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En bildbaserad feed för iOS 

Sammanfattning 

Uppdragsgivaren har för avsikt att lansera en iPhone-app, som går under 

utvecklingsnamnet StoryPic. I appen ska användare kunna skapa bildbaserade filmer, 

s.k. stories, som man ska kunna dela till andra användare. Dessa stories som folk har 

delat ska då kunna ses på en s.k. feed i appen. Min uppgift med detta examensarbete var 

att utvärdera olika lösningar för hur man kan designa och utveckla denna feed. Jag har 

dels testat en vanlig vertikalt scrollande feed men även en ny typ av scrollning där 

användaren kan scrolla åt valfritt håll. 

 

An image based feed for iOS 

Abstract 

The employer wants to release an iPhone app, which currently goes under the 

development name StoryPic. In this app the user is supposed to make image based 

videos, called stories, which they can share with other users. These stories should be 

visible on a feed in the app and my task was to evaluate different solutions for how to 

design and develop this feed. I have, for example, tested a normal vertically scrolling 

feed versus a new kind of feed where the user can scroll in any direction. The rest of 

this report will be in Swedish. 



   

  

Förord 

Detta arbete är ett examensarbete vid Skolan för datavetenskap och kommunikation 

(CSC), Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Handledare för examensarbetet är Prof. 

Jeanette Hellgren och examinator är Prof. Anders Lansner. 

Det primära arbetet har utförts hos företaget Accelit Consulting AB. Där har jag jobbat i 

en projektgrupp bestående av gruppledare, tillika beställare, Reza Daryaei, UX-designer 

Ilona Jastrzebska samt två stycken andra utvecklare, tillika examensjobbare, Daniel 

Wahlqvist och Jakob Stengård. 

Jag skulle vilja tacka dessa för sitt bidragande till detta arbete och jag skulle även vilja 

tacka min sambo Minna Talomaa för hennes stöd under detta arbete. 
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Terminologi 

Här följer en beskrivning av några av de termer och förkortningar som finns i denna 

rapport. 

Accelit Kort för Accelit Consulting AB, det företag som 

examensarbetet utförs på. 

Collectionview Kort för UICollectionView, en av Apples standardklasser. 

Datasource Ett designmönster som kan ses som en variant av mönstret 

delegate. 

Delegate Ett designmönster som brukar användas i Objective-C för att ge 

ansvar för vissa beslut till ett annat objekt (ett så kallat 

delegate). 

Feed En vy där en användare ska kunna se en samling inlägg gjorda 

av andra användare. 

Loopande feed Ett begrepp jag använder för en feed som, när man scrollat till 

slutet, obemärkt hoppar tillbaka till början, och vice versa. 

MVC Kort för model view controller, ett väletablerat designmönster 

för att strukturera programkod. 

Scrollview Kort för UIScrollView, en av Apples standardklasser. 

Story (pl. stories) De inlägg som man gör i appen StoryPic och som sedan hamnar 

i feeden. 

StoryPic Arbetsnamnet för iPhone-appen som detta examensarbete är 

kopplat till. 

Tableview Kort för UITableView, en av Apples standardklasser. 
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Bakgrund, problem och syfte 

Här beskriver jag bakgrunden för examensarbetet och själva problemet som jag ämnat 

lösa samt syftet med denna lösning. 

Bakgrund 

Accelit Consulting AB (härefter benämnd Accelit) har påbörjat ett startup-projekt med 

avsikt att utveckla och lansera en ny iPhone-app för bildredigering och -delning. Denna 

app går under utvecklingsnamnet StoryPic. I denna app ska man med hjälp av sin bild 

kunna skapa en kort film baserad på bilden, denna film kallas story (plural stories). Som 

en del i denna app ska det också finnas en s.k. feed (ung. flöde/matning) där användaren 

på ett överskådligt sätt ska kunna se stories som andra personer har skapat och delat.  

Problem 

Mitt uppdrag hos Accelit var att designa, implementera och utvärdera olika varianter av 

en feed. Olika aspekter som jag skulle utvärdera var: 

• Användargränssnitt. Detta bör vara intuitivt utformat och vara någorlunda 

visuellt tilltalande (även om fokus inte ligger på grafisk design). Olika 

frågeställningar som kan testas är: 

o Åt vilket håll bör feeden gå? Ska den gå nedåt, nedåt och åt höger eller 

ska man kunna gå åt alla håll? 

o Hur många stories ska synas samtidigt? Ska man se många stories 

samtidigt för att få en bättre överblick eller ska man se färre stories för 

att kunna se mer detaljer i dessa? 

o Tar feeden slut, och vad händer i så fall då? Ska feeden (teoretiskt) aldrig 

ta slut utan fortsätta ladda in nya stories när användaren scrollar, ska den 

komma till en kant där det inte går att scrolla vidare eller ska man 

komma tillbaka till början när man gått tillräckligt långt åt ett visst håll? 

o Ska man se endast en förhandsvisningsbild eller ska man även se text i 

feeden? Ska man t.ex. kunna se vem som har skapat storyn eller 

eventuella kommentarer? 
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• Snabbheten. Både laddningstid när man öppnar feeden och när man navigerar i 

den bör minimeras eller döljas (t.ex. med cachning, se under teori). 

• Minnesanvändningen. Då feeden ska köras på en mobil enhet är 

minnesanvändningen av större vikt än på t.ex. en stationär dator. Om appen 

använder för mycket minne kommer telefonens operativsystem att avsluta appen 

och det är därför viktigt att inte ha mer data i minnet än nödvändigt. 

Den första aspekten skulle utvärderas genom att jag skulle göra ett antal varianter och 

sedan testa dem på användare och se vad de tycker. De andra två aspekterna var tvungna 

att ligga inom rimliga gränser för att inte försämra prestandan på appen men de skulle 

inte utvärderas lika noga. Det var dock viktigt att lösningarna blev skalbara. Sen skulle 

koden så klart hålla sig till gällande konventioner gällande design och syntax. 

Feeden ska också till viss del rangordna de stories som visas så att användaren t.ex. 

främst ser de stories som är nyast och/eller populärast. Den här rapporten kommer dock 

inte att behandla sortering utan det är tänkt att detta ska hanteras av servern och det 

förutsätts att feeden får alla stories i en redan sorterad ordning. 

Syfte 

Syftet med feeden är att vara en central del i appen där användaren enkelt kan ta del av 

de stories som andra användare har skapat och som (förhoppningsvis) är intressanta för 

den som använder feeden. 
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Teori 

Designmönster 

Här följer en kort beskrivning av de designmönster som används i appen och vid 

skapande av feeden. 

Model view controller 

Model view controller (MVC) är ett väletablerat mönster för att dela upp koden i de tre 

delarna modell, vy och controller. Modellen ska just modellera de olika underliggande 

komponenterna i ett program och även innehålla affärslogiken. Vyn är det synliga och 

de element som används just för detta. Tanken är att modellen och vyn ska vara 

separerade och objekten i modellen ska inte ha kännedom om objekten i vyn, 

åtminstone inte direkt [1]. Controllerns uppgift är att fungera som ett mellanlager och 

koordinera kommunikationen mellan vyn och modellen. Motiveringar till att använda 

MVC är bl.a. att det ger en möjlighet att utveckla modell och vy separat, att kunna 

enkelt byta ut vyn utan att behöva ändra i själva funktionaliteten och att det även ger 

möjlighet till att ha olika vyer som använder sig av samma modell – t.ex. kan man ha en 

version av programvaran avsedd för datorer och en avsedd för surfplattor [1]. 

Delegate och datasource 

Inom Objective-C är det vanligt att man använder sig av mönstret delegate. Med det 

avses att man anger att ett objekt ska vara delegat åt ett annat objekt. Det andra objektet 

kan då fråga sin delegat hur den ska hantera en viss situation eller helt enkelt be 

delegaten att hantera det. 

Som exempel kan vi anta att vi har ett objekt A av klassen Checkboxes, som innehåller 

flera kryssrutor och som har ett objekt B av klassen CheckboxesController som delegat. 

Om en användare då kryssar i en kryssruta kan A skicka ett meddelande till sin delegat, 

objekt B, och berätta vilken kryssruta som blivit ikryssad. Objekt B kan då bestämma 

vad, om något, som ska hända. Detta skulle också kunna implementeras utan delegat 

genom att man t.ex. gör en subklass till Checkboxes, där man har angett hur den ska 

hantera en ikryssning. Om Checkboxes används på flera ställen kan det dock leda till att 

man får många subklasser, och sen är det inte säkert att dessa klasser innehåller all 
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information som behövs för att hantera situationen – då kan de behöva anropa en 

CheckboxesController i alla fall. Delegate-mönstret ger alltså en mer dynamisk lösning 

på det hela. 

Man brukar implementera delegate-mönstret med hjälp av ett protokoll (ungefär 

motsvarande Javas interface eller C++s abstrakta klasser). I exemplet ovan skulle ett 

sådant protokoll kunna heta CheckboxesDelegate och ha en metod som kan anropas då 

en ruta kryssas i. Då kan CheckboxesController implementera CheckboxesDelegate och 

Checkboxes kan ha en anonym CheckboxesDelegate-referens 

(id<CheckboxesDelegate>) till denna. På så sätt behöver Checkboxes inte veta vilken 

klass objekt B tillhör utan endast att den implementerar CheckboxesDelegate. 

Datasource-mönstret är väldigt snarlikt delegate-mönstret och man skulle kunna säga att 

det är samma mönster. Det som man kan säga särskiljer dem är att i datasource-mönstret 

så går informationsflödet från datasource-objektet medan det i delegate-mönstret går 

mot delegate objektet [2]. 

Vi kan bygga på vårt exempel genom att låta objekt B också implementera protokollet 

CheckboxesDataSource och ange det som datakälla till objekt A. Objekt A skulle då 

t.ex. kunna fråga sin datakälla, objekt B, vad respektive kryssruta ska ha för tillhörande 

text och objekt B kan då svara med motsvarande strängar. Informationsflödet går 

således från datakällan till objekt A när texterna ska fyllas i och sedan från objekt A till 

delegaten när objekt A berättar för den att en kryssruta har blivit ikryssad (se Figur 1). 
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Figur 1 Här kan man se den konceptuella skillnaden mellan delegate-mönstret 

och datasource-mönstret. De implementeras dock på samma sätt. 

Apples UIKit 

UIKit är skapad av Apple och är ett framework (en uppsättning standardklasser) för att 

sätta upp och hantera användargränssnitt på iOS. En central klass i UIKit är UIView, då 

alla synliga klasser ärver, direkt eller indirekt, från den. 

Scrollview 

En av förutsättningarna för feeden var att man skulle kunna scrolla i den, eftersom det 

inte kan rymmas allt för många stories på en skärm. Apples UIKit innehåller klassen 

UIScrollView (härefter kallad scrollview) som uppfyller just den funktionaliteten. Det 

är helt enkelt en subklass till UIView som har lagt till funktionalitet för att kunna scrolla 

och zooma. Det går att ställa in beteendet på en scrollview så att man kan välja om 

användaren ska kunna scrolla horisontellt och/eller vertikalt samt om användaren ska 

kunna zooma eller inte. 

Tableview och collectionview 

UIKit innehåller även klassen UITableView (härefter kallad tableview), som är en 

subklass av scrollview. Tableview används för att göra en vertikalt scrollbar lista av 
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rektangulära celler [3]. Dessa cellers standardutseende kan ses i Figur 2a men man kan 

även modifiera cellerna så att de t.ex. bildar en lista med bilder. Fördelen med tableview 

jämfört med t.ex. att bara lägga in en massa celler efter varandra i en vanlig scrollview 

är att en tableview återanvänder cellerna, vilket kan göra stor skillnad för prestandan. 

Om man t.ex. vill ha en lista med 1000 element och använder sig av den naiva metoden 

att lägga in alla dessa i en scrollview så kommer appen att behöva allokera minne för 

dessa 1000 element och dessa kommer också att vara ganska kostsamma eftersom alla 

synliga objekt (vilka alla är subklasser av UIView) är dyra med avseende på minne [3]. 

En tableview skulle kunna klara sig med t.ex. 12 st celler (antalet beror så klar på hur 

många som ryms på skärmen samtidigt). När en cell går ut från skärmen tas den bort 

från tableview och läggs i en speciell kö. När en ny cell kommer in på skärmen så 

hämtas en cell från kön och fylls med det data som ska vara på den raden i tabellen. Om 

det inte finns några fler celler i kön så allokeras en ny instans av cellklassen och fylls 

med data (detta händer ju t.ex. första gången tabellen visas, då inga celler har lagts i 

kön). När en cell ska komma in i bild så kommer tableview att fråga sin angivna 

datakälla (som implementerar protokollet UITableViewDataSource) efter cellen som 

ska visas. Datakällan hämtar då en cell från kön eller skapar en ny och fyller den med 

det data som cellen ska innehålla och sen returneras den till tableview som läggar in den 

på rätt ställe. 

I en tableview kan man som sagt bara lista objekt i en vertikal kolumn och det finns 

vissa begränsningar för hur man kan göra det. Vill man ha en mer dynamisk samling 

objekt, t.ex. upplagt horisontellt, i olika formationer etc. så kan man istället använda 

UICollectionView (härefter kallad collectionview). Collectionview är också en subklass 

till scrollview och återanvänder celler enligt samma princip som tableview. 

Collectionview använder sig också av ett layout-objekt (en subklass av 

UICollectionViewLayout) som bestämmer hur cellerna ska placeras. Det finns också en 

standardlayoutklass, UICollectionViewFlowLayout, som placerar cellerna i rader, där 

en rad fylls innan nästa påbörjas. Se Figur 2 för en jämförelse mellan en tableview och 

två collectionview med olika layout. 
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Figur 2 Jämförelse mellan tableview och collectionview. Tableview listar 

cellerna efter varandra vertikalt (a). Collectionview listar cellerna i rader med 

flera celler i varje rad om man använder standardlayouten (b). Om man gör en 

egen layout till collectionview så kan man bestämma väldigt fritt hur cellerna 

ska placeras (c). 
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Analys, metodbeskrivning, 

lösning 

Övergripande 

Vi har en klass STPStory som representerar en story. Jag delade upp den så att varje 

STPStory har en STPStoryHeader, som endast innehåller ett id och en 

förhandsvisningsbild samt eventuell annan data som ska vara synlig i feeden. Därmed 

behövs inte hela storyn hämtas i feeden, utan endast headern. Detta minskar på 

nätverkstrafiken, minnesanvändningen och därmed laddningstiden. 

Scrollning och layout 

Beskrivning av loopning 

I feeden testar jag en teknik som jag kallar loopning. Den innebär att när man scrollat 

till slutet åt ena hållet så hamnar man automatiskt i slutet åt motsatt håll. Då kan man 

fortsätta att scrolla vidare åt samma håll och om hoppet görs snyggt så märker inte 

användaren att det har skett ett hopp. Genom att också låta användaren scrolla fritt både 

vertikalt och horisontellt så är tanken att användaren ska kunna scrolla vart den vill – 

helt utan stopp. 

För att åstadkomma ett sådant omärkbart hopp så skapade jag en egen layout (subklass 

till UICollectionViewLayout) till min collectionview. Jag fick även göra vissa tillägg 

till min collectionviews datasource och delegate. Jag tänkte först göra en egen subklass 

av collectionview istället för att göra tillägg till datasource och delegate men eftersom 

collectionview är en ganska avancerad klass och för att min lösning ska vara oberoende 

av Apples implementation av collectionview (som kan komma att ändras) så valde jag 

istället att göra tilläggen. Tanken är att de stories som finns längst till höger ska vara 

samma som de som är längst till vänster och de som är längst ned ska vara samma som 

de som är längst upp (se Figur 3). Det gör att när man scrollat längst till höger och ser 

de stories som finns där så kan man göra ett omärkbart hopp till de motsvarande stories 

som finns längst till vänster. Motsvarande gäller förstås för vertikal scrollning, se Figur 
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4 för en illustration av principen. Som kan ses i Figur 4 så hoppar man inte tillbaka från 

samma ställe som man kommer fram till efter ett hopp – detta för att användaren inte 

ska hoppa fram och tillbaka om den befinner sig precis på gränsen och scrollar lite. 

Notera också att dubbletterna av cellerna inte kommer att ta mer minne då 

collectionview återanvänder celler och appen kommer inte att behöva hämta om allt 

från servern när den hoppar eftersom innehållet cachas (se nästa sektion). 

 Figur 3 Hur cellerna konceptuellt 

ligger i collectionviewen för att 

åstakomma looping-effekten. De 

gröna linjerna visar var dubbletterna 

av cellerna ligger. Notera att 

dubbletterna inte tar extra minne då 

cellerna återanvänds av 

collectionview och innehållet är 

samma. 
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DataSource-tillägget jag gjorde gör att de första elementen på en rad eller kolumn 

upprepas i slutet. Delegate-tillägget gör att det varje gång användaren scrollar görs en 

koll om ett hopp ska ske eller inte. 

De olika varianterna av feed 

En story har en kvadratisk form och har samma bredd som iPhoneskärmen i 

originalstorlek. I feeden kan dock förhandsvisningsbilden vara mindre för att det ska 

rymmas fler stories på skärmen samtidigt. Fördelen med det är att användaren kan få en 

bättre överblick över fler stories samtidigt men nackdelen är att vissa detaljer kan bli 

otydliga samt att användaren kanske inte ger lika mycket uppmärksamhet till de stories 

som finns på skärmen utan bara scrollar förbi och ger dem en snabb blick. 

Jag valde att göra en variant med fullbreddsstories. Då kan man göra en klassisk, 

vertikalt scrollbar feed som kan implementeras med hjälp av en tableview. Eftersom det 

är en vanlig typ av feed i appar så kan det vara en bra referens när de olika varianterna 

ska jämföras med varandra. Jag gjorde även en variant som rymmer två stories i bredd. 

Anledningen till att jag inte gjorde fler varianter med ännu mindre stories är för att det 

Figur 4 Här visas hur användaren hoppar när han kommer till slutet (a) eller 

början (b) av feeden. 
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inte ska bli för många versioner i slutändan att testa och för att jag anser att man tappar 

för mycket detaljer om man gör dem för små. 

I feeden kan man ha bara förhandsvisningsbilden för en story eller så kan man också 

visa viss information om storyn. T.ex. kan det stå vem som gjort storyn, hur många likes 

(liknande Facebooks gilla-funktion) den har samt eventuella kommentarer som 

användare har skrivit om storyn. Jag gjorde en variant med bara bilden och en med en 

inforuta under som visar vem som skapat storyn och hur många likes den har. 

Tillslut gjorde jag också två varianter av scrollningen – strikt vertikal scrollning och fri 

scrollning med loopning. Med strikt vertikal scrollning menar jag den vanliga vertikala 

scrollningen – man börjar längst upp och sen kan man bra scrolla ned och upp – och 

med fri scrollning menar jag att man kan scrolla åt alla håll. Standardlayouten 

(UICollectionViewFlowLayout) tillåter endast scrollning i antingen vertikalt eller 

horisontellt led så för att tillåta både horisontell och vertikal scrollning var jag tvungen 

göra en egen layout för det (jag kombinerade den med layouten jag gjorde för 

loopning). 

Sammanlagt fick jag alltså 8 st versioner av feeden med hänsyn till scrollning och 

layout; fullskärmsbredd eller halvskärmsbredd, med eller utan information, samt 

vertikalt eller fritt scrollande. Jag skapade en testapp som bara innehöll en feed och där 

man enkelt kunde växla mellan de olika versionerna. Meningen var att jag skulle skicka 

ut denna testapp till våra betatestare för StoryPic och att de skulle få utvärdera de olika 

varianterna på sin telefon och sedan ge en återkoppling genom att skicka feedback till 

mig. Tyvärr så fick jag inte använda betatestarna för min undersökning så istället gjorde 

jag ett undersökningsformulär via GoogleDocs där jag beskrev de olika varianterna av 

feed och ställde olika frågor om dem. Undersökningen blev därmed mer kvantitativ än 

kvalitativ och fokuserade mer på attityd än beteende [4]. Jag delade länken till 

undersökningen på Facebook och lyckades även få andra personer att dela den. De som 

använder Facebook har (förmodligen) erfarenhet av Facebooks feed och många av dem 

använder även andra tjänster med feed, som t.ex. Instagram, och därför tror jag att de 

var en passande målgrupp för undersökningen. Resultatet av undersökningen återfinns 

under sektionen Resultat. 
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Cachning 

Om jag använder en tableview eller en collectionview kommer de att hämta in stories 

(eller, mer specifikt, deras header) i feeden dynamiskt till vyn från appens modell. Det 

kan jag använda för att samtidigt dynamiskt ladda upp headern från servern till appen. 

Jag skulle då också kunna skapa en cache så att när jag hämtar en storys header från 

server så hämtar jag även headers till alla angränsande stories som inte redan finns i 

cachen. Detta för att headerna inte ska börja laddas när en story ska komma fram på 

skärmen utan då förhoppningsvis vara hämtade från servern för att sedan bara hämtas 

till vyn (se Figur 5). För att cachen inte ska växa sig större och större så bör även stories 

som ligger långt ifrån den synliga arean tas bort ur cachen. Detta skulle kunna lösas 

genom att man när en användare har scrollat klart beräknar vilka stories som är synliga 

och vilka som ligger angränsande till dessa. Sedan ser man till att ladda in de headers av 

dessa som inte finns i cachen och slutligen kan man ta bort eventuella headers i cachen 

som inte finns med i den beräknade mängden. 

 

Figur 5 Hur cachning kan minska antalet serveranrop och därmed göra att det 

går snabbare att hämta in element till feeden. 

Algoritmen för att hitta vilka stories som är angränsande är trivialt i fallet med en 

simpel vertikalt scrollande tableview. Om man har en mer komplex feed, t.ex. en 
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collectionview som går att scrolla åt alla håll och även loopar så skulle man kunna lösa 

det på ett liknande sätt genom att göra beräkningen med modulo. 

Om feeden upplevs ha lång laddningstid vid normala förhållanden och/eller man har 

mycket minne tillgodo så kan man utöka cachningsarean. Man skulle också kunna ha en 

mindre area som gräns för att ladda ner än för behålla redan nedladdade stories, dvs. 

man kan t.ex cacha alla som ligger direkt bredvid de synliga stories och sedan behålla 

dem fram tills att det är tre stories mellan dem och de synliga stories. Detta för att appen 

inte ska behöva hämta alla stories från servern igen om användaren scrollar tillbaka. 
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Resultat 

Implementationen 

De klasser som jag skapade och använde i den slutliga implementationen av feeden kan 

ses i Figur 6. 

STPCollectionViewVertHorizLayout är en subklass till UICollectionViewLayout som 

tillåter scrollning både vertikalt och horisontellt och som också tillåter loopning. 

STPCollectionViewLoopingDataSource fungerar som en mellanhand mellan 

UICollectionView och dess egentliga datakälla och lägger till de dubletter av celler som 

behövs för loopingen. STPCollectionViewLoopingDelegateHelper innehåller endast en 

Figur 6 Översikt över klasserna som används i feeden. Den gråa är en av Apples 

standardklasser. De blåa klasserna har jag skapat för att återanvända och de 

används av alla mina versioner av feeden. De gröna klasserna har olika 

implementation för de olika versionerna. 
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statisk metod, som måste anropas av delegaten när användaren scrollar i 

collectionviewen. STPFeedViewController är en subklass till 

UICollectionViewController och därmed implementerar den indirekt protokollen 

UICollectionViewDataSource och UICollectionViewDelegate. 

STPFeedCollectionViewCell är en subklass till UICollectionViewCell och bestämmer 

hur cellerna i feeden ska se ut. 

Undersökningen 

Det var 56 personer som svarade på undersökningen. Av dessa var 62,5 % i åldern 21 – 

25 år och 84 % i åldern 16 – 30 år. Det var 68 % män och 32 % kvinnor. Deltagarna 

fick ett antal färdiga alternativ att välja bland på varje fråga och de kunde också skriva 

in ett eget alternativ eller svara ”Vet ej”. Efter varje fråga kunde de också lämna 

ytterligare kommentarer. 

Loopingen är som jag nämnde tidigare till för att inte användaren ska stöta på ett stopp 

när denne scrollar runt men i praktiken så kommer feeden att innehålla så många stories 

att de flesta användare inte kommer att komma till slutet och uppleva loopingeffekten. 

Av denna anledning har jag inte inkluderat loopingen i den här undersökningen. 

Första frågan i enkäten var om hur deltagarna skulle vilja att inläggen (stories) i feeden 

skulle se ut. Resultatet finnes i Figur 7. Som kan ses i diagrammet så ville majoriteten 

se info om inlägget redan i feeden, istället för att bara se förhandsvisningsbilden. 

Skillnaden är störst hos männen, medan båda förslagen han nästan lika många röster (9 

resp. 8) hos kvinnorna. Jag fick två kommentarer från två som röstade för att endast se 

bilden. Den ena tyckte att bilderna gav mer känsla utan info och den andra tyckte det 

räckte med att se infon när man har valt ett inlägg. 
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Figur 7 Hur enkätdeltagarna ville att inläggen skulle se ut i feeden. 
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Den andra frågan handlade om hur stora inläggen borde vara. Det förklarades att 

förhandsvisningsbilderna alltid är kvadrater, alla i samma storlek, och deltagarna fick då 

avgöra hur många sådana bilder de ville skulle rymmas i bredd på en telefonskärm. 

Resultatet för denna fråga ligger i Figur 8. Här kan vi se en större spridning på 

resultaten. Både totalt och om man delar upp det på kön så tyckte flest att det bör vara 2 

st i bredd. På andra plats kom dock 1 st för männen medan kvinnorna ville se 4 st. Jag 

tror att man skulle behöva ett större underlag för att kunna vilken som är bäst av dessa 

två alternativ då de ligger ganska nära varandra, dock verkar 2 st i bredd vara 

populärast. Nämnas kan också att det kom en röst på 1-2 st och en röst på 6 st. Dessa 

röster är inräknade i ”annat” då de inte fanns som färdiga alternativ. Noteras bör också 

att undersökningen inte endast utfördes på folk med iPhone och att skärmstorleken 

därför kan variera hos deltagarna. Telefonskärmarna brukar dock vara ganska lika i 

bredd och eftersom det är meningen att denna feed på sikt också ska användas på 

Android så tror jag inte att detta har negativ effekt på undersökningen. 

 

Figur 8 Hur många inlägg enkätdeltagarna ville skulle rymmas på skärmen, i 

bredd. 

Den sista frågan i enkäten handlade om hur deltagarna skulle vilja scrolla i feeden. 

Loopning nämndes som sagt inte. Resultatet finns i Figur 9. De populäraste alternativen 

var som väntat den klassiska vertikala scrollningen och den fria scrollningen. Liksom på 

första frågan har kvinnorna delade meningar och det var lika många som röstade på var 

och en av dessa alternativ. Bland männen var det dock stor skillnad – den vertikala 

scrollningen fick lite mer än dubbelt så många röster som den fria scrollningen. En som 
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röstade på vertikalt skrev som motivering att vertikalt är standard och att han tycker att 

det funkar. Han tycker också att vore förvirrande att kunna scrolla åt alla håll. Två 

stycken som röstade på fri scrollning kommenterade också och de båda gillade friheten 

men var rädd att man skulle missa saker. 

 

Figur 9 Hur enkätdeltagarna ville scrolla i en feed. 

Se hela resultatet från undersökningen i Appendix A. 

Cachning 

Tyvärr kunde jag inte utvärdera cachningen och avgöra hur mycket som borde cachas 
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Slutsatser 

De flesta verkar vilja se info om storyn redan i feeden. Detta tror jag är för att man 

snabbt ska kunna sovra bland alla stories, t.ex. att man väljer att kolla på en med många 

likes, intressanta kommentarer eller som är postad av någon man känner till. Men det 

fanns också de som tyckte att det räcker med en bild i feeden för att man sedan ska få all 

info när man väljer den story man vill se. 

När det gäller storleken på bilderna var respondenterna ganska oense. Det hela handlar 

om en avvägning mellan att ha få, stora inlägg på skärmen så att man kan utskilja 

intressanta detaljer utan att behöva gå in på dem, och att ha flera, små inlägg som gör att 

man kan få en bättre överblick och snabbare kan scrolla igenom inläggen. Man skulle 

eventuellt kunna ha två varianter av feeden i appen, en med större storys och en med 

mindre, liknande som Instagram har – på Instagrams startsida ser man ett inlägg i taget 

och på deras Utforska-flik så har de fyra i bredd. Det hela skulle också kanske kunna 

lösas genom att man tillåter att användaren zoomar i feeden. Detta är inget som 

egentligen stöds av collectionview men skulle såklart kunna lösas genom att göra vissa 

modifieringar i de relevanta klasserna. 

Den fria scrollningen var menat som en ny idé med avsikt att öka upplevelsen genom att 

ta bort alla begränsningar men det visade sig dock att många (i alla fall av männen) 

ändå föredrar den klassiska vertikala scrollningen. Dels tror jag att detta beror på att 

folk är vana med det och att de därför anser att det är så det bör fungera. Dels kan 

problemet vara att folk känner att de missar några inlägg om de väljer att scrolla åt ett 

håll istället för ett annat. 

I slutändan skulle jag föreslå att man har två stycken feeds. Den ena kan vara mer 

detaljerad med större storys (1 – 2 st) och infotext och ha en klassisk vertikal scrollning. 

Då kan användarna studera bilderna och texterna mer noggrant och ta dem i en given 

ordning. Den andra feeden skulle kunna vara utan info och ha mindre storys (2 – 4 st) 

och tillåta fri scrollning. Då kan användaren på ett snabbt och fritt sätt kolla igenom 

många stories utan att behöva gå in på detaljer om dem. Om man studerar resultaten 

från undersökningen så kan man också se att ingen av de som ville ha 1 st inlägg i bredd 

ville ha fri scrollning, medan 29 % av de som röstade för att ha 2 st i bredd ville ha fri 

scrollning, och hela 70 % av de som ville ha 4 st i bredd ville också ha fri scrollning. 
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Det verkar alltså som att folk vill ha få inlägg med strikt scrollning eller många inlägg 

med fri scrollning. 

Denna lösning påminner mycket om hur Instagram har gjort så det verkar som att de har 

kommit fram till en liknande slutsats. En skillnad från Instagrams lösning blir ju dock 

möjligheten att scrolla åt alla håll. 
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Appendix	  A	  –	  Resultatet	  från	  
undersökningen	  

Info om deltagarna 

# Kön Ålder Telefon Sysselsättning 

1 Kvinna 21 – 25 år iPhone Arbetande 

2 Kvinna 26 – 30 år Android Arbetande 

3 Kvinna 21 – 25 år Android Studerande 

4 Kvinna 21 – 25 år iPhone Arbetande 

5 Kvinna 21 – 25 år Android Studerande 

6 Kvinna 21 – 25 år iPhone Studerande 

7 Kvinna 21 – 25 år iPhone Arbetande 

8 Kvinna 21 – 25 år Android Studerande 

9 Kvinna 61 – 70 år iPhone Annat 

10 Kvinna 26 – 30 år iPhone Arbetande 

11 Kvinna 26 – 30 år Android Arbetande 

12 Kvinna 51 – 60 år iPhone Arbetande 

13 Kvinna 21 – 25 år Android Arbetande 

14 Kvinna 16 – 20 år iPhone Studerande 

15 Kvinna 21 – 25 år Android Studerande 

16 Kvinna 21 – 25 år iPhone Studerande 

17 Kvinna 61 – 70 år Android Arbetande 

18 Kvinna 21 – 25 år Android Studerande 

19 Man 21 – 25 år iPhone, Android Studerande 

20 Man 16 – 20 år Android Studerande 

21 Man 21 – 25 år Android Studerande 

22 Man 31 – 40 år Android Arbetande 

23 Man 21 – 25 år Android Studerande 

24 Man 21 – 25 år iPhone Studerande 

25 Man 21 – 25 år Android Studerande 
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26 Man 21 – 25 år Android Studerande 

27 Man 31 – 40 år Android Studerande 

28 Man 21 – 25 år Android Arbetande 

29 Man 21 – 25 år Ingen smartphone Studerande 

30 Man 21 – 25 år Android Arbetande 

31 Man 31 – 40 år Windows Phone Arbetande 

32 Man 16 – 20 år Android Studerande 

33 Man 21 – 25 år iPhone Studerande 

34 Man 26 – 30 år Android Studerande 

35 Man 21 – 25 år iPhone Studerande 

36 Man 21 – 25 år Android Studerande 

37 Man 21 – 25 år Android Studerande 

38 Man 21 – 25 år Android Studerande 

39 Man 21 – 25 år Android Arbetande 

40 Man 26 – 30 år Android Arbetande 

41 Man 31 – 40 år Android Studerande 

42 Man 21 – 25 år Android, Windows Phone Studerande 

43 Man 21 – 25 år Android Arbetande 

44 Man 16 – 20 år iPhone Studerande 

45 Man 21 – 25 år iPhone, Android Studerande 

46 Man 21 – 25 år Android Studerande 

47 Man 21 – 25 år iPhone Arbetande 

48 Man 51 – 60 år  Android Arbetande 

49 Man 16 – 20 år Android Studerande 

50 Man 21 – 25 år iPhone Arbetande 

51 Man 21 – 25 år iPhone Annat 

52 Man 21 – 25 år Android Arbetande 

53 Man 26 – 30 år iPhone Arbetssökande 

54 Man 21 – 25 år iPhone Arbetande 

55 Man 26 – 30 år Android Studerande 

56 Man 51 – 60 år Android Arbetande 
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Om de vill se endast bild eller bild med info 

# Svar Kommentar 

1 Endast bild bilderna ger mer känsla utan text 

2 Bild med info   

3 Bild med info   

4 Bild med info   

5 Endast bild   

6 Endast bild   

7 Bild med info   

8 Bild med info   

9 Endast bild   

10 Endast bild   

11 Bild med info   

12 Bild med info   

13 Endast bild   

14 Bild med info   

15 Vet ej / annat   

16 Endast bild   

17 Endast bild   

18 Bild med info   

19 Endast bild   

20 Endast bild   

21 Endast bild   

22 Bild med info   

23 Bild med info   

24 Bild med info om du gör info baren mindre 

25 Bild med info   

26 Bild med info   

27 Endast bild   

28 Bild med info   
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29 Bild med info   

30 Endast bild   

31 Bild med info   

32 Bild med info   

33 Bild med info   

34 Endast bild info om bilden kan man väl få när man tittar på den 
separat 

35 Endast bild   

36 Endast bild   

37 Bild med info   

38 Endast bild   

39 Bild med info   

40 Vet ej / annat it depends 

41 Bild med info   

42 Endast bild   

43 Bild med info   

44 Endast bild   

45 Endast bild   

46 Bild med info   

47 Bild med info   

48 Bild med info   

49 Bild med info   

50 Bild med info   

51 Bild med info   

52 Bild med info   

53 Endast bild   

54 Bild med info   

55 Bild med info   

56 Bild med info   

 

  



Appendix A Resultatet från undersökningen 

 5 

Hur många de vill se i bredd 

# Svar Kommentar 

1 2 st helhet men ändå inte plottrigt 

2 2 st   

3 4 st   

4 1 st   

5 2 st   

6 1 st   

7 4 st   

8 2 st   

9 4 st   

10 2 st   

11 2 st   

12 4 st   

13 2 st   

14 1 st   

15 2 st   

16 4 st   

17 4 st   

18 2 st   

19 2 st   

20 2 st   

21 2 st   

22 1 st   

23 4 st   

24 2 st   

25 2 st   

26 1 st   

27 1 st   

28 2 st   

29 1 st   
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30 4 st   

31 1 st   

32 2 st   

33 3 st   

34 2 st Fler i bredd skulle göra varje bild för liten på min 
telefon. Färre skulle ta för lång tid att scrolla förbi 

35 Vet ej   

36 2 st   

37 1 st   

38 3 st   

39 2 st   

40 2 st   

41 1 – 2 st   

42 2 st   

43 4 st   

44 1 st   

45 3 st   

46 3 st   

47 Vet ej   

48 6 st   

49 2 st   

50 2 st   

51 1 st   

52 2 st   

53 1 st   

54 4 st   

55 1 st   

56 3 st   
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Åt vilket håll de vill scrolla 

# Svar Kommentar 

1 Åt valfritt håll känns fritt men risken är att det blir rörigt 

2 Bara vertikalt   

3 Åt valfritt håll   

4 Bara vertikalt   

5 Bara vertikalt   

6 Bara horisontellt   

7 Åt valfritt håll   

8 Åt valfritt håll   

9 Åt valfritt håll   

10 Åt valfritt håll   

11 Bara horisontellt   

12 Åt valfritt håll   

13 Bara vertikalt   

14 Bara vertikalt   

15 Åt valfritt håll   

16 Bara vertikalt   

17 Bara vertikalt   

18 Bara vertikalt   

19 Åt valfritt håll   

20 Bara vertikalt   

21 Bara vertikalt   

22 Bara vertikalt   

23 Åt valfritt håll   

24 Åt valfritt håll finns risk att man missar saker men friheten 

25 Bara vertikalt   

26 Bara vertikalt   

27 Bara horisontellt   

28 Bara vertikalt   

29 Bara vertikalt   
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30 Bara horisontellt   

31 Bara vertikalt   

32 Åt valfritt håll   

33 Bara horisontellt   

34 Bara vertikalt Vertikalt är ju standard och fungerar. Tycker framförallt 
att det vore förvirrande att kunna scrolla åt valfritt håll 

35 Bara vertikalt   

36 Bara vertikalt   

37 Bara vertikalt   

38 Bara vertikalt   

39 Bara vertikalt   

40 
Bara vertikalt 
eller bara 
horisontellt 

  

41 Bara vertikalt   

42 Bara vertikalt   

43 Åt valfritt håll   

44 Bara vertikalt   

45 Bara vertikalt   

46 Bara vertikalt   

47 Åt valfritt håll   

48 Bara vertikalt   

49 Bara vertikalt   

50 Bara vertikalt   

51 Bara vertikalt   

52 Bara vertikalt   

53 Bara vertikalt   

54 Åt valfritt håll   

55 Bara vertikalt   

56 Åt valfritt håll   

 


