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Sammanfattning 

 

Vid ett forskningsarbete som bedrivs om barnfetma finns det ett intresse av att säkerställa den 

mängd mat som deltagarna konsumerar. För att komma runt problematiken med felbedömningar 

kring det faktiska födointaget har det tagits fram ett program som med hjälp av stereoskopisk 

bildbehandling ska kunna göra volymberäkningar baserade på fotografier av deltagarnas måltider.  

På så sätt elimineras den felmarginal som den mänskliga faktorn kan stå för genom att låta en dator 

ta fram den exakta mängden föda som konsumerats och det ger även en ökad möjlighet att lagra den 

insamlade datamängden för framtida studier. 

Det här arbetet syftar till att evaluera programmet FoodIQ som tagits fram speciellt för detta 

ändamål. Även om programmet har levererats och tagits i bruk, så har det ännu inte gjorts några 

omfattande tester som kan verifiera att programmet klarar av att mäta volymer korrekt. Huvuddelen 

av det här arbetet har bestått i att genomföra ett stort antal volymberäkningar för att på så sätt 

kunna få en uppfattning om programmets grad av noggrannhet.  

De slutsatser som kunde dras var att även om programmet visar upp en stor potential så lider det av 

några allvarliga brister som gör att det i dagsläget inte fungerar som det är tänkt. I den här rapporten 

kommer det att redogöras en del kring programmets användarvänlighet samt funktionalitet . Det 

kommer även att presenteras resultatet av de tester som genomfördes där syftet var att försöka ta 

reda på vilka faktorer som avgör huruvida en volymmätning fungerar som det är tänkt eller inte.    
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1   Inledning  

FOODIQ är ett program vars syfte är att beräkna volymer utifrån fotografier som är tagna på objekt 

från två olika vinklar. Dessa båda bilder används sedan med hjälp av stereoskopisk teknik för att 

skapa en tredimensionell representation av objekten i fråga, vilka sedan används för att beräkna 

deras respektive volymer. 

 

1.1   Bakgrund 

Vid en näringsfysiologisk studie över barns vikt är det av intresse att kunna avgöra hur mycket föda 

försökspersonerna har konsumerat utan att behöva ta hänsyn till de olika parametrar som den 

mänskliga faktorn kan ha inverkan på. Programmet i fråga är designat för att kunna avgöra hur 

mycket mat som har konsumerats genom att analysera bilder före respektive efter måltiden.  

 

Tanken bakom det hela är att försökspersonerna själva på ett enkelt sätt ska kunna fotografera sina 

tallrikar varpå de sedan kan förse forskargruppen med dessa bilder som genom att använda dessa i 

FOODIQ på så sätt kan uppskatta hur mycket mat försökspersonen har ätit.  Det här är en fördel 

gentemot att personerna själva skall rapportera in hur mycket mat som har konsumerats, då det lätt 

blir att den faktiska mängden under- eller överestimeras. 

 

1.2   Syfte 

Då FOODIQ är ett program som inte hunnit användas i större utsträckning så finns det ännu inte 

tillräckligt med data för att bedöma huruvida det ger tillfredställande resultat eller inte.  

 

Syftet med det här examensarbetet är dels att undersöka om programmet beräknar volymerna på ett 

korrekt sätt och även att se om programmet fungerar som det är tänkt när bilderna som används till 

att beräkna volymerna är tagna under enklare förhållande som med en mobilkamera eller dylikt.  

 

Slutligen finns även ett önskemål om att det skall tas fram olika användarmanualer över 

programmet. Dels fanns det önskemål om en enklare handledning som ska rikta sig till de 

privatpersonerna som tar del av undersökningen, men även en lite mer avancerad manual som är till 

för forskargruppen som bearbetar den data som FOODIQ producerar.  

 

1.3   Avgränsningar 

Ursprungligen så var tanken att FoodIQ skulle användas till att mäta volymen på riktig mat    

Dock så stöttes det i ett tidigt skede på en del problem med programmet som gjorde att det istället 

fokuserades på provtagningar i en mindre skala med några få enkla föremål, för att på så sätt försöka 

ta reda på huruvida programmet överhuvudtaget kan generera några relevanta volymberäkningar.   
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Ursprungligen bestod studien av flera föremål som fotograferades samt även fler uppsättningar 

tallrikar än vad som redovisas i den här rapporten; men även här visade det sig att de problem som 

uppkom gjorde de extra föremålen överflödiga. Av den anledningen har de exkluderats från 

rapporten då ingenting nytt tillfördes och de serierna innehåller dessutom färre bilder så den 

statistiska säkerheten är betydligt mindre tillförlitlig för de objekten. Trots att det har tagits ett stort 

antal bilder så gör mängden kombinationer av objekt och tallrikar att de grupper som bildas ändå blir 

rätt små. Det här gör att det inte riktigt går att dra några definitiva slutsatser utifrån detta, men det 

går ändå att se en tydlig trend baserat på det material som rapporten är baserad på.  

 

De upptäckter och slutsatser som drogs gjorde också att vissa korrigeringar behövdes göras vad 

beträffar framtagande av de användarmanualer som ursprungligen efterfrågades.  

1.4   Begrepp 

Nedan kommer det kortfattat att beskrivas några av de begrepp som används i den här rapporten. 

 

3D-score – Det betyg som sattes på de 3d-renderingar som görs av de objekten som skall 

volymbestämmas. Betyget syftar till att försöka bedöma om programmet har utfört mätningen på ett 

korrekt sätt och anges på en skala mellan 1 och 5. 

FOODIQ – Ett program som är framtaget av Farhad Mobasher Fard i syfte att skapa 3D modeller 

utifrån fotografier. Dessa modeller används sedan för att göra volymberäkningar. 

Rectified Score – Ett sätt för att på ett högst subjektivt sätt klassificera hur väl FoodIQ lyckats 

behandla de bilder som behövs för att utföra en volymberäkning. Betyget sätts mellan 0 och 5. 

 

Standardavvikelse – Ett statistiskt verktyg som talar om hur mycket ett värde i en serie avviker från 

medelvärdet. Ett högt värde på standardavvikelsen innebär en stor spridning medan ett lågt värde 

visar på att seriens värden ligger samlade runt medelvärdet. (Se Appendix B för mer information.) 

 

Z-score – Ett statistiskt verktyg som syftar till att bedöma hur väl ett resultat står sig i förhållande till 

ett annat resultat med hjälp av standardavvikelser som måttstock. (Läs mer om detta i Appendix C.) 

 

1.5   Relaterade arbeten 

 
Även om den här rapportens syfte inte är att redogöra för tekniken bakom programmet FoodIQ så 

kan det ändå finnas anledning att nämna några relaterade arbeten som kan vara av intresse för den 

som vill fördjupa sig i ämnet. Vad som är gemensamt för dessa rapporter är att de bekräftar 

svårigheten i att ta fram en tillförlitlig metod för att göra volymmätningar.  

Det genomgående temat är att även om det är ett spännande område där det finns stora 

utvecklingsmöjligheter så behövs det i dagsläget bedrivas mer forskning och även tillsättas mer 

utvecklingstid för att kunna få fram ett stabilt system. 

För att få en större överblick över FoodIQ hänvisas läsaren till Farhad Mobasher Fards 

examensarbete där han detaljerat beskriver sitt utvecklingsarbete med programmet. [1]  
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För att få en djupare förståelse för tekniken som programmet bygger på så har Smolic et al publicerat 

en artikel [2] som mer ingående förklarar de mekanismerna. 

 

Det finns i dagsläget ett flertal hjälpmedel som skall underlätta registrering av matintag.  

Bland annat har Casperson et al tagit fram en mobilapplikation som kallas FRapp [3] som syftar till att 

försökspersonerna lättare skall kunna bokföra sina ätvanor. En annan applikation går under 

benämningen mFR [4] och bakom det arbetet står Harray et al.  

 

Slutligen finns det en rapport som tagits fram av S Kelkar vid Purdue University, [5] vilken behandlar 

hur röntgenteknik kan användas för att bestämma densiteten hos olika matvaror.  
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2   Om FoodIQ 
Under den här sektionen kommer det följa en kortfattad beskrivning om FoodiQ, så att läsaren kan få 

en överblick över programmet och dess funktion. 

2.1   Användargränssnitt och funktionalitet 

FoodIQ är ett relativt avskalat program när det gäller användargränssnitt och funktionalitet och det 

gör det hela till ett intuitivt program att använda. När programmet startar upp syns följande skärm: 

 

 
Figur 2.1 - Programmet FoodIQ:s användargränssnitt. 

   

Under menyn File så erbjuds möjligheten till att skapa en ny mätning, starta om från början samt att 

avsluta programmet. Menyn Tools ger användaren möjlighet att välja huruvida den vill läsa in 

bilderna direkt från en kamera eller från en lagringsplats på datorn; det finns även en 

kalibreringsfunktion här. Slutligen finns det en hjälpsektion samt även en kort beskrivning av 

programmet under menyn Help.  

 

I praktiken har dessa menyer en rätt begränsad nytta då alla funktioner som behövs finns att tillgå 

direkt i programfönstret, men det adderar ändå en del till programmet att möjligheten finns. 

Dessutom har de flesta menyalternativ även tilldelats kortkommandon, vilket kan vara behändigt om 

det behöver göras många mätningar i rad.  

I nästa sektion visas en genomgång av hur en typisk volymmätning går till. 
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2.2   En enkel volymmätning 

För att kunna genomföra en volymmätning behövs det två bilder. Dessa ska vara tagna från olika 

vinklar och på båda bilderna krävs det att ett speciellt rutmönster finns med i bilden. Det första som 

måste göras är därför att specificera vilken storlek på rutmönstret som använts för de aktuella 

bilderna. Det här visade sig vara lite problematiskt då programmet ibland hade svårt att avgöra den 

aktuella storleken vilket resulterar i att det måste startas om från början. Det är inte klarlagt vad som 

är den direkta anledningen till detta. Det är dock inte ett problem som inträffar i någon högre 

utsträckning, så det beror troligtvis på någon form av instabilitet i programmet.  

 

När väl rätt storlek på rutmönstret har angetts så måste programmets sedan instrueras vilken utav 

bilderna som skall vara höger- respektive vänsterjusterad vid 3D-modelleringen. När det är färdigt så 

använder FoodIQ dessa bilder till att skapa en såkallad rectified image. Den här bilden står sedan till 

grund för att ringa in det området alternativt de områden som är av intresse för volymberäkningen 

och efter det så skapar programmet en 3D-model baserad på det området som specificerades. 

Volymen lagras sedan i ett separat kalkylblad. 

 

 
Figur 2.1 – Exempel på hur FoodIQ skapar en rectified image från två inlästa fotografier.  

 
 

 
Figur 2.2 - 3D-modell av den banan som volymen beräknats på.         
 
I teorin så lovar programmet FoodIQ gott och det visar upp en stor potential. Det finns dock några 
allvarliga brister i programmet som måste adresseras innan det kan användas som det är tänkt. 
 
Dessa brister kommer behandlas mer under diskussionsdelen och delas där upp i två delar - 
Användarvänlighet och Funktionalitet. 
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2.3   Installation och konfiguration 

För att försöka komma runt de problem med programmets instabilitet som påträffades har försök 

gjorts med att installera och köra FoodIQ på ett flertal datorer med olika operativsystem. Det visade 

sig dock att det endast fungerade tillfredställande på en av dem.  

 

Den första datorn var en lite äldre modell med Windows XP (32 bit) installerat. Den andra var en 

laptop utrustad med Windows 7 (64 bit). Efter det installerades programmet på en nyare stationär 

dator, även den med Windows 7 (64 bit). Slutligen gjordes även ett nytt försök med den lite äldre 

stationära datorn som denna gång istället var utrustad med Windows 8.1 (32 bit) 

 

Den enda konfigurationen där programmet kunde användas någorlunda på var den stationära datorn 

som var utrustad med en 64-bitars version av Windows 7, och trots det så kraschar programmet i 

stort sett varannan gång som det försöktes genomföra en mätning. Det här är inte vad som förväntas 

av en färdig produkt och en del av förklaringen kan förmodligen härledas till att programmet togs 

fram under en deadline. Mycket av de fel som uppstått är troligtvis av den karaktären att det går att 

rätta till vid en ordentlig genomgång av programkoden, om det hade funnits mer tid till det.  

 

(Det skall även nämnas att i alla fall utom det sista så användes den installationsfilen av MATLAB som 

är inkluderad i FoodIQ, medan i det sista fallet redan existerade en fungerande version av MATLAB 

varpå den användes istället.) 
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3   Metod 

Vid genomförandet av testerna har flera olika kamerakonfigurationer samt även en rad olika 

testobjekt använts. För att kunna ta en stor serie bilder under identiska förhållanden har två snarlika 

systemkameror monterats upp på varsina stativ. Till vissa provtagningar har en vanlig, ordinär 

mobilkamera använts för att på så sätt simulera ett mer realistiskt scenario när det gäller hur 

bilderna kommer att samlas in av försökspersonerna. För att få ett så brett resultat som möjligt har 

olika färger på tallrikar använts samt även ett flertal objekt som av praktiska skäl fått stå som 

substitut för riktig mat.  

 

Efter att ha samlat in ett stort antal bilder har sedan dessa bilders data förts in i ett kalkylblad som 

har tagit fram specifikt till detta ändamål. Tanken bakom det hela är dels att det ska gå att avgöra om 

programmet fungerar som det är tänkt, men även ska det finnas en möjlighet till att kunna filtrera 

bort eventuella oönskade resultat och på så sätt ringa in de felkällor som kan ge upphov till detta.  

 

För att på ett enkelt sätt kunna beräkna volymerna av de objekt som användes i testerna har det i 

flera fall använts simpla geometriska former. I vissa fall då objekten haft en mer irreguljär karaktär 

har de behövs sänkas ned i vatten för att kunna få fram dess volym. Det har även till viss del använts 

matematiska formler för volymberäkningen. Appendix A beskriver kortfattat några metoder för att 

bestämma volymen på den banan som användes under försöken. 

 

Det har dessutom använts en del statistiska metoder vars syfte är att kunna avgöra huruvida 

resultaten ger en rättvis bild av verkligheten eller bara har tillkommit av en slump.  Dessa metoder 

finns beskrivna mer utförligt i Appendix B och Appendix C. Det är dock viktigt att förstå att dessa 

metoder endast syftar till att understryka de övriga resultaten, och att de inte per automatik är en 

garanti att luta sig emot när man drar sina slutsatser kring den här rapportens volymmätningar.  
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3.1   Test 1 

För att kunna bedöma noggrannheten hos FoodIQ genomfördes en serie olika test. Det första testet 

gjordes i en kontrollerad laboratoriemiljö på Campus Norrköping där det riggades upp två snarlika 

kameror med hjälp av stativ. (Canon EOS 450D samt Canon EOS 1000D). För att få ett brett urval så 

gjordes det mätningar på en rad olika föremål. Dessutom användes fyra olika sorters tallrikar som 

underlag till objekten samt två olika storlekar på rutmönster. 

 

Föremålen som ingick i studien var: 

 Ett äpple   

 En banan 

 En flerfärgad jongleringsboll 

 En helvit bandyboll 

 En stor irreguljär sten 

 En liten slät sten 

 En plastleksak i form av ett djur som kan vikas in till en sfär. 

 Tre stycken 9V batterier 

 En tändsticksask 

De tallrikar som användes var: 

 Vit engångstallrik (papper) 

 Vit med blå kant 

 Vit med grön kant 

 Enfärgad (Limegrön) 

Detta första är döpt till test1 och det är indelat i 16 stycken delar baserat på vilken tallrikstyp som 

användes samt vilken storleken var på rutmönstret vid den aktuella mätningen. 

 

 

Figur 3.1 – Den kamerakonfiguration som användes vid test1. 
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3.2   Test 2 
Det nästa testet utfördes med hjälp av en mobiltelefon (Samsung Galaxy S4 Mini) till skillnad från det 

första testet där två systemkameror användes. Det här testet syftar till att simulera en miljö som 

bättre överensstämmer med hur programmet kommer att användas vid riktiga volymmätningar.  

I rapporten benämns denna fotosession test2 och den är indelat i 19 serier baserat på val av objekt, 

tallrik samt storlek på markör. 

Den här gången skiljer sig testobjekten enligt följande: 

 En Rubik´s kub 

 En plåsterpaket 

 En liten metallask 

 Ett glödlampspaket 

 En banan 

 

Vid det andra testet användes även till viss del av en annan uppsättning tallrikar: 

 Helfärgad (Orange) 

 Helfärgad (Limegrön) 

 Helfärgad (Ljusgrå) 

 Helfärgad (Mörkgrå) 

 Helfärgad (Blå) 

 Vit engångstallrik (papper) 

Det togs dessutom ytterligare två testserier kallade serie3 och serie4 som är exkluderade från den 

här rapporten eftersom de innehåller några få udda objekt som inte tillför något till rapporten utan 

snarare bidrar till en sämre överblick. Dessutom användes vid de testen en rad brokiga tallrikar vad 

beträffar deras mönster och det gjorde att de blev alltför malplacerade i sammanhanget. Slutligen 

utgör de här två serierna en betydligt mindre del bilder och det gör att deras statistiska signifikans 

blir rätt betydelselös.  

Om det hade varit så att programmet verkligen producerade volymer på det sätt som det utlovats så 

hade det varit mer intressant att titta på dessa serier, men med tanke på de problem som tagits upp i 

rapporten i tidigare sektioner så behövdes det göras vissa ändringar från den ursprungliga planen och 

rapporten är därmed avgränsad till att försöka få fram så adekvata resultat som möjligt från en 

begränsad mängd testobjekt.  
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3.3   Behandling av mätdata 
 

Som tidigare påpekats så är testserierna indelade i grupper baserat på objekt och underlag. Det har 

även använts ett betygssystem som syftar till att försöka ge en indikation över hur väl mätningen 

genomfördes rent kvalitativt. 

 

 

Figur 3.2 - Det kalkylark som användes för att lagra de resultat som uppstod från de olika testerna. 

 

Bilden ovan visar ett utsnitt ur det kalkylark som användes . Rubriken Antal noder beskriver hur 

många förbindningspunkter som behövdes för att markera det objektet som volymen är baserad på. 

En nolla här indikerar att programmet slutade fungera eller att det inte lyckades producera en bild 

som det gick att rita in några noder på. Vid några enstaka tillfällen hände det även att det objektet 

som skulle mätas inte rymdes helt i bilden, dessa mätningar ingår då inte. I det här arbetet används 

endast de mätningar där objektet är till hundra procent synligt. 

 

Rubriken Rectified syftar till att gradera programmets första delmoment. Det vill säga kvalitén på den 

bild som FoodIQ producerar vilken sedan används till att markera objektet som volymberäkningen 

skall utföras på. Ett värde av noll här visar på att det enda som syntes var en blank skärm. En etta 

betyder att någonting visades, men det gick inte att använda till en volymberäkning. Betygen mellan 

två till fyra representerar den faktiska kvaliteten på den bild som FoodIQ producerar. Betyget fem är 

reserverat för en perfekt rendering, men under testerna förekom det inte ett enda fall där det var 

motiverat att ge det högsta omdömet.  En fyra är därför i praktiken det bästa betyget som utdelades 

och en trea visar på ett hyggligt resultat, men med vissa skavanker. Om betyget två delades ut så var 

det ofta en rätt dålig rendering, men de fick ändå vara kvar för att se om den volymen som togs fram 

skulle visa sig meningsfull eller inte. 

 

Nästa rubrik är 3D-model Här har det bedömts hur väl genomförd den tredimensionella modellen är 

som programmet skapar. Även här handlar det om en subjektiv bedömningsfråga men det kan ändå 

vara av intresse huruvida det finns ett samband mellan ett korrekt mätresultat och en till synes 

naturtrogen avbildning av objektet. Även här har det använts en skala mellan noll och fem där 

betyget fem är reserverat för en i det närmaste identisk avbildning, medan en nolla visar på att det 

inte gick att ta fram någon 3D-modell överhuvudtaget. Lite senare i rapporten kommer de här 

klassificeringarna att användas för att titta närmare på olika grupper av mätningar baserade på olika 

kriterier. Alla objektens respektive förväntade volymer har på förhand registrerats i ett kalkylark och 

på så sätt har det gått att kunna jämföra mätresultaten med dessa.  

Det står mer utförligt beskrivet om volymberäkningar i Appendix A.  
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För att kunna jämföra de respektive provtagningarna med varandra har det i arbetet använts 

färgkodade grafer. En volym vars faktor ligger inom intervallet en halv till två har fått en grön stapel. 

Om volymens faktor ligger mellan två och fem är stapeln orange och övriga volymer har röda staplar. 

På samma sätt har graferna för Z-score färgkodats. Om värdet ligger mellan minus ett och ett så är 

grafen grön. Mellan ett och två respektive minus ett och minus två så har staplarna fått en orange 

färg. Slutligen så har de värden som ligger utanför dessa bägge intervall markerats röda. 

 

Figur 3.3 – Exempel på färgkodade stapeldiagram 

Figur 3.3 visar ett exempel där det går att se de beräknade volymerna för en Rubik’s kub vars 

rectified score bedömdes till en trea i betyg.  

Det som går att utläsa ur diagrammet är att det fanns tre volymer som hade ”resonabla värden”, det 

vill säga, deras volymer höll sig mellan en halv och två gånger det förväntade. En inspektion av grafen 

under visar dock att deras respektive Z-score ligger en bit för högt, vilket gör att resultaten i 

förhållande till hela mätningen avviker en hel del. Resultaten är inte samlade på det sätt som hade 

varit önskvärt.  Det går även att läsa av volymerna samt deras Z-score direkt ur bildens vänstra 

kolumner. Där går det att se att det finns en volym som uppmättes till ungefär 1,17 gånger det 

förväntade värdet. Över grafen finns dessutom medelvärdet samt standardavvikelsen representerat. 

Mer om standardavvikelse finns att läsa i Appendix B. Z-score behandlas i Appendix C. 

Det bör nämnas att även om standardavvikelser och Z-score är behändiga verktyg så fungerar de i 

det här arbetet främst som komplement till graferna.  
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4   Resultat 
 

4.1   Resultat från första testet 

Det skulle visa sig att det första testet inte producerade lika bra resultat som det andra, därför 

kommer resultatet från test1 att redovisas i ett lite mer begränsat format än för test2. 

 

Här nedan visas de filtrerade resultaten från de olika objekten. Siffrorna som visas är i ordning: 

 Rectified score 

 3D-score 

 Den beräknade volymens multipliceringsfaktor gentemot den faktiska volymen. 

I det första fallet går det exempelvis att se att bandybollen inte hade några registrerade volymer när 

dess rectified score var 0 eller 1. Vidare hade den en registrerad volym som var ungefär 11.8 gånger 

så stor som den förväntade volymen när dess rectified score var en 2:a och dess 3D-score bedömdes 

till en 1:a.   

          

Figur 4.1 - Volymer från fyra olika objekt kategoriserat utifrån de betygskriterier jag satt. 

Det märks att volymerna skiftar väldigt mycket och det är väldigt svårt att hitta någon tydlig trend 

bland dessa mätningar. När det gäller jongleringsbollen så finns det förvisso ett par resultat som 

håller sig ganska samlade när dess rectified score är 3, vilket ändå kan anses som en bra rendering. 

Men trots det så har dessa volymer ett fel som är i storleksordningen mellan 1,75 och 3 gånger för 

mycket.  
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Första mätningen delades in i sexton provserier. Härnäst visas resultaten från respektive serie. 

 

 

Figur 3.2 - Resultat från första testet. 

 

Det som går att utläsa från grafen är att mer än hälften av alla volymberäkningar misslyckades. Av de 

beräkningar där ett resultat producerades var det endast sju mätningar som gav ett tillfredställande 

resultat. För att ett resultat skall räknas som rimligt har en toleransnivå satts där de respektive 

volymernas faktor tilläts ligga mellan en halv och två gånger den faktiska volymen. 

 

I Appendix D kan man finna resterande volymer från första mätningen. 
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4.2   Resultat från andra testet 

 
I det här experimentet har resultaten filtrerats baserat på de poäng som tilldelats när det gäller 

rubrikerna rectified score och 3D-score. All data kommer från serien test2 och nedan visas ett 

exempel på hur den insamlade datamängden behandlades i kalkylbladet. 

 

   

Figur 4.3 - Volymmätning av en banan, inga filter aktiverade. 

Bildens första kolumn visar den uträknade volymen relativt till dess faktiska volym. En faktor med 

värdet ett motsvarar en exakt överensstämmelse medan en faktor av noll komma fem betyder att 

den beräknade volymen endast är hälften av vad den borde vara.  

(Notera även att bilden ovan är ett utklipp av en större serie, i själva verket sträckte sig serien ned till 

cell A46 men av utrymmesskäl så visas inte de värdena.)  

 

Den andra kolumnen visar det såkallade Z-värdet vilket är ett sätt att rangordna individuella 

mätningar. Detta görs genom att titta på standardavvikelsen. Det som är intressant i detta fall är att 

ha ett värde som är så nära noll som möjligt. Då har FoodIQ lyckats att samla ihop de olika 

volymmätningarna kring ett medelvärde vilket indikerar att programmet är konsistent i sina 

volymberäkningar. Om värdet däremot rör sig ifrån noll så visar det på att den aktuella mätningen 

står ut ifrån mängden och även om det är en korrekt volym så betyder det att övriga mätningar ligger 

mer utspritt.  

Det finns mer att läsa om standardavvikelse i Appendix B. För mer information om Z-score hänvisas 

läsaren till Appendix C.  
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4.3   Resultat banan - filtrerat baserat på Rectified Score 

Nästa steg var att se om det gick att finna något samband mellan kvaliteten hos de ”rektifierade” 

bilderna och det slutresultat som räknades fram med hjälp av dem. Här har resultat således filtrerats 

bort baserat på den skalan som använts vid bedömningen för att på så sätt kunna hitta vilken grupp 

som gav det mest tillförlitliga resultatet. (Det är inte alltid så att det finns några mätningar inom varje 

betygsintervall, i exemplet nedan där objektet var en banan så fanns de första mätningarna att finna 

först inom betygsgrupp 2.)  

 

 

Figur 4.4 – Volymen av samma banan som i bild 4.2 men här är resultaten bortfiltrerade som hade annat betyg än 2 när 
det gäller rectified score. (Den sista volymen är även den borttagen eftersom dess värde var påtagligt större.) 

 

Som synes i grafen är det bästa resultatet en volym som är nästan sex gånger större än det 

förväntade och därefter så ökar volymerna drastiskt. Det skall dock sägas att i de fall det satts ett 

betyg på två så har bilden varit väldigt förvanskad, på gränsen till oanvändbar, så de här resultaten 

stödjer i viss mån bilden av att någonting gick fel vid beräkningen. Även här är det mest extrema 

resultatet exkluderat grafen för tydlighetens skull.  
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Nästa graf visar resultatet för de mätningar som bedömdes till en trea när det gäller rectified score.  

   

 

Figur 4.5 - Här visas volymen av en banan i de fall där betyget för rectified score var en trea.  
(De två sista värden är exkluderade eftersom de uppvisar extrema volymer.) 

 

Här finns det en hel del resultat som ser ganska lovande ut. De första fyra volymerna håller sig alla 

inom rimliga gränser gentemot den faktiska volymen. Det finns även ytterligare ett par värden som 

inte avviker alltför mycket, medan vissa andra volymer återigen uppvisar extremt höga värden.  

Det intressanta med den här serien är att alla dessa bilder endast fick ett godkänt betyg när det gäller 

den rektifierade bilden. En korrekt volymberäkning borde följa av en korrekt inläst bild, dock så 

motsäger det här resultatet i viss mån detta.  

 

Det går även att se att Z-värdena ligger lite utspridda men det har till viss del sin förklaring i de 

extrema värdena som finns representerade i grafens högerkant. 
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Den sista grafen visar de mätningar där den rektifierade bildens kvalitet bedömdes vara bäst.  

Om trenden från tidigare försök fortsätter så är det att förvänta att de här resultaten uppvisar bäst 

överrensstämmelse med verkligheten. 

 

Figur 4.6 - Här visas volymerna för en banan där betyget för rectified score bedömdes till en fyra. 

 

Som det går att kan utläsa från grafen så finns det några volymer som nästan stämmer. En inspektion 

av den tredje mätningen visar att dess faktor ungefär 1,095 gånger det faktiska värdet. Men Z-värdet 

ligger en bit ifrån noll och det innebär att det här resultatet avviker med nästan en hel 

standardavvikelse från medel. (-0,6913) Det finns inget som entydigt tyder på att det är en korrekt 

mätning som genomförts, utan det kan lika gärna handla om en ren slump; speciellt i ljuset av de 

övriga volymerna som alla uppvisar mer eller mindre avvikelser från det förväntade värdet på 

volymen. 

Nedan visas den 3D-modell som FoodIQ skapade för just det tredje elementet i grafen ovan.

 

Figur 4.7 - Den 3D-modell som togs fram för bananen i mätning 3 från Figur 5.7 (rad 10 i kalkylbladet) 

Som synes så finns det få likheter med en banan vilket även det stödjer teorin om att den volymen 

som beräknades mest av en slump uppvisade nästan exakt det värde som den verkliga bananen har.  
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4.4   Resultat banan - filtrerat baserat på 3D-Score 

Det kan även vara intressant att undersöka hur väl en bra 3D-rendering överensstämmer med ett 

korrekt mätresultat, därför är i denna sektion testresultaten filtrerade baserat på det andra 

betygssystemet som tilldelades volymmätningarna. Återigen handlar det om en högst subjektiv 

klassificering vilket gör det till ett något trubbigt mätverktyg, men det borde ändå kunna ge någon 

form av insikt över hur väl programmet lyckas prestera. 

 

Första bilden visar de element som fick det lägsta betyget. Här gick det överhuvudtaget inte att se 

någon likhet mellan det verkliga objektet och den tredimensionella representationen som 

programmet skapat. Det intressanta här var att resultaten var i bägge fall förvånansvärt precist.  

Det skall dock påpekas att det rör sig om endast två mätningar och därför är det svårt att dra några 

absoluta slutsatser baserat på det undermåliga underlaget rent kvantitativt.  

 

   

Figur 4.8 - Mätresultat av en banan baserat på betyget 1 när det gäller 3D-rendering. 

 

 

 

Figur 4.9 - Exempel på hur 3D-renderingen såg ut för de objekt som fått klassificeringen 1. 
Återigen går det att se att 3D-renderingen är riktigt dålig, men trots det så stämmer volymerna väldigt bra. 
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Härnäst redovisas de mätningar som fick betyget 2 när det gäller 3D-renderingen. I den här gruppen 

så uppvisar ungefär en tredjedel av alla mätningar hyfsade resultat, men det finns fyra riktigt stora 

”spikar” varav två av dem är exkluderade från grafen. 

 

Figur 4.10 - Mätresultat av en banan baserat på betyget 2 när det gäller 3D-rendering. 

 

Nästa grupp är lite mer intressant. Här finns de 3D-renderingar som är jämna och fina till sitt 

utseende men som inte riktigt når upp till en faktisk representation av det objektet de försöker 

efterlikna. Nedan visas ett exempel på en modell som mer påminner om ett utplattat bananskal än 

en banan. 

 

  

Figur 4.11 – Exempel på 3D-modell som fick betyget 3. 

Baserat på hur väl FoodIQ lyckats att ta fram dessa modeller så borde resultaten nå upp till samma 

nivå  som de från förra gruppen, om inte bättre, men i själva verket visade det sig att volymerna här 

inte alls når upp till samma grad av tillförlitlighet. 
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Figur 4.12 - Mätresultat av en banan baserat på betyget 3 när det gäller 3D-rendering. 

Den sista serien är den som på pappret borde vara den bästa, men som visade sig vara den sämsta. 

Återigen bör det noteras att det endast är tre volymberäkningar, så det statistiska underlaget är en 

smula undermåligt, men det visar ändå på en genomgående trend att volymerna blir för höga. 

 

Figur 4.13 - Mätresultat av en banan baserat på betyget 4 när det gäller 3D-rendering. 

Volymerna här sträcker sig från 5 gånger till 224 gånger det förväntade resultatet, vilket är helt 

oacceptabelt. Speciellt med tanke på att de bedömdes ha bäst kvalité på sina renderingar. 

 



22 
 

4.5   Resultat Rubik’s kub - filtrerat baserat på Rectified Score 

Nästa objekt är en Rubik´s kub. Den första bilden visar alla mätningar som genomförts på objektet 

förutom två extremvärden. Det finns en hel del mätresultat här som faller inom rimlighetens gränser, 

men även andra som är många gånger för stora. 

 

Figur 4.14 - Mätresultat för en Rubiks’s kub (inga filter påslagna). 

Om man endast tittar på de mätningar som uppvisade bäst resultat när det gäller rectified score så 

ser resultatet ut såhär: 

 

Figur 4.15 - Mätresultat av en Rubik’s kub baserat på betyget 4 när det gäller rectified score. 
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Det som kan konstateras är att när objektet är en kub snarare än en irreguljär form så verkar 

programmet producera resultat som ligger mer samlade och sett till den sista bilden så landar hälften 

av volymerna inom rätt så rimliga gränser. 

4.5   Resultat Rubik’s kub - filtrerat baserat på 3D-Score 

Det gjordes även mätningarna baserat på 3D-modelens kvalitet, nedan visas resultatet för de 

modellerna som bedömdes vara strax under godkända samt de som bedömdes ha bäst kvalitet.  

 

Figur 4.16 - Mätresultat av en Rubik’s kub baserat på betyget 2 när det gäller 3D-model. 

 

 

Figur 4.17 - Mätresultat av en Rubik’s kub baserat på betyget 4 när det gäller 3D-model. 
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4.6   Filtrering baserat på val av tallrik 

Slutligen har det gjorts filtreringar baserat på de olika tallrikar som använts under provtagningarna.  

Resultaten från de filtreringarna redovisas här i ett lite mer kondenserat format. Då dessa grafer har 

ganska snarlika utseende så redovisas de inte här utan dessa grafer finns samlade under Appendix E.  

 

Slutsatsen som drogs  av att titta på dessa serier är att de gråa tallrikarna samt papptallriken verkar 

kunna ge bäst resultat, men även de tallrikarna uppvisar alltför många felaktigheter för att vara 

acceptabelt i längden. Det verkar dock vara klart att för att få ett bra resultat så bör användaren 

försöka hålla sig ifrån kraftigt blänkande underlag och istället införskaffa enfärgade tallrikar utan 

mönster. 

 

4.7   Slutresultat från andra testet 
 

I likhet med första testet så misslyckades FoodIQ i stort sett varannan gång med att producera någon 

volym. Den här gången var det ungefär en fjärdedel av resultaten som föll inom någorlunda rimliga 

gränser, det vill säga volymfaktorn låg mellan en halv och två gånger det förväntade. 

 

 

Figur 4.18 - Resultat för andra testet 
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5   Diskussion 

5.1   Användarvänlighet 

FoodIQ i sig är ett väldigt enkelt och intuitivt program när det kommer till sitt utförande. Dock så 

finns det en del saker när det kommer till användarvänligheten som lämnar en del att önska. För det 

första så finns det vissa kommandon som verkar finnas mest för syns skull. Det finns knappast någon 

mening med att ha ett menyval för new och reset när det enda som behövs göras för att genomföra 

en ny mätning är att välja två nya bilder och starta om.  

 

Vidare finns det ingen riktigt tydlig instruktion över hur användaren går tillväga för att genomföra en 

mätning vilket är något som saknas. Exempelvis så finns det ingenstans beskrivet var den uträknade 

volymen visas utan det ligger lite undanskuffat i en undermapp. Efter att ha öppnat upp det 

kalkylblad som volymen lagras i så är det endast presenterat i form av ett par siffror i en cell. Det 

finns inte någon hänvisning till vilken enhet siffrorna anges i utan det verkar vara underförstått.  

Det här är en stor brist i programmet eftersom hela syftet är att beräkna volymer. Dessutom finns 

ofta ett intresse av att utföra ett större antal beräkningar på rad och som det är nu så skrivs det förra 

resultatet helt enkelt över vid den aktuella beräkningen. Det skall även nämnas att efter en utförd 

beräkning så kommer programmet ofelbart att sluta fungera vid nästa beräkning om kalkylbladet 

lämnats öppet, vilket snabbt blir väldigt frustrerande.   

 

 
Figur 5.1 - Det kalkylark där den beräknade volymen presenteras. 
 
Ett annat moment som gör det lite omständligare att genomföra volymberäkningar än vad som hade 
behövts är det faktum att storleken på det rutmönster som finns i bilderna måste anges innan de två 
bilderna väljs. Det här är ett problem som blir extra tydligt om programmet används till att 
genomföra ett stort antal volymmätningar efter varandra. Det är helt enkelt inte möjligt att i alla fall 
hålla ordning på vilken storlek som har använts och det här borde vara något som programmet själv 
kan känna av, speciellt som det endast handlar om ett av två alternativ. Som det är nu så dyker det 
upp ett felmeddelande och det finns inget annat att göra än att starta om på nytt för att kunna 
komma vidare. Det här känns väldigt klumpigt och efter ett par timmars användande så blir det till 
slut ett irritationsmoment och det har en negativ inverkan på arbetsflödet. 
 
Det verkar som att programmet i första hand är designat för att endast genomföra en 
volymberäkning, när det i själva verket nästan uteslutande handlar om att det behövs läsas in ett 
stort antal bilder under en och samma session. Det som FoodIQ skulle tjäna på vore om de volymer 
som produceras kunde sparas i någon form av databas och sen från denna kunna presenteras på ett 
attraktivt sätt för användaren. Den här biten känns totalt outnyttjad och den enda rimliga 
förklaringen är att tiden inte räckte till för att implementera dessa detaljer. 
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En annan synpunkt på FoodIQ:s användarvänlighet är att det borde finnas ett smidigare sätt att göra 

de markeringar runt objekten som talar om för programmet vilka områden som skall tas med i 

beräkningen. I nuläget så placerar användaren med hjälp av muspekaren ut små markörer längs med 

kanterna på de respektive objekten (det är fullt möjligt att markera flera objekt under en och samma 

mätning). Det här tillvägagångssättet gör att det blir ganska ”pilligt” och även om det inte har 

framkommit några tydliga bevis för det så verkar det som att antalet noder samt dess inbördes 

placeringar har en viss inverkan på mätningens utkomst. Det här är förmodligen en svår sak att 

implementera, men det hade underlättat en hel del vid omfattande volymberäkningar om det istället 

hade gått att använda sig av exempelvis en pensel att markera med eller något i stil med det 

lassoverktyg eller trollspö som finns i Adobes Photoshop. 

       

De brister som omnämns ovan i texten är mest irriterande och det hade gått att ha överseende med 

dem då det till stor del handlar om kosmetiska detaljer och att användaren får anpassa sina 

arbetsmetoder en smula efter de förutsättningar som finns. Det allvarligaste problemet med 

programmet är dock att det kraschar i stort sett varannan gång efter en genomförd mätning.  

I praktiken går det snabbare att starta om FoodIQ efter varje genomkörning än att vänta in att 

programmet skall återhämta sig ifrån de oväntade avbrott som oundvikligen sker. Även om det går 

relativt snabbt att starta om programmet så blir det snabbt till ett stort irritationsmoment och det 

förtar en stor del av behållningen med FoodIQ. Det här dilemmat kommer dock att behandlas lite 

mer utförligt under nästa sektion. 

 

 
Figur 5.2 - Exempel på när programmet slutar fungera. 
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5.2   Funktionalitet  
 

Som det har framgått av tidigare avsnitt så finns det stora brister när det kommer till programmets 

stabilitet. Men bortsett från de brister i själva utförandet som finns samt de buggar som får 

programmet att krascha så lyckas ändå inte FoodIQ med sin uppgift som består i att på ett enkelt sätt 

kunna beräkna meningsfulla volymer med hjälp av två fotografier. Det händer allt för ofta att 

resultaten blir alldeles förvanskade men även att det inte fungerar alls. Nedan visas några exempel 

på när en mätning inte utfördes som det var förväntat. 

 

     
 

     

Figur 5.3 - Exempel på misslyckade volymberäkningar. 

 

Dessvärre är ovanstående exempel mer ofta förekommande än att programmet faktiskt producerar 

ett resultat som är tillförlitligt. Det har gjorts flera försök att fastställa orsaken till varför dessa fel 

uppkommer, men efter nära tusen volymberäkningar så har det ännu inte gått att kunna ringa in 

några specifika områden som kan ge upphov till de felberäkningar som görs. Det har varken lyckats 

att reproducera ett godkänt resultat eller i förväg forcera fram ett förvanskat resultat. Det måste 

därmed konstateras att funktionaliteten hos FoodIQ i nuläget inte når upp till de förväntningar som 

är ställda, dock så har det inte gått att isolera några specifika orsaker till detta.  

Förmodligen handlar det en kombination av att felsöka koden och att programmet uppvisar en 

känslighet för yttre störningar. Dessa störningar kan vara exempelvis vilka vinklar som använts vid 

fotograferingen, val av kamera, tallrikens ytskikt, ljuset i rummet, rutmönstrets placering, eventuella 

irregulariteter i nyss nämnda rutmönster etc. Allt det här är möjligt och även troligt, dock är poängen 

med programmet i dess nuvarande utformning att vilken användare som helst skall kunna ta två 

bilder med hjälp av sin mobilkamera och ett för ändamålet speciellt rutmönster för att sedan skicka 

in bilderna till granskning. Som det är nu så fungerar inte den biten.  

Faktum är att det inte ens fungerar på ett tillfredställande sätt när det under kontrollerade former 

har riggats upp kameror i en laboratoriemiljö och försökt alterera en parameter i taget för att kunna 

ringa in eventuella källor till störning. Därmed inte sagt att FoodIQ inte kan producera volymer. Nästa 

sektion kommer att undersöka huruvida de volymer som faktiskt producerades är tillförlitliga eller 

inte.   
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5.3   Diskussion kring resultatet från första provtagningen 
 

Den första fotosessionen innehåller totalt 402 bilder vilket bildar 201 par. Av dessa par så var det 86 

stycken som frambringade någon form av volym som slutresultat. Endast sju mätningar visar en 

volym som ligger rimligt nära gränserna för vad som är förväntat. Det här är på inget sätt ett 

tillförlitligt resultat och då ska det nämnas att inför den här serien är bilderna tagna under strikta och 

kontrollerade förhållanden i en riggad fotostudio. Det som kan konstateras här är att vissa volymer 

förvisso hamnar två till tre gånger av vad som är deras förväntade värden, medan andra är flera 

tusen gånger större än vad de egentligen är. Det finns vissa enstaka fall som har en faktor nära ett, 

vilket visar på en korrekt uppmätt volym. Men sett till helheten så finns det ingenting som indikerar 

att det skulle vara programmets förtjänst, det kan lika gärna handla om en ren tillfällighet då dessa 

fall är så pass ovanliga. 

 

5.4   Diskussion kring resultatet från andra provtagningen 
 

Det här är den mest omfattande testserien och det är här det borde finnas störst möjlighet att 

urskilja de mönster som talar om vad som avgör ifall en volymmätning kommer att fungera eller inte. 

Det skulle dock visa sig att det var svårt att isolera några specifika parametrar. Resultaten var i många 

fall överraskande i det att för de fall det på förhand gick att ana sig till ett bra resultat så blev det en 

alldeles för stor volym och i de fall där det såg ut att ha misslyckats totalt så blev ibland 

överrensstämmelsen näst intill total. Som synes i exempelvis figur 4.9 och dess mätning så finns där 

fyra extremt stora värden som med all tydlighet påverkar grafen i övrigt. Här valdes i det fallet att 

exkludera två av dessa extremvärden för att få en bättre överblick över de övriga volymerna.  Det är 

tydligt hur medelvärdet och standardavvikelsen påverkas av de två stora ”spikarna” som finns kvar . 

Tittar man ovanför graferna så syns det att deras respektive värden är ungefär 32 och 76.  

Tas även de två resterande spikarna bort så ser grafen ut som nedan: 

 

 

Figur 5.4 – Två extremvärden från Figur 4.9 har här reducerats från grafen. 
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Trots att fyra extremvärden är exkluderade så går det fortfarande att se hur medeltalet samt 

standardavvikelsen uppvisar alltför höga värden. Det är fortfarande flertalet av mätningarna som är 

många gånger större än vad som är förväntat, vilket gör att de första sex värden som faktiskt ligger 

runt en etta i multiplikationsfaktor mer liknar en tillfällighet. Det finns vissa värden som hamnar 

ungefär där de skall men de är i en tydlig minoritet gentemot alla felmätningar. 

När det gäller undersökning av 3D-modellens kvalitet så visar det på att i det fall där det sattes ett 

betyg av en fyra så var det bästa resultatet en faktor som är fyra gånger så stor som den verkliga 

volymen. Det verkar inte som att det finns någon garanti för att en bra 3D-rendering skall resultera i 

en korrekt volym. Som det har konstaterats från tidigare mätningar så kan en väldigt fragmentisk 3D-

modell generera en nästan identisk volym, medan det i andra fall till ytan ser ut som en perfekt 

genomförd mätning fast med ett resultat som är många större än det verkliga värdet. Det här visar 

på att programmet verkar lida av ett kalibreringsfel, vilket även till viss del stöds av det faktum att 

det i de flesta fallen rör sig om för stora volymer. Det är endast i undantagsfall som de beräknade 

volymerna uppvisar mindre resultat än det förväntade.  

Slutligen så undersöktes resultaten för Rubik’s kub. Återigen är det svårt att hitta ett starkt 

incitament för att FoodIQ producerar rättvisa resultat. På grafen som visar upp en tvåa i 3D-betyg så 

syns det att volymerna förvisso ligger relativt samlade i den första halvan men värdet för Z-score 

ligger lägst när volymerna visar upp ett faktorfel i storleksordningen fyra. Det värdet borde vara noll 

för de volymer som har en faktor ett. För betyget fyra så finns ett resultat som är väldigt bra, men 

samtidigt ett annat som inte alls prickat rätt.  

Det finns vissa belägg för att FoodIQ ger mest rättvisa resultat när det gäller att volymbestämma 

reguljära former som en kub. Det gör dock att programmets användningsområde starkt begränsas 

eftersom det väldigt sällan ser ut så på en verklig mattallrik. Det visar dock på att programmet gör 

någonting rätt, och att det med en hel del optimering förmodligen går att skapa en version som 

fungerar bättre, även under mer realistiska förhållanden.  
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6   Avslutande diskussion. 

 
Det stod snabbt klart att FoodIQ i dagsläget inte kan leva upp till sina förväntningar som är att en 

användare  genom två bilder, tagna från två olika vinklar, på ett enkelt sätt ska kunna fastställa 

volymen av den mat som finns upplagd på en tallrik. Vad som däremot inte är fullt så klart är vad det 

är som gör att de framräknade resultaten skiljer sig så markant från de verkliga volymerna. 

 

Det verkar som att det spelar en viss roll vilken typ av underlag som använts men sett till de sista 

bildserierna i rapporten så är det svårt att dra några absoluta slutsatser från dem . Det ser ut som att 

alla tallrikar i stort producerar samma resultat. Den blåa, gröna och orangea tallriken har alla en 

glansig yta vilket kan ge förvrängde resultat och det går eventuellt att se spår av detta i graferna.  

De grå tallrikarna samt engångstallriken i papp visar alla upp ganska bra resultat, vilket kan vara en 

indikation på att de är att föredra vid mätningar, men samtidigt så finns det hos alla de tre 

sistnämnda tallrikarna volymer som stäcker sig långt utöver vad som är acceptabelt.  

 

Vidare så verkar det som att objekten i sig har en betydelse för hur väl mätningen kommer 

genomföras. I de fall där en kub användes erhölls visserligen ett mindre missvisande resultat, men 

det blev fortfarande omotiverat ofta fel och även om de bästa resultaten kunde härledas från de här 

serierna så var fortfarande övervägande del av mätningarna alldeles för stora. 

 

Det har även visat sig att programmet är känsligt för kamerans placering relativt till objekten. Det har 

gjorts försök att variera kameravinklarna och även alternera kamerahöjden, men även här har det 

varit svårt att hitta någon trend som ger enhetliga resultat. Små variationer när det gäller hur 

bilderna tas ger ofta stora variationer vid deras respektive volymbedömningar.   

 

Hur man än vrider och vänder på det hela så går det inte att finna något specifikt område som 

ensamt kan stå som förklaringsmodell för de felaktiga resultaten som FoodIQ uppvisar. Därmed 

måste slutsatsen dras att programmet ännu inte har optimerats klart. Det är en imponerande teknik 

och det är inte svårt att se fördelarna med programmet, dock så måste FoodIQ undergå en hel del 

felsökning och vidareutveckling innan det kan användas på det sätt som det är tänkt. 

 

Som avslutning kommer här att presenteras de tankar och synpunkter som projektansvarige Marie 

Löf har haft beträffande hur de inom sin forskargrupp ser på programmet och dess framtid. 

Hon tillfrågades om hon kunde skriva några rader om hur de upplever FoodIQ samt om det finns 

några förbättringar som de i hennes forskargrupp skulle vilja se i en framtida version. På nästa sida 

står det att finna det svar hon gav i sin oredigerade helhet. 
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 På grund av att de preliminära resultaten för FoodIQ visade att programmet inte fungerade 

tillräckligt väl i sin nuvarande utformning valde vi att bearbeta matbilderna manuellt. Vi 

utvecklade därför ett omfattande referensmaterial med matbilder för vanliga maträtter, 

livsmedel och drycker som 4-åringar vanligtvis äter. Referensbilderna gjordes med olika 

mängder (portionsstorlekar). Med hjälp av detta referensmaterial bearbetades de insamlade 

matbilderna i MINISTOP-studien [6] av personal med utbildning i nutrition. Totalt har fyra 

dagars registrering (insamlade med matbilder) för 875 barn bearbetats på detta sätt. Vi har 

även genomfört en valideringsstudie för en subgrupp av barn (n=40) där vi jämfört det 

erhållna intaget av energi och livsmedel (t ex frukt, grönsaker, godis och läsk) med 

referensmetoder för energi och en väl etablerad kostmetod (24 timmarsintervjuer per 

telefon) [7]. Resultaten visar en mycket god överensstämmelse för energi och livsmedel för 4-

åringarna uppmätt med matbilderna och referensmetoderna [7]. Vidare föredrog de flesta 

föräldrarna matbilder jämfört med telefonintervjuer eftersom bilderna kan de ta själva och 

skicka in och behöver inte passa tider och vara tillgängliga per telefon. Tillsammans tyder 

detta på att metoden med matbilder med mobiltelefon kan ge tillförlitliga värden för intag 

av energi och livsmedel såsom frukt och grönsaker, godis och läsk om matbilderna bearbetas 

manuellt.  

 Huvudresultatet från det här kandidatarbetet visar tydligt att FoodIQ inte kan ge tillförlitliga 

uppskattningar av volymer på livsmedel. Det är därför rimligt att ställa sig frågan om man 

ska ge upp arbetet med att försöka bearbeta matbilder på detta sätt. Som diskuterats ovan 

verkar matbilder i sig kunna ge tillförlitliga värden på intag av energi och livsmedel om 

bilderna bearbetats manuellt. Detta ger ett visst stöd för att det är värt att fortsätta. Med ett 

fungerande datorprogram som räknar ut volymerna skulle tidsåtgången blir avsevärt 

mindre. I detta sammanhang är det också relevant att notera det finns ett stort intresse och 

det pågår mycket forskning för att använda mobiltelefonsbilder för att mäta kostintag hos 

såväl barn som vuxna [8]. Det är särskilt intressant att notera de resultat som publicerats av 

Doktor Carol Bousheys forskargrupp, Cancer Epidemiology Program University of Hawaii 

Cancer Center, USA (http://www.uhcancercenter.org/about-us/2-directory/62-carol-jo-

boushey-phd) och Dr Corby Martins forskargrupp (https://www.pbrc.edu/research-and-

faculty/faculty/?faculty=787) Pennington Biomedical Research Center, USA. De arbetar båda 

med att utveckla program för att såväl samla in matbilder och för att bearbeta dem 

automatiskt och de har redovisat en del lovande resultat (ex artiklar som jag bifogar. Välj de 

du tycker passar bäst ). Deras resultat ger också stöd för att det är möjligt och värt att 

fortsätta utveckla och förbättre program såsom FoodIQ. Det är dock viktigt att påpeka att 

det ligger många års arbete bakom Doktor Bousheys och Dr Martins forskargruppers 

resultat. Det är därför rimligt att anta att det antagligen krävs avsevärda resurser och en hel 

del tid för att nå målet med tillförlitliga volymberäkningar även för FoodIQ.   

 

 

  

http://www.uhcancercenter.org/about-us/2-directory/62-carol-jo-boushey-phd
http://www.uhcancercenter.org/about-us/2-directory/62-carol-jo-boushey-phd
https://www.pbrc.edu/research-and-faculty/faculty/?faculty=787
https://www.pbrc.edu/research-and-faculty/faculty/?faculty=787
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Appendix A  

Volymberäkning 

 
Här följer en kortfattad beskrivning över hur volymerna på de objekt som använts av under det här 

arbetet har tagits fram. Följande stycke visar hur bananens volym beräknades. 

En banans volym kan uppskattas på en rad olika sätt. Det första sättet är genom formeln: 

 

V = 1,8518 * PA – 11,978 [9] 

 

Här har man använt sig av variablerna V som står för volymen uttryckt i cm3 samt PA som står för 

objektets tvådimensionella planarea vilken man kan beräkna med hjälp av Adobe Photoshop. 

[10][11] Följande bild illustrerar hur bananens planarea tas fram. 

 

Figur A.1 – Illustration av hur man tar fram ett objekts planarea i Photoshop. 

 

 

Ett annat sätt att beräkna volymen på är genom följande formel: 

V = 1,0382 * W -11,395 [9] 

Här står V för volymen i cm3 och W är bananens vikt i gram. 

Det tredje sättet man kan beräkna volymen på är att sänka ned bananen i ett vattenfyllt kärl och 

samla upp den mängd vatten som bananens kropp tränger undan. Här har man använt sig av att 

vattens densitet i stort sett ligger på 1kg/dm3 (0,99995 kg/dm3) samt att volym = vikt / densitet. [12] 

För att få reda på densiteten hos en banan användes en internetsökning [13] och där uppgavs den till 

1,14 g/cm3 vilket sedan utnyttjades för att jämföra med de övriga resultaten. 

Bananen som användes under experimenten hade en vikt på 150 gram vilket gör att den förväntade 

volymen är:  

150 / 1,14 = 131,579 ml  
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Efter att ha utfört dessa volymberäkningar blev resultaten följande: 

Metod 1 - V = 1,8518 * 75,62 -11,978 = 128,055mm3  

Metod 2 - V = 1,0382 * 150 – 11,395 = 144,335 mm3  

Metod 3 - V = 135 mm3 

Initialt var ambitionen att säkerställa att de volymer som uppmättes var så exakta som möjligt. Som 

det dock har framkommit i rapporten så uppvisar FoodIQ tydliga svårigheter att producera några 

övertygande resultat, så det kravet på noggrannheten övergavs snabbt då det var få resultat som 

kunde visa upp någon form av relevans.  

 

För enkelhetens skull valde användes i rapporten metod 3 som innebär att man sänker ned objekten i 

vatten för att uppskatta volymerna för resterande objekt, såvida inte föremålen hade simpla 

geometriska former, då användes istället ett måttband. Som det framgår av de tre uträkningarna 

ovan så gav de alla snarlika resultat och i ljuset av de undermåliga resultat som programmet faktiskt 

producerade så bedömdes den noggrannheten vara tillräcklig.  
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Appendix B 

Standardavvikelse 

 
Standardavvikelsen är ett sätt att mäta hur stor spridning olika mätresultat har från deras beräknade 

medelvärde. Det finns två olika sätt att beräkna standardavvikelsen på och vilket man använder sig 

av beror på hur den population man tittar på ser ut. [14] 

 

Det ena sättet baseras på en hel population, exempelvis samtliga förskoleelever i Sverige.  

Det andra räknesättet tittar på en mindre del av en population.  

 

Till den här rapporten användes det senare alternativet eftersom bildserierna i teorin skulle kunna 

utökas till en större serie och utgör därför inte alla element i en population.  

Formlerna man använder sig av för att beräkna standardavvikelsen ser ut såhär: 

(Population) 

 

 = Standardavvikelsen (population) 

 = Summa 

 = medelvärde (population) 

n = antal värden 

 

(Sample) 

 
s = Standardavvikelsen (sample) 

 = Summa 

 = medelvärde (sample) 

n = antal värden 

 

Den stora skillnaden mellan de olika räknesätten (förutom beteckningarna) är att den senare formeln 

justerar nämnaren med att dra bort ett från antal värden. I övrigt är de båda formlerna identiska. 

 

I det här arbetet har den inbyggda funktionen STDAV i kalkylprogrammet Excel använts, vilket ger 

samma resultat som formeln för Sample. 

 

  



36 
 

Exempel 

Låt oss säga att vi har tio stycken värden som vi är intresserade av att ta fram standardavvikelsen på: 

124, 135, 128, 130, 132, 124, 127, 131, 133, 129 

Deras medeltal blir således 1293/10 = 129,3 

 

Nästa steg är att ta fram differensen mellan medeltalet samt respektive värde varpå vi sedan i tur 

och ordning kvadrerar och därefter summerar dessa resultat. 

 

(129,3 – 124) ^2 + (129,3 – 135) ^2 +…+ (129,3 - 129) ^2 = 120,1 

 

Ett nytt slags medeltal räknas fram genom att dividera detta resultat med n-1. 

Det man då får fram kallas för variansen. 

120,1 / (10-1) = 13,34444... 

Tar man slutligen kvadratroten ur variansen så blir resultatet standardavvikelsen 

√13,3444… ≈ 3,653005 

 

Figur B.1 – En normalfördelningskurva 

Ovanstående bild visar att ungefär 68,2% av all data förväntas ligga inom ± 1 standardavvikelse från 

medeltalet och att 95,4% av alla data förväntas ligga inom ± 2 standardavvikelser från medeltalet. 

I exemplet ovan så talar sannolikheten för att ungefär två tredjedelar av alla värden kommer finnas  

± 3.65 enheter från medel som enligt ovan var 129,3. Det här innebär att sex eller sju av värdena bör 

ligga någonstans inom intervallet 125 till 133. 

 

Vidare så förväntas 95,4% av alla värden finnas ± 7,3 enheter från 129,3.  

Det grafen visar är således att de allra flesta värden bör finnas mellan 122 och 136,6.   

 

Tittar man återigen på serien så kan man konstatera att det verkar stämma. 

124, 135, 128, 130, 132, 124, 127, 131, 133, 129 
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Appendix C 

Z-score 

 
När man jämför provresultat från olika serier är det ibland svårt att göra en rättvis bedömning mellan 

dem. Om till exempel person A har fått 87 poäng på ett prov där medel var 80 och person B fick 82 

poäng på ett annat prov där medel var 73. Vem av de båda har egentligen gjort bäst ifrån sig? Man 

kan argumentera för att person A fick mer poäng än person B och borde därför anses ha presterat 

bättre, dock tar man då inte hänsyn till att person B har ett resultat som ligger längre ifrån medel än 

vad person A har vilket även det måste tas med i beräkningen. 

För att kunna sätta de bägge resultaten i relation med varandra så tar vi fram standardavvikelsen för 

de båda klasserna (se Appendix B för mer information.) Om vi antar att det i person A:s klass 

uppmättes en standardavvikelse på 5 vid det här provet och att det i person B:s klass räknades fram 

en standardavvikelse som hade värdet 6 så kan vi nu använda oss av dessa tal för att beräkna de 

bägge personernas respektive Z-värden, vilket är ett kvantitativt sätt att jämföra de båda resultaten. 

[15] 

Z-värdet beräknas enligt följande formel: 
 
    (x-x ) / s 
 
Där vi använder oss av följande: 
  
x = provresultatet 
x  = medelvärdet 

s = standardavvikelsen 

I det exempel vi räknat på så får vi fram följande Z-värden: 

 

A: (87-80)/5 = 1.4 

B: (82-73)/6 = 1.5 

 

Det här innebär att person A fick ett resultat som ligger 1,4 standardavvikelser från den gruppens 

medel medan person B fick ett resultat som ligger 1,5 standardavvikelser från sin grupps medelvärde.  

I det här fallet har således person B gjort bättre ifrån sig eftersom resultatet har en större avvikelse.  

 

Som tidigare nämnts så hamnar 95,4% av alla resultat ± 2 standardavvikelser från medel och det gör 

att endast 2,4 % av alla provdeltagare förväntas få ett bättre resultat än det. Ju högre 

standardavvikelse (positiv) desto bättre resultat gentemot populationen. I det här arbetet så vänder 

man på den här tanken. Det man är intresserad av är att se ett resultat som ligger så samlat som 

möjligt kring ett medeltal.  Först då kan man börja anta att programmet producerar konsekvent 

tillförlitliga resultat. Om man däremot har fått fram en volym som visar på en exakt 

överensstämmelse med den faktiska volymen men där dess Z-värde uppvisar ett värde av -2 så ger 

det en indikation på att de övriga volymerna ligger alltför utspridda för att resultatet skall vara 

tillförlitligt. Det aktuella värdet har inte tillkommit genom programmets exakthet utan det är mer 

troligt att den volymens överensstämmelse med verkligheten mer handlar om en tillfällighet. 
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Appendix D 
 

                                   
 

                                        

Figur D.1 - Volymer över resterande objekt från test1 
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Appendix E 

E1 Blå tallrik 

 

 

Figur E.1.1 – Volymmätning av banan med blå tallrik som underlag. 

 

Figur E.1.2 - Volymmätning av Rubik’s kub med blå tallrik som underlag. 
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E2 Grön tallrik 

 

 

Figur E.2.1 - Volymmätning av banan med grön tallrik som underlag. 

 

 

 

Figur E.2.2 - Volymmätning av Rubik’s kub med grön tallrik som underlag. 
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E3 Ljusgrå tallrik 

 

 

Figur E.3.1 - Volymmätning av banan med ljusgrå tallrik som underlag. 

 

 

 

Figur E.3.2 - Volymmätning av Rubik’s kub med ljusgrå tallrik som underlag. 
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E4 Mörkgrå tallrik 

 

 

Figur E.4.1 - Volymmätning av banan med mörkgrå tallrik som underlag. 

 

 

 

Figur E.4.2 - Volymmätning av Rubik’s kub med mörkgrå tallrik som underlag. 
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E5 Orange tallrik 

 

 

Figur E.5.1 - Volymmätning av banan med orange tallrik som underlag. 

 

 

 

Figur E.5.2 - Volymmätning av Rubik’s kub med orange tallrik som underlag. 
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E6 Papperstallrik 

 

 

Figur E.6.1 - Volymmätning av banan med papperstallrik tallrik som underlag. 

 

 

 

Figur E.6.2 - Volymmätning av Rubik’s kub med papperstallrik tallrik som underlag. 


