoalbum från hyllan 
och reflekterar över hur mycket svårare det idag blivit för hennes barn som istället måste fråga om 
lov för att bläddra igenom sina föräldrars telefon för att själva se på bilder.

Att hålla koll på sina bilder, upplever Maja, har blivit svårare nuförtiden. Varje gång hon skaffar en 
ny telefon och så ska man föra över alla bilder, synka allting eller utöka sitt minne. Detta har i Majas 
fall lett till att hon till exempel har en mapp på min dator med bilderna från sin första iphone, men 
de ligger bara på datorn och inte i hennes nuvarande telefon vilket gör att hon aldrig kollar på dem. 
Hon har även en del foton sparade på en hårddisk, men den enda gången hon kollar där är om hon 
har ett ärende och letar efter en specifik bild. Det skiljer sig från telefonen som man till exempel kan 
ta fram på tåget för att kolla på en bild. 

INSIKTER:
Hur du återbesöker dina foton har att göra med vart 
de är förvarade. På hårddisk= ärende, på telefon= 
tidsfördriv, i album= social aktivitet.

Att rensa bland fotona är något man gör sporadiskt, 
när man är uttråkad eller väntar på något.

Foton idag är mindre tillgängliga för barn eftersom de 
måste kolla på förälderns telefon istället för att kolla i 
ett tillgängligt album.
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8.7 INTERVJU MED MÅLGRUPP - HEDVIG

INTERVJU MED HEDVIG:
Hedvig är 40 år, bor i Stockholm och har två barn på 3 respektive 5 år. Hon tar ett foto av något 
minst två gånger om dagen. Oftast är det bilder på barnen som hon sedan skickar till hennes 
föräldrar för att även de ska känna sig involverade i vardagen. Hon tar också mycket bilder som 
endast fungerar som minnesanteckningar, som en bild på en shoppinglista. De tar även bilder med 
syfte att spara som minnen, men då använder de nästan enbart bilderna från deras systemkamera. 
Hedvigs man är väldigt fotointresserad och har därför oftast med sig kameran. 

Hedvig reflekterar över skillnaderna på minnen hon har foton på och de som hon minns men inte 
har dokumentation ifrån. Att se en bild på något kan verkligen förstärka minnet enligt henne. Helt 
plötsligt kan man minnas hur man kände eller mådde vid den tidpunkten men även vad någon till 
exempel sa. De minnena som saknar dokumentation känns vagare.

Hedvig själv sorterar inte sina bilder alls men hennes man brukar skapa mappar och digitala 
album på datorn. Dock säger hon att de bilderna som finns på datorn aldrig kollas på, de bilderna 
hon faktiskt väljer att återbesöka är de på mobilen eftersom de blir så mycket mer tillgängliga. På 
mobilen kan hon kolla på bilder när hon känner sig lite nere och vill muntras upp eller då hon pratar 
om någon specifik person, så som sina bortgångna morföräldrar. De personerna hon oftast väljer att 
titta på bilder med är sina föräldrar eller bror, men det händer även att hon delar dem med vänner 
om hon till exempel kommer ihåg något de upplevde tillsammans.

De fysiska bilderna, tänker Hedvig, kollar man på längre. Tillexempel om de är utskrivna hemma på 
någons vägg, då blir de personliga detaljer i hemmet, som även kan fungera som samtalsstartare, 
då möjligheten ges att minnas tillbaka tillsammans. De digitala bilderna flimrar mest förbi – de 
fysiska väcker mera känslor.

INSIKTER:
Mobilkameran fungerar i många fall som 
anteckningsbok.

När mobilminnet blir fullt kan det vara en 
indikation på att rensa.

Finns ett fotointresse är chansen högre att 
fotona sorteras och hanteras efteråt.

Bilder i hemmet kan bidra till konversation.
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8.8 FUNKTIONSLISTA

Öka Emotionellt värde HF av användarens foton

FUNKTION KLASS FUNKTIONSGRÄNS

HF= Huvudfunktion Ö= ÖnskvärdK= Krav I= Icke önskvärd

Tillåta Översikt av bilder K på ett nytt sätt som inte innebär 
digitalt fotoalbum eller mappar

Möjliggöra Koncentration Ö minska störningsmoment, som 
notiser, då folk ser på bilder 

Tilltala Målgrupp K småbarnsföräldrar

Uppmuntra till Interaktion K människor emellan

Erbjuda Slutprodukt K göra fotot synligt för användaren

Medge Dokumentation K av minnen genom foton

Möjligöra Kurering Ö av bilder där dessa berättar en 
historia

Underlätta Tillgänglighet K genom ett minskande av bilder

Tillåta Bevarande K av minnen

Uppmuntra Vardagsanvändning Ö hitta luckor i vardagen då det finns 
tid att organisera bilder

Minska Stress Ö genererad av att inte ha koll på vart 
alla bilder finns

Möjliggöra Rensning & Sortering K av olika typer av foton (slit- och 
slängbilder eller minnen)

Utnyttja Tid Ö tex. tågresor, för att snabbt 
organisera bland bilderna

Nyttja Platsinfo Ö för taggning av bilder

Uppmuntra miljövänlighet Ö genom att visa på hur mycket CO2-
utsläpp molntjänster genererar

Ge Trygghet K att användaren har koll på vart 
bilderna finns

Uppmuntra Anknytning Ö till vänner och familj genom 
gemensamma minnen

Uppmuntra Prioritering Ö av foton

Nyttja Teknologi K till exempel A.I för att lättare sortera 
bland bilderna

Lagra Information K

Vara Portabel Ö

Ge Mening Ö till att fotografera

Medge Valmöjligheter Ö

Var Tillgänglig K möjliggöra att alla bilder finns i 
telefonen- och inte i datorn

Möjligöra Skapande av identitet Ö då minnen, och därigenom foton, 
är en stor del av vår identitet

Uttrycka Säkerhet Ö I att bilderna kommer att finnas kvar 
i framtiden

Vara Delbart Ö med nära och kära

Möjliggöra Personalisering K
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8.9 PRODUKTER PÅ MARKNADEN

Källa: https://merstruktur.se/filer-mappar-datorn/
(Hämtad 26/3-2020)

Källa: https://www.urbanoutfitters.com/en-gb/shop/polaroid-origi-
nals-photo-printer-lab
(Hämtad 26/3-2020)

Källa: https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/foto-video/digita-
la-fotoramar/denver-frameo-digital-fotoram-15.6-med-wifi-p57684, 
(hämtad: 26/3-2020)

Källa: https://www.google.com/intl/sv/photos/about/
(Hämtad 26/3-2020)

Källa: https://www.daarbak.dk/ekstern-harddisk-verbatim-sto-
re-n-go-2-5-1tb-soelv?product=126620
(Hämtad 26/3-2020)

Källa: https://www.engadget.com/2019-08-31-instagram-working-on-
messaging-settings.html
(Hämtad 26/3-2020)

Källa: https://crimson.se/produkter/fotobocker/fotobok-arsbok, 
(Hämtad 26/3-2020)

Picture taken by me.
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8.10 JÄMFÖRELSE AV ALBUMAPPAR IDAG
IPHONE 
PHOTOS

BI
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EX
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A

 
N

O
TE

RI
N

G
A

R

SAMSUNG 
GALLERY

GOOGLE 
PHOTOS

HUAWEI

Sorterar bilderna 
med hjälp av AI 
(personer, saker 
etc.) samt plats och 
tillfälle bilden är 
tagen på.

”Senaste”, favoriter, 
screenshots, 
”olika medietyper”, 
raderade samt 
egna album

”Senaste”, favoriter, 
screenshots, 
”olika medietyper”, 
raderade samt 
egna album

”Senaste”, favoriter, 
screenshots, 
örviga=instagram 
etc., raderade samt 
egna album

Personer, plater, 
mediatyp, saker, 
egna album. Alla 
foton ligger under 
annan flik.

Dela album och 
lägg till kontakter. 
Det går sedan att 
kommentera på 
bilderna.

Kallas ”För 
mig” och består 
av album från 
specifika händelser 
som Iphone skapar.

Iphone skickar 
ibland ut notiser 
om att man har ett 
minne.

Sorterar bilderna 
med hjälp av 
AI (personer, 
dokument, saker 
etc.) samt plats och 
tillfälle bilden är 
tagen på.

Det går att skapa 
delade album

Kallas ”Stories” och 
fungerar på samma 
sätt som i Iphone.

Samsung har börjat 
, med hjälp av A.I , 
att försöka sortera 
ut kvitton och 
dokument. Men 
ofta stämmer det 
inte.

Sorterar bilderna 
med hjälp av 
AI (personer, 
dokument, saker 
etc.) samt plats och 
tillfälle bilden är 
tagen på.

Lägg till ett 
partnerkonto till 
appen eller dela ett 
specifikt foto eller 
ett helt album.

Går att konvertera 
fotoalbum direkt 
till fotoböcker att 
beställa.

Går att ”arkivera” 
bilder. Frigör 
utrymme från enhet 
genom att bara lagra 
på molntjänst. 

Sorterar bilderna 
med hjälp av 
AI (personer, 
dokument, saker 
etc.) samt plats och 
tillfälle bilden är 
tagen på.

Går att dela bilder 
på samma sätt som 
i andra Android- 
telefoner.

Kallas 
”Höjdpunkter” och 
fungerar på samma 
sätt som i Iphone.
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8.12 MID-FIDELITY WIREFRAMES
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8.11 MUSCOW ANALYS
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8.13 OM PIXELS INTEGRERADES

En ide är att Pixels som koncept även skulle kunna appliceras på ett befintligt operativsystem. 

Nedan är exempel på Pixels i iOS samt android.
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8.14 UI INTRODUKTION
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8.15 UI KAMERA
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8.16 UI PHOTOS
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8.17 UI THE HELPER
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Amanda Wallgren
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