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Sammanfattning 
Maskininlärning är idag ett aktuellt forskningsområde som kan förenkla 
vardagen för oss människor. Ett fungerande system som har lärt sig 
specifika uppgifter kan underlätta för företag i både kostnad och tid. Ett 
företag som vill använda maskininlärning är SCA, som äger och 
förvaltar skog för att producera produkter. De har behov av att 
automatisera klassificering av skog. För att värdera skogar, samt planera 
skogsåtgärder, måste andelen lövträd som inte används i produktionen 
bestämmas. Idag krävs det manuellt arbete av personer som måste 
undersöka flygfoton för att klassificera trädtyperna. Denna studie 
undersöker om det är möjligt, via maskininlärning, att lära en dator 
avgöra om det är löv eller inte i ortofoton. Ett program konstrueras med 
biblioteket ImageAI som erhåller metoder för att träna och förutsäga 
information i bilder. Det undersöks hur valet av neuralt nätverk och 
antalet bilder påverkar säkerheten för modellerna samt hur tillförlitlig 
modellerna kan bli. Träningstid och hårdvara är också två faktorer som 
studeras. Resultatet visar att neurala nätverket ResNet levererar säkrast 
resultat och desto fler bilder datorn tränar på, desto säkrare blir 
resultatet. Den slutgiltiga modellen är en ResNet-modell som tränat på 
20 000 bilder och har 79,0 procents säkerhet. Utifrån 50 stickprov är 
medelvärdet för säkerheten 90,5 procent och medianen 99,6 procent.  

Nyckelord: SCA, Maskininlärning, Neurala nätverk, Djuplärning, 
Klassificering av skog, Löv, Ortofoton, Python, TensorFlow , ImageAI  
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Abstract 
A current field of research today is machine learning because it can 
simplify everyday life for human beings. A functioning system that has 
learned specific tasks can make it easier for companies in both cost and 
time. A company who want to use machine learning is SCA, who owns 
and manages forests to produce products. They have a need to automate 
forest classification. In order to evaluate forests, and to plan forestry 
measures, the proportion of leafy tree that is not used in production 
must be determined. Today, manual work is required of people who 
have to investigate aerial photos to classify the tree types. This study 
investigates whether it is possible, through machine learning, to teach a 
computer to determine whether it is leaf or not in photographs. A 
program is constructed with the library ImageAI which receives 
methods for training and predicting information in images. It examines 
how the choice of neural network and the number of images affects the 
safety of the models and how reliable the models can be. Exercise time 
and hardware are also two factors that are investigated. The result 
shows that the neural network ResNet delivers the safest results and the 
more images the computer exercises, the safer the result. The final 
model is a ResNet model that has trained on 20,000 images and has 79,0 
percent security. Based on 50 samples, the mean value for safety is 90,5 
percent and the median is 99,6 percent. 

Keywords: SCA, Machine learning, Neural networks, Deep learning, 
Forest classification, Leaf, Orthophoto, Python, TensorFlow, ImageAI 
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Terminologi 
 
Förkortningar 

AI    Artificiell intelligens 

SCA    Svenska Cellulosa AB 

GPU    Grafikprocessor 

H5    Hierarchical Data Format 5 File 

 

Förklaringar 

Python  Ett programmeringspråk som används för 
vetenskaplig databehandling.  

ImageAI   Ett Python bibliotek för utvecklare och 
studenter med mindre erfarenhet av 
maskininlärning.  

Ortofoto   En typ av bild som framställs ur flygfoton. 

Neuralt nätverk  Vid träning av ett datorsystem ges inputs och 
outputs och det är det neurala nätverket som 
ska lära sig vilka inputs och outputs som hör 
ihop. 

TensorFlow Ett maskininlärningssystem som gör det 
möjligt att ett effektivt träna stora neurala 
nätverk.  

Grafikprocessor En processor som är skapad för att göra 
grafikrelaterande beräkningar.  
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1 Introduktion 
I dagens samhälle är maskininlärning ett aktuellt forskningsområde på 
grund av att det bland annat kan förenkla arbetet för oss människor. Det 
är en teknik som blir mer och mer integrerad i vardagen och redan idag 
finns självkörande bilar, robotar som förutsäger sjukdomar, och system 
som tar fram vad kunder möjligtvis vill köpa [1]. Ett fungerande system 
som har lärt sig specifika uppgifter kan underlätta för företag i både 
kostnad och tid.  

SCA är ett företag som äger och avverkar skog för att producera 
produkter. Deras skog består av 15 procent lövträd och resterande del är 
barrträd.[2] I produktionen används inte lövträd och för att värdera 
skogen samt planera skogsåtgärder måste andelen lövträd bestämmas. 
Idag krävs det manuellt arbete av en person som måste undersöka 
flygfoton för att klassificera trädtyperna. 

Detta projekt har utförts på företaget Not Not Consulting på uppdrag av 
SCA som har behov att automatisera klassificering av skog. 

1.1 Not Not Consulting 
Not Not Consulting AB är ett konsultbolag som ligger i Sundsvall. De 
arbetar med teknik för både ”frontend” och ”backend” i projekt där de 
bygger anpassade system och GIS-lösningar för både webb och mobila 
enheter.[3]   

1.2 SCA 
Svenska Cellulosa AB, SCA, är ett företag som är organiserat i 
affärsområdena skog, trä, papper, massa och förnybar energi. SCA äger 
2,6 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige varav två miljoner är 
produktiv skogsmark, vilket gör företaget till norra Europas största 
privata skogsägare. Utöver deras egen skog köper de även skog från 
andra privata skogsägare.[2]  

1.3 Bakgrund och problemmotivering 
Bakgrunden till arbetet är att SCAs skogar består av 15 procent lövträd 
och resterande procent barrträd. Lövträd används inte i produktion och 
för att uppskatta värdet av skog samt planera skogsvårdsåtgärder har  



Identifiera löv i skogar –  
Att lära en dator känna igen löv med ImageAI 
My Nordqvist          2019-06-05 

2 

 

 
SCA ett behov av att enklare och snabbare kunna uppskatta andelen 
lövträd. 

Idag har SCA automatiserade metoder för att ta fram volym och 
trädhöjd men för att klassificera skog som barr- eller lövskog krävs 
manuellt arbete där en person behöver undersöka flygfoton för att 
avgöra trädsorterna.  

1.4 Övergripande syfte 
Det övergripande syftet för projektet är att ta fram ett lösningsförslag på 
hur det manuella arbetet av klassificering av skog kan automatiseras 
genom maskininlärning.   

1.5 Konkreta och verifierbara mål 
Målet med arbetet är att undersöka om det är möjligt att automatisera 
klassificeringen av skog genom att via maskininlärning lära en dator 
avgöra om det är löv eller inte i ett ortofoto. Ortofoton framställs ur 
flygfoton som korrigerats för att ge en skalriktig bild av marken. Detta 
förklaras mer i kapitel 2.8.  

1.5.1 Frågeställning 

- Hur många bilder behövs för att generera en modell med 75 
procents säkerhet? 

- Hur lång träningstid krävs för att generera en modell med 75 
procents säkerhet? 

- Hur tillförlitlig kan modellen bli? 

- Vilket neuralt nätverk bör användas? 

- Vilken hårdvara rekommenderas för att göra träningen effektiv? 

1.5.2 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas genom att träningen görs med maximalt 20 000 
ortofoton från SCAs svenska skogar. Det medför att förutsägelserna 
endast kommer ge trovärdiga resultat för ortofoton. En ytterligare 
avgränsning är att verktyget som används endast ger tillgång till tolv 
timmars kontinuerlig träningstid vilket medför att det är den maximala 
tiden för varje träning.  
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1.6 Översikt 
Kapitel 1 presenterar bakgrund, syfte och mål för att läsaren ska få en 
uppfattning av projektet. I kapitel 2 framgår relevant teori för att ge 
läsaren en bättre förståelse för projektet och de tekniska delarna som 
presenteras i rapporten. Kapitel 3 beskriver metoden vilket innebär hur 
arbetsgången är gjord. Kapitel 4 presenterar konstruktionen av 
programmet och i kapitel 5 framgår resultaten av detta. Slutligen kapitel 
6 som diskuterar resultaten.  
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2 Teori 
Kapitel 2.1–2.9 beskriver relevant teori som kommer att användas i 
projektet för att hjälpa läsaren att få förståelse för de kommande 
kapitlen.  

2.1 Artificiell intelligens 
Artificiell intelligens (AI) är det forskningsområde som är inriktat på att 
skapa intelligenta datorsystem. Grunden i AI är att datorsystem ska 
kunna tänka och agera mänskligt samt tänka och agera rationellt, vilket 
innebär att de ska eftersträva hjärnans förmågor.[4][5] 

Hjärnan är komplicerad och det medför att många av dess funktioner är 
okända. Det innebär att datorsystemen inte kan designas fullt ut som en 
hjärna utan uppbyggnaden av systemen utgår ifrån hjärnans kända 
funktioner. Dessa funktioner kan delas upp i sex stora områden och de 
används för att beskriva artificiell intelligens och artificiella 
nätverk:[4][5]  

- Lärande och anpassning 

- Generalisering 

- Massiv parallellitet 

- Robusthet 

- Associativ lagring av information  

- Spatiotemporal informationsbehandling 

2.2 Neurala nätverk 
Neurala nätverk utgörs av neuroner som har anslutningar till varandra. 
Det gör att neurala nätverk har en grafstruktur vilket syns i figur 1 som 
visar ett biologiskt neuralt nätverk.[5]   
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Figur 1: Biologiskt neuralt nätverk[5]   

Vid träning av ett datorsystem ges inputs och outputs och det är det 
neurala nätverket som ska lära sig vilka inputs och outputs som hör 
ihop. Det framgår i figur 2 som beskriver ett neuralt nätverk hos en 
applikation.[5]   

 

Figur 2: Neuralt nätverk hos en applikation[5]   

2.3 Data mining 
Data mining handlar om att analysera och upptäcka mönster i befintligt 
data som sedan används för att förutsäga nytt data. Det intressanta 
inom forskningen är att skapa tekniker som tar fram mönster som kan 
användas för att datorsystem ska få förståelse och ta snabba och säkra 
beslut.[6]  

2.3.1 Maskininlärning 

Maskininlärning är en del i området data mining. Det handlar om att en 
maskin eller dator ska lära sig när och hur den ska ändra beteende vid 
upptäckt av specifika mönster för att komma fram till bättre resultat i  
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framtiden. Datorsystemet utgår ifrån regler som förklarar vilka 
lärdomar som gjorts och som förklarar grunden för nya förutsägelser. 
Detta medför att när ett beteende ändras kommer också reglerna att 
ändras.[6]   

Data set som används vid maskininlärning har från tusen upp till 
miljoner, olika fall som ska analyseras. Desto fler fall som datorsystemet 
får upptäcka och analysera desto mer intelligent kommer det anses, 
vara.[6]   

2.3.2 Djuplärning 

Djuplärning är en teknik för att skapa modeller inom maskininlärning 
och grundar sig på neurala nätverk. Grunden till tekniken är att 
använda många processlager som kan lära sig representationer av data 
på hög nivå. För att komma fram till detta används algoritmer som 
anger hur representationer i kommande lager beror på representationen 
i förgående lager. Det medför att invecklade strukturer hos data set 
upptäcks, och datorsystem kan lära sig mycket komplexa funktioner, 
vilket är önskvärt vid klassificering av bilder.[7] 

2.4 Python 
Python är ett programmeringsspråk som används för vetenskaplig 
databehandling. Python erbjuder vetenskapliga bibliotek och lämpar sig 
därför för utveckling av algoritmer och dataanalys.[8] 

2.4.1 TensorFlow 

TensorFlow är ett maskininlärningssystem med öppen källkod skapat 
av Google. Det använder dataflödes-grafer som kan delas upp och köras 
parallellt, vilket gör det möjligt att effektivt träna stora neurala nätverk 
genom distribuerande beräkningar på hundratals servrar.[9] 

2.4.2 ImageAI 

ImageAI är ett användarvänligt Python-bibliotek som är byggt för att 
utvecklare och studenter med mindre erfarenhet av maskininlärning 
och djuplärning ska kunna utveckla applikationer och system med ett få 
antal rader kod.[10] 
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2.5 Grafikprocessor 
Grafikprocessor (GPU) är en processor som är skapad för att göra 
grafikrelaterade beräkningar. Processorerna används inom 
maskininlärning på grund av att de arbetar mer tidseffektivt än 
centralprocessorn (CPU).[11] 

2.6 Google Colaboratory  
Google Colab är en gratis molntjänst för AI utvecklare. Det är en 
molntjänst där kod kan skrivas och exekveras i webbläsaren samt att de 
tillhandahåller en gratis grafikprocessor (Tesla K80 24GB) i upp till tolv 
timmar.[12]  

2.7 Visual Studio Code 
Visual Studio Code är en programutvecklingsmiljö som körs lokalt på 
datorn. Det är utvecklat av Microsoft och har stöd för flera 
programmeringsspråk, exempelvis JavaScript, C++ och Python.[13] 

2.8 Ortofoto 
Ett ortofoto är en typ av bild som framställs ur flygfoton. Utifrån 
flygfotot korrigeras bilderna geometriskt och sätts samman till en 
skalriktig avbildning av marken. Ortofoton kan vara i färg, svartvitt 
eller infraröd färg och varje pixel motsvarar 0,5 meter på marken. 
Bilderna används i huvudsak för att producera kartor men även inom 
andra områden, bland annat samhällsplanering, miljöövervakning, 
planering och uppföljning av markanvändning samt som bakgrund till 
annan information i GIS-system.[14] Två exempel på ortofoton som 
erhållits från SCA och som används i projektet visas i figur 3.  
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Figur 3: Exempel på två ortofoton som används i projektet  

2.9 Hierarchical Data Format 5 File 
HDF5 är ett filformat för lagring och hantering av data. Filformatet är 
utformat för att stödja alla sorters datatyper samt stora volymer data. 
HDF-filer används inom forskning inom exempelvis rymd, fysik och 
teknik. Filer som sparas som HDF5 kan sparas antingen som .h5 
eller .hdf5.[15][16] 

2.10 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom området löv och trädklassificering [17] är 
inriktat på klassificering av plantor med hjälp av lövens former. Syftet 
med forskningen inom det är för att upptäcka sjukdomar hos växterna. 
En studie gjord av P. Krithika och S. Veni [18] undersöker hur 
maskininlärning kan användas för att upptäcka sjukdomar på bladen 
hos gurkor men hjälp av bilder. En annan studie som undersöker 
plantors sjukdomar är gjord av H. Poojary och S. Shedthi [19]. De 
poängterar att det är viktigt att upptäcka plantors sjukdomar i ett tidigt 
stadie och det är svårt för blotta ögat att se. Undersökningen som 
gjordes var om det går, via maskininlärning, att upptäcka och 
klassificera sjukdomar hos växter. 
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3 Metod 
Kapitel 3 beskriver metoden för projektet. Det innebär hur studierna och 
arbetsgången gjorts samt vilka verktyg som använts. 

3.1 Arbetsgång 
Arbetet börjar med en förstudie som ger en teoretisk grund för projektet. 
Det görs även en undersökning av datasetet för att ta reda på hur 
bilderna ser ut och vad de har för tekniska specifikationer. Utifrån den 
nya kunskapen och möjligheten att använda TensorFlow och ImageAI 
påbörjas träningen. Träningen består av kategorisering av data, 
konstruktion av ett program och val av neuralt nätverk. Vid starten av 
projektet är datasetet (antalet bilder) litet men tillräckligt för att 
undersöka hur programmet fungerar. Utifrån det görs stickprov för att 
testa de levererade resultaten som analyseras för att undersöka hur 
bättre och säkrare resultat kan uppnås. Ett flödesschema som visar 
arbetsgången visas i figur 4. Under projektets gång diskuteras resultaten 
med handledaren på Not Not samt att det hålls möten med SCA och 
handledaren på universitetet.  

 

Figur 4: Flödesschema över arbetsgången som använts i projektet 
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3.1.1 Förstudie 

Projektet inleds med att studera de teoretiska delarna för att få en 
förståelse för hur data mining och maskininlärning samt de tillhörande 
områdena fungerar. Därefter undersöks programspråket Python som 
väljs som programmeringsspråk till projektet på grund av att det är 
populärast inom maskininlärning [8]. Detta medför att TensorFlow samt 
ImageAI kommer att kunna användas och därför görs även en förstudie 
kring dessa för att få en insikt i hur de går att använda tillsammans. 

3.1.2 Undersökning av data 

Bilderna undersöks med avseende på vart de kommer ifrån och deras 
storlek. Det görs på grund av att om bilderna kommer från endast en 
region skulle projektet eventuellt behöva avgränsas. Storleken på 
bilderna undersöks för att ta reda på om alla har samma storlek. Har de 
olika storlekar behövs det göras modifieringar på grund av att alla 
bilder ska vara i samma upplösning, och storlek, för att resultaten ska 
bli korrekta. 

3.1.3 Kategorisering av data 

Datat mottas osorterat men varje bild är namngiven med en siffra som 
anger andelen procent löv i bilden. Det har tagits fram manuellt genom 
att en person undersökt en cirkulär area med sju meter i diameter och 
avgjort hur stor andelen löv är i det området. Med hjälp av den 
informationen sorteras bilderna i kategorier baserat på andelen löv och 
detta görs flera gånger under projektets gång när mer data tillförs samt 
att kategorierna ändras.   

3.1.4 Val av neuralt nätverk 

ImageAI har tillgång till fyra neurala nätverk, ResNet, InceptionV3, 
SqueezeNet och DenseNet. I starten av projektet används ResNet på 
grund av att datasetet är litet och undersökningarna kretsar kring hur 
modellerna påverkas av antalet bilder. När mer bilder finns att tillgå 
undersöks de neurala nätverken med avseende på modellsäkerhet och 
träningstid. Utifrån det väljs ResNet som neuralt nätverk för den 
slutliga modellen.  
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3.1.5 Träning  

Träningen görs till en början lokalt på datorn i Visual Studio Code men i 
takt med att datasetet ökar börjar istället Google Colaboratory användas 
på grund av möjligheten till att träningen kan göras effektivare med 
deras grafikprocessor.   

3.1.6 Stickprov 

Efter att datorn tränats och en modell tagits fram görs tester för att 
undersöka resultatet. För att göra det tas stickprov för att kontrollera 
säkerheten och det dras slutsatser om hur mängden data, val av neuralt 
nätverk, antalet kategorier och antalet epoker (träningstillfällen) 
påverkar resultatet. Utifrån det itereras träning-och stickprovs-stegen, 
samt att det görs förändringar genom att använda en större mängd data, 
testa olika neurala nätverk, och prova olika antal kategorier för att 
komma fram till bättre och säkrare modeller.  

3.1.7 Möten  

Projektet utförs på företaget Not Not Consulting och de hjälper till när 
problem dyker upp samt att de tillhandahåller bilderna från SCA. I 
mitten av projektet anordnas ett möte med SCA för att undersöka frågor, 
främst gällande antalet kategorier och om mer data finns att tillgå. 
Utifrån det kan nya modeller tas fram. 

3.2 Verktyg 
Under projektets gång används olika verktyg för att utföra och 
underlätta arbetet.  

3.2.1 Hårdvara 

Projektet utförs på en bärbar dator med operativsystemet Microsoft 
Windows 10, 64-bitars. I början av projektet görs träningen lokalt på 
datorn men när datasetet blir större används Google Cloud. 

3.2.2 Mjukvara 

Vid starten av projektet görs implementationen och programkörningen 
lokalt på datorn i Visual Studio Code på grund av att datasetet är litet. 
När mängden data ökar användes Google Colaboratory på grund av 
möjligheten till deras grafikprocessor vilket gör att träningen blir mer  
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effektiv. Det medför också att Google Drive användes för att lagra 
bilderna som används i träningen.  

3.2.3 Programspråk 

Programspråket som används i projektet är Python tillsammans med 
biblioteket ImageAI som använder sig av TensorFlow.  
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4 Konstruktion 
Implementationen gjordes med programspråket Python tillsammans 
med biblioteket ImageAI som använder Tensorflow.   

4.1 Övergripande struktur 
Projektets konstruktion visas i figur 5 och består av dataförståelse, 
dataförberedelse, val av neuralt nätverk, träning samt förutsägelser på 
nytt data.  

ImageAI erhåller metoder för att träna och förutsäga information i 
bilder. Detta innebär att implementeringen för att träna modellen består 
av att skapa ett objekt, ModelTraining, och anrop till tre metoder som 
bestämmer neuralt nätverk, datakatalog samt den slutliga som hanterar 
träningen. Implementationen för att förutsäga data med hjälp av den 
tränade modellen består av att skapa ett CustomImagePrediction objekt 
och anrop till fem metoder. Metoderna är de som bestämmer neuralt 
nätverk, sökvägen till modellfilerna, laddningen av modellen och den 
slutliga metoden som hanterar förutsägelsen.  

 

Figur 5: Flödesschema över projektets konstruktion 

4.1.1 Dataförståelse 

Bilderna har tillhandahållits av SCA och de föreställer skog från hela 
Sverige. De är 256 bildpunkter breda och 256 bildpunkter höga och har 
96 bildpunkter per tum (dpi). Storleken 256x256 bildpunkter kan 
användas och bilderna behöver inte modifieras.   
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4.1.2 Dataförberedelse 

Metoden trainModel kräver att bilderna är organiserade på ett specifikt 
sätt. I figur 6 visas mappstrukturen som används. I mappen ”Dataset” 
ska två ytterligare mappar finnas, train och test. I de två har varje 
kategori en egen mapp, vilket i detta fall är ”NoLeaf” och ”Leaf”. Under 
projektets gång har olika kategorier används och mapparna har därför 
varit olika under arbetet.  

  

Figur 6: Mappstrukturen för att organisera data 

4.1.3 Val av neuralt nätverk 

ImageAI ger tillgång till fyra neurala nätverkstyper, ResNet, 
InceptionV3, SqueezeNet och DenseNet. De väljs via någon av de fyra 
metoderna setModelTypeAsResNet, setModelTypeAsInceptionV3, 
setModelTypeAsSqueezeNet och setModelTypeAsDenseNet.  

4.1.4 Träning av data 

Flödesschemat för träningen visas i figur 7 och den består av att skapa 
ett objekt av typen ModelTraining. Andra steget är att välja ett av de 
neurala nätverken ResNet, InceptionV3, SqueezeNet eller DenseNet. 
Tredje steget är att bestämma sökvägen för mappen med data som 
anges i metoden setDataDirectory, och slutligen trainModel som sköter 
träningen. Metoden trainModel skapar en JSON fil där kategorierna för 
modellen sparas och som kommer att användas under förutsägning. 
Efter varje epok (träningstillfälle) skapas en HDF5 (Hierarchical Data 
Format 5) fil där modellen sparas. Under varje epok tränas modellen på 
träningsdata och den genererar en specifik säkerhet i procent. Utifrån 
vad den lärt sig gör den en test på testdata och resultatet av det är den  
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officiella säkerheten för modellen. För fullständig programkod se Bilaga 
A.    

 

Figur 7: Flödesschema över modellträning 

4.1.5 Förutsäga nya bilder 

Figur 8 visar ett flödesschema över förutsägning av bilder. Först ska ett 
objekt av typen CusomImagePrediction skapas. Det andra steget är att 
välja vilket av de neurala nätverken ResNet, InceptionV3, SqueezeNet 
och DenseNet som ska användas. JSON- och h5 filen med modellen som 
genererade högst säkerhet under träningen används som parametrar i 
metoderna setModelPath och setJsonPath. Modellen laddas in från 
sökvägen som anges i setModelPath till metoden loadModel. Slutligen 
är det predictImage metoden som sköter förutsägelsen och avgör vilken 
kategori bilden tillhör.  För fullständig programkod se bilaga A. 
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Figur 8: Flödesschema för att förutsäga bilder 
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5 Resultat 
I kapitel 5 framgår resultaten som tagits fram under projektets gång. 
Resultaten är baserade på modeller som tagits fram med avseende på 
neurala nätverk, modellsäkerhet, säkerhet för stickprov, träningstid och 
antalet bilder som används under träning. Kapitlet redovisas i både text 
och diagram. 

5.1 Modellsäkerheten hos fyra neurala nätverk 
I detta underkapitel redovisas resultatet för modellsäkerheten hos de 
fyra neurala nätverken, ResNet, InceptionV3, SqueezeNet och DenseNet. 
Resultatet synliggörs i grafer där 100 modeller har tränats på 5000 bilder 
och har testats på 100 bilder. Den blåa kurvan representerar utfallet av 
träningen för varje modell och den röda kurvan visar resultatet när 
modellen testats. Det är resultatet av varje test som avgör den slutliga 
säkerheten för modellen. För varje neuralt nätverk visas ett 
stapeldiagram från 20 stickprov från en vald modell.  

5.1.1 ResNet 

I figur 9 framgår modellsäkerheten för ResNet. Säkerheten under träning 
varierar mellan 61,1 procent och 86,8 procent och säkerheten under 
testet varierar från 49,5 procent till 76,0 procent för de 100 modellerna.    
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Figur 9: Modellsäkerhet för ResNet 

I figur 10 framgår resultatet av 20 stickprov från en ResNet-modell med 
säkerhet 74,5 procent. Resultaten varierar mellan 25,7 procent och 100,0 
procent, samt att medelvärdet är 75,9 procent.  

 

Figur 10: Stickprov från en ResNet-modell med 74,5 procent säkerhet 
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5.1.2 InceptionV3 

I figur 11 framgår modellsäkerheten för InceptionV3. Säkerheten under 
träning varierar mellan 61,2 procent och 90,7  procent och säkerheten 
under testet varierar från 45,5 procent till 71,5 procent för de 100 
modellerna.  

 

Figur 11: Modellsäkerhet för InceptionV3 

I figur 12 framgår resultatet av 20 stickprov från en InceptionV3-modell 
med säkerhet 71,5 procent. Resultaten varierar mellan 10,0 procent och 
100,0 procent, samt att medelvärdet är 64,8 procent.  
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Figur 12: Stickprov från en InceptionV3-modell med 71,5 procent säkerhet 

5.1.3 SqueezeNet 

I figur 13 framgår modellsäkerheten för SqueezeNet. Säkerheten under 
träning är 49,5 procent för den första modellen och för de resterande 
modellerna är den 49,9 procent. Under testet är säkerheten 50,0 procent 
för alla 100 modeller. 

 

Figur 13: Modellsäkerhet för SqueezeNet 
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I figur 14 framgår resultatet av 20 stickprov från en SqueezeNet -modell 
med säkerhet 50,0 procent. Resultatet visar att alla stickprov levererar 
50,0 procents säkerhet. 

 

Figur 14: Stickprov från en SqueezeNet-modell med 50 procent säkerhet 

5.1.4 DenseNet 

I figur 15 framgår modellsäkerheten för DenseNet. Säkerheten under 
träning varierar mellan 64,9 procent och 85,0  procent och säkerheten 
under testet varierar från 43,5 procent till 72,5 procent för de 100 
modellerna.   
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Figur 15: Modellsäkerhet för DenseNet 

I figur 16 framgår resultatet av 20 stickprov från en DenseNet -modell 
med säkerhet 72,5 procent. Resultaten varierar mellan 0,0 procent och 
100,0 procent, samt att medelvärdet är 61,6 procent. 

 

Figur 16: Stickprov från en DenseNet-modell med 72,5 procent säkerhet 
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5.1.5 De fyra neurala nätverken 

I figur 17 framgår en graf för modellsäkerheterna hos alla fyra neurala 
nätverken, ResNet, InceptionV3, SqueezeNet och DenseNet. 
Säkerheterna som visas är resultatet av modellernas tester som var de 
röda kurvorna i figurerna 9, 11, 13, och 15.  

 

Figur 17: Modellsäkerhet för de fyra neurala nätverken, ResNet, InceptionV3, 
SqueezeNet och DenseNet  

I figur 18 framgår ett diagram för stickproven hos alla fyra neurala 
nätverken, ResNet, InceptionV3, SqueezeNet och DenseNet. 
Stickproverna som visas är en sammanslagning av figurerna 10, 12, 14, 
och 16.  
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Figur 18: Stickprov från de fyra neurala nätverken, ResNet, InceptionV3, 
SqueezeNet och DenseNet 

5.2 Träningstid 
I figur 19 synliggörs en graf över de neurala nätverkens, ResNet, 
InceptionV3, SqueezeNet och DenseNet, träningstider.  

 

Figur 19: Träningstider för ResNet, InceptionV3, SqueezeNet och DenseNet 
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5.3 Storlek och uppdelning av data set 
I detta underkapitel redovisas resultatet av undersökningen om hur 
datasetets storlek, och uppdelning, påverkar modellsäkerheten. 
Dataseten delades upp i olika kategorier utifrån andelen procent löv i 
bilderna. Kategorierna var indelade i, tolv, sex, tre och två med olika 
intervaller.  

5.3.1 Tolv kategorier 

Datasetet med tolv kategorier var uppdelat i intervaller om tio, från noll 
till 100 procent. Det tränades totalt 616 bilder ojämnt fördelat på 
kategorierna och variationen av data i kategorierna var från 14 till 123 
bilder. Resultatet av träningen var en ResNet-modell med säkerhet 20,3 
procent och utifrån den gjordes 20 stickprov. Medelvärde och median 
varierar mellan 1,3 och 33,3 procent respektive 1,0 och 28,6 procent och 
det synliggörs i figur 20. 

 

Figur 20: Stickprov från en ResNet-modell med säkerhet 20,3 procent.  
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I datasetet med sex kategorier var intervallerna noll, ett till 25, 26 till 50, 
51-75, 76-99 och 100 procent. Det tränades totalt 3344 bilder ojämnt 
fördelat och variationen av data var från 133 till 1227 bilder i 
kategorierna. Resultatet av träningen var en ResNet-modell med 
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säkerhet 34,5 procent och utifrån den gjordes 20 stickprov. Medelvärde 
och median varierar mellan 7,1 och 53,7 procent respektive 4,6 och 44,2 
procent och det framgår i figur 21. 

 

Figur 21: Stickprov från en ResNet-modell med säkerhet 34,5 procent.  
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Datasetet med tre kategorier hade indelningarna noll till 30, 31-70 och 
71-100 procent. Det tränades 300 bilder i varje kategori. Resultatet av 
träningen var en ResNet-modell med säkerhet 64,4 procent och utifrån 
den gjordes 20 stickprov. Medelvärde och median varierar mellan 35,8 
och 44,8 procent respektive 39,2 och 46,6 procent och det framgår i figur 
22. 
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Figur 22: Stickprov från en ResNet-modell med säkerhet 64,4 procent. 

5.3.4 Två kategorier 

Datasetet delades upp i två kategorier för att dela in andelen procent löv 
i bilderna med noll till 14 och 15 till 100 procent. Modellerna tränades på 
2000, 4000, 6000, 8000, 10 000 och 20 000 bilder uppdelat i hälften för 
varje kategori. 20 stickprov togs från varje modell och resultatet framgår 
i kapitel 5.3.4.1–5.3.4.7.  

5.3.4.1 2000 tränade bilder 

Stickproven från modellen som tränade på 2000 bilder framgår i figur 23. 
Medelvärdet för säkerheten är 63,1 procent och medianen 67,9 procent.  
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Figur 23: Stickprov från en modell som tränat på 2000 bilder 

5.3.4.2 4000 bilder 

Stickproven från modellen som tränade på 4000 bilder synliggörs i figur 
24. Medelvärdet för säkerheten är 61,3 procent och medianen 64,3 
procent.  

 

Figur 24: Stickprov från en modell som tränat på 4000 bilder  
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5.3.4.3 6000 bilder 

Stickproven från modellen som tränade på 6000 bilder redovisas i figur 
25. Medelvärdet för säkerheten är 71,3 procent och medianen 83,9 
procent.  

 

Figur 25: Stickprov från en modell som tränat på 6000 bilder 
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Figur 26: Stickprov från en modell som tränat på 8000 bilder 

5.3.4.5 10 000 bilder 

Stickproven från modellen som tränade på 10 000 bilder synliggörs i 
figur 27. Medelvärdet för säkerheten är 76,2 procent och medianen 88,7 
procent.  

 

Figur 27: Stickprov från en modell som tränat på 10 000 bilder 
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5.3.4.6 20 000 bilder 

Stickproven från modellen som tränade på 20 000 bilder redovisas i figur 
28. Medelvärdet för säkerheten är 93,0 procent och medianen 99,6 
procent.  

 

Figur 28: Stickprov från en modell som tränat på 20 000 bilder 

5.3.4.7 Sammanställning av medelvärde och median  

Sex modeller tränades med datasetet uppdelat i två kategorier som 
redovisats i kapitlen 5.3.4.1–5.3.4.6. I figur 29 visas en sammanställning 
av medelvärdet och medianen från de sex modellerna. 
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Figur 29: Sammanställning av medelvärde och median hos de sex modellerna i 
kapitlen 5.3.4.1–5.3.4.6. 

5.3.5 Modellsäkerhet hos ResNet-modeller 

Grafen i figur 30 synliggör modellsäkerheten hos 50 stycken ResNet-
modeller. Den blåa kurvan visar modellerna som tränats på 10 000 
bilder och den röda kurvan visar modellerna som tränats på 20 000 
bilder. Tiden för att träna en modell med 10 000 bilder är ungefär 320 
sekunder respektive 520 sekunder för en modell med 20 000 tränade 
bilder.  
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Figur 30: Modellsäkerhet för två ResNet-modeller tränade på 10 000 respektive 
20 000 bilder 

5.4 Slutliga modellen 
Den slutliga modellen är en ResNet-modell som tränats på 20 000 bilder 
och testats på 100 bilder. Den har säkerhet 79,0 procent och utifrån 50 
stickprov som visas i figur 31 är medelvärdet 90,5 procent samt att 
medianen är 99,6 procent. Enligt diagrammet i figur 32 är 42 bilder 
förutsagda från 91,0 till 100,0 procent säkerhet, varav 17 bilder påvisar 
100,0 procents sannolikhet.  
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Figur 31: Diagram över 50 stickprov från slutliga ResNet-modellen med 
säkerhet 79,0 procent 

 

Figur 32: Diagram över antalet bilder från 50 stickprov från slutliga modellen 
som blivit förutsagd med visst antal procent  
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6 Diskussion 
Av kännedom finns det idag inget publicerat förslag på hur 
klassificeringen av barr- och lövskog kan automatiseras. Enligt 
uppgifter från SCA pågår det forskning kring ämnet men det är inget 
som kan användas i produktion just nu.  

6.1 Jämförelse av neurala nätverken 
Modellsäkerheten hos de fyra neurala nätverken visas tydligt i figur 17. 
Det som går att utläsa från grafen är att SqueezeNet ger minst 
tillförlitlighet för att alla 100 modeller har 50,0 procent i säkerhet. De 
andra tre neurala nätverken, ResNet, InceptionV3 och DenseNet beter 
sig ungefär likadant genom att de har stor variation för säkerheten hos 
de första 50 modellerna. Efter ungefär 50 modeller drar de neurala 
nätverken mot varsin stabilare kurva. ResNets modeller levererar 
säkrast resultat efter den 60:e modellen och säkerheten varierar mellan 
ungefär 73,0 och 74,0 procent. InceptionV3 levererar näst säkrast och 
säkerheten varierar mellan ungefär 69,0 och 70,0 procent. DenseNet har 
en större variation av säkerheten som är ungefär mellan 65,0 till 70,0 
procent.  

Stickproven i figur 18 visar att SqueezeNet-modellen inte är tillförlitligt 
eftersom resultatet är 50,0 procent för alla stickprv. ResNet-, 
InceptionV3- och DenseNet-modellen levererar bättre tillförlitlighet. Det 
som går att utläsa är att ResNet-modellen är stabilast för att minsta 
säkerheten är 52,7 procent och högsta är 100 procent. InceptionV3-
modellen genererar säkerheter mellan 10,0 och 100,0 procent samt att 
DenseNet-modellens resultat är från 0,0 till 100,0 procent. Båda 
modellerna med neurala nätverken InceptionV3 och DenseNet har 
säkrare resultat på några av stickproven jämfört med ResNet-modellen 
men eftersom den sistnämnda har stabilare tillförlitlighet sett över hela 
stickprovet, vilket även kan utläsas av medelvärdet som är 75,9, 64,8 och 
61,6 för ResNet, InceptionV3 respektive DenseNet, anses det vara det 
säkraste neurala nätverket.      

Vid jämförelse av träningstiderna i figur 19 är SqueezeNet snabbast och 
varje modell tar cirka 118 till 122 sekunder. Den totala tiden för 100 
modeller är ungefär tre timmar 45 minuter. Näst snabbast är  
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InceptionV3 som varierar mellan 140 till 150 sekunder per modell och 
totala tiden för alla modeller är ungefär fyra timmar. ResNets modeller 
tar cirka 160 sekunder men några enstaka är fem sekunder snabbare 
eller långsammare. Den totala tiden för alla modeller är ungefär fem 
timmar. Under den tiden skapades en modell med 76 procents säkerhet 
och därför behöver träningstiden vara minst fem timmar för att 
generera en modell med över 75 procents säkerhet. DenseNet är 
långsammast och varierar mellan 172 till 187 sekunder men de flesta 
ligger kring 178 sekunder. Totala tiden för 100 modeller är cirka fem 
timmar och 30 minuter. 

Sammanfattning av de fyra neurala nätverken: 

- SqueezeNet – Snabbast, osäkraste modellerna, osäkraste 
stickprovet 

- InceptionV3 – Näst snabbast, näst säkraste modellerna, näst 
säkraste stickprovet 

- DenseNet – Långsammast, näst osäkraste modellerna, näst 
osäkraste stickprovet 

- ResNet – Näst långsammast, säkraste modellerna, säkraste 
stickprovet    

Det är tillförlitligheten som är den centrala delen i projektet och därför 
bedöms ResNet att vara det lämpligaste neurala nätverket eftersom det 
ger säkrast resultat. 

6.2 Utvärdering av datasetets storlek och fördelning 
Utifrån resultatet av modellernas stickprov i figur 20, 21 och 22 är det 
tydligt att datasetets storlek och fördelningen av data i kategorierna 
hade stor påverkan på tillförlitligheten. De kategorier med fler antal 
bilder i träning levererade en högre säkerhet och de med få antal bilder 
levererade en lägre säkerhet.  

Figur 29 visar ett intressant resultat av storleken på datasetet. Modellen 
med 20 000 tränade bilder genererar högst säkerhet men både modellen 
med 2000, 6000 och 10 000 tränade bilder levererar bättre resultat än de 
med 4000 och 8000 bilder. Detta innebär att kategorierna med 1000 och  
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3000 antal bilder genererar bättre resultat än kategorierna med 2000 och 
4000 bilder. Utifrån testerna som gjorts går det inte att veta säkert om  
 
detta gäller i alla generella fall eller om det bara är ett sammanträffande. 
För att veta om det gäller i alla generella fall måste fler tester göras. 

En slutsats som kan dras om storleken på datasetet är att fler antal bilder 
genererar högre resultat. När datasetet fördubblades från 10 000 till 
20 000 bilder ökade modellsäkerheterna fem till tio procent för de 50 
modellerna som undersöktes vilket framgår i figur 30. Utifrån resultatet 
av projektet krävs minst 5000 bilder per kategori för att modellen ska 
generera 75 procents säkerhet. För högre säkerhet krävs också fler bilder 
och därför rekommenderas minst 10 000 bilder i varje kategori för att 
modellen ska kunna generera hög tillförlitlighet.  

6.3 Utvärdering av slutliga modellen 
Den slutliga modellen med den största tillförlitligheten som skapats 
under projektet är en ResNet-modell med säkerhet 79,0 procent som 
tränats på 20 000 bilder. Enligt stickprovet som visas i figur 32 är 42 av 
50 bilder förutsagd att tillhöra rätt kategori med över 91,0 procent 
säkerhet varav 16 bilder har sannolikheter mellan 99,0 och 99,9 procent 
och 17 bilder har sannolikhet 100,0 procent. En anledning till att en 
andel av bilderna från stickprovet förutsägs med en sämre säkerhet kan 
vara att modellen inte tränat på tillräckligt många bilder av den sorten, 
exempelvis om det var vatten eller annan terräng utöver träden. En 
annan faktor kan vara den mänskliga. Eftersom en person har avgjort 
hur stor procent löv det är i varje bild kan de blivit felaktigt 
klassificerade vilket kan skapa problem för datorn. 

6.4 Utvärdering av träningstid 
Träningstiden för att träna 100 ResNet-modeller med 5000 bilder är 
ungefär fem timmar. För att träna lika många modeller med 10 000 
tränade bilder är tiden ungefär nio timmar. Om datasetet dubblas till 
20 000 bilder är träningstiden ungefär 16 timmar. Det innebär att fler 
bilder och högre modellhastighet tar längre tid. Den exakta 
träningstiden är svår att diskutera eftersom det beror på hur stort 
datasetet är samt att träningstiden som Google erbjuder är max tolv 
timmar och projektet har behövts avgränsats till detta. Den slutliga  
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modellen som tränades med 20 000 bilder avbröts efter ungefär halva 
tiden och endast 50 modeller hann tränas. Trots det hade den modell 
med maximala tillförlitligheten 79,0 procents säkerhet.  

6.5 Utrustning och verktyg 
Resultatet för projektet begränsades av utrustningen och verktygen. För 
att effektivt kunna träna modeller med ett stort data set krävs en 
grafikprocessor vilket inte datorn som användes har. Det gick att lösa 
med Google Colaboratory som tillhandahåller en gratis grafikprocessor i 
upp till tolv timmar.  

För att generera säkrare resultat behövdes ett större data set vilket även 
gjorde att tiden för att träna modellerna blev längre. För att träna 20 000 
bilder 100 gånger skulle det krävas ungefär 16 timmar vilket är längre 
tid än de tolv timmarna som erbjuds. Detta medförde att träningen 
endast kunde göras 50 gånger. Det skulle därför behövas en kraftfullare 
hårdvara som kan träna under en längre tid för att generera ännu 
säkrare modeller.   

6.6 Etiska och samhälleliga aspekter 
Om en applikation som kan klassificera barr- och lövskog skulle 
användas på företag, skulle det inte betyda att det skulle bli mindre 
arbetstillfällen. Istället skulle andra arbetstillfällen skapas eftersom det 
kommer behövas personal som underhåller programvaran. 
Applikationen kommer inte heller att ersätta jobben utan den kommer 
att vara ett hjälpmedel för de som arbetar inom området och därmed 
endast förenkla arbetet. Datorn kommer kunna ge en riktlinje på hur 
stor andel lövträd det är i en skog men det kommer ändå krävas 
manuella kontroller för att undersöka om resultatet stämmer. I det långa 
loppet skulle det troligtvis inte krävas lika mycket arbete med 
klassificering ute i skogarna, vilket också är bättre för miljön eftersom 
det inte krävs lika mycket resor. 

6.7 Fortsatt arbete 
Vid fortsatt arbete skulle det kunna skapas ett användargränssnitt som 
gör det möjligt att använda detta i verksamheten. Tanken är att 
användaren ska kunna markera ett område på en karta och resultatet 
ska visa om området innehåller mycket löv eller inte. För att det ska  
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vara möjligt behöver datorn träna på mer och annorlunda terräng som 
exempelvis asfalt, hus, vatten med mera. Modellen behöver därför 
kunna känna till mer än bara skog på grund av att om en användare 
markerar ett asfaltsområde och datorn svarar att det är noll procent löv 
där, då ger det fel signaler och användaren bli lurad och tro att det finns 
barrträd fast det inte finns några träd i det markerade området.  

Vid fortsatt arbete rekommenderas ett annat val av hårdvara. Arbetet är 
utfört på en bärbar dator och för att effektivisera modellträningen 
rekommenderas en kraftigare dator. Det skulle också innebära att 
träningen skulle kunna göras lokalt på datorn istället för i molnet hos 
Google. 
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Bilaga A: Programkod 
 

Programkod för att träna modeller 

import tensorflow as tf 
import numpy as np 
from imageai.Prediction.Custom import ModelTraining 
 
model_trainer = ModelTraining() 
model_trainer.setModelTypeAsResNet() 
model_trainer.setDataDirectory("Dataset") 
model_trainer.trainModel(num_objects=2, num_experiments=100, 
enhance_data=True, batch_size=64, show_network_summary=True) 

 

Programkod för att förutsäga bilder utifrån en vald modell 

import tensorflow as tf 
from imageai.Prediction.Custom import CustomImagePrediction 
import os 
execution_path = os.getcwd() 
 
prediction = CustomImagePrediction() 
prediction.setModelTypeAsResNet() 
prediction.setModelPath(os.path.join(execution_path, "MODELLNAMN.h5”) 
prediction.setJsonPath(os.path.join(execution_path, "model_class.json")) 
prediction.loadModel(num_objects=2) 
 
predictions, probabilities = prediction.predictImage(os.path.join(execution_path, 
"BILDNAMN.jpeg"), result_count=2) 
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for eachPrediction, eachProbability in zip(predictions, probabilities): 
    print(eachPrediction + " : " + eachProbability) 

 


