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English title 
Differences and similarities in the use of the mobile application Fishbrain for the operating systems iOS 

and Android 

Abstract 
This essay describes the differences and similarities in behavior and use of the Fishbrain mobile 

application, depending on which operating system is used (Android or iOS). This study may be of 

interest to companies developing mobile applications for different operating systems, but also to other 

students who want to investigate the behavioral relationship between a user’s chosen operating system, 

and how it affects their respective behavior in-app. Using the virtual behavior setting theory, we study 

the usage patterns of Fishbrain-users and analyse where and how it differs, depending on operating 

system. We also delve into design patterns, and whether or not Fishbrain’s mobile application complies 

with Google and Apple's respective design guidelines. Through our two chosen quantitative methods, 

survey and data analysis, we find that for certain key areas, a user’s chosen operating system has a 

significant impact on how and why the application is used. This essay shows that there are significant 

differences in the use of Fisbrain’s mobile application and that this depends both on how users of 

different operating systems behave, as well as design differences in how the mobile application is 

designed according to the respective design patterns of the operating systems. 

 

Keywords: Behavior, usability, mobile application, Android, iOS, design patterns, virtual behavior 

setting-theory, personality 

 

 

  



 

Sammanfattning 
Denna uppsats redogör för skillnader och likheter i beteende och användning av mobilapplikationen 

Fishbrain beroende på vilket operativsystem (Android eller iOS) användarna har samt vilka faktorer som 

kan påverka dessa användarmässiga skillnader. Undersökningen kan vara av intresse för företag som 

utvecklar mobilapplikationer för olika operativsystem men även ligga till grund för andra studenter som 

undersöker relationer mellan operativsystem och hur de används. Med hjälp av virtual behavior setting-

teorin studerar vi användandet av mobilapplikationen Fishbrain och analyserar vilka skillnader och 

likheter vi finner för de olika operativsystemen. Vi studerar även designmönster och undersöker om 

Fishbrains mobilapplikation följer Google och Apples designriktlinjer. Genom två kvantitativa metoder, 

enkät och analys av applikationsdata, kommer vi fram till att det finns såväl skillnader som likheter i 

användningen av mobilapplikationen Fishbrain mellan operativsystemen Android och iOS. 

Undersökningen visar att det finns signifikanta skillnader i användandet av Fishbrains mobilapplikation 

och att detta både beror på hur användare av olika operativsystem beter sig samt designmässig skillnad 

i hur applikationen är utformad i enlighet med operativsystemens respektive designmönster. 

 

Nyckelord: Beteende, användning, mobilapplikation, Android, iOS, designmönster, virtual behavior 

setting-teorin, personlighet 

  



 

Förord 
Vi vill visa vår uppskattning och tacksamhet till de personer som hjälpt oss på vägen för att kunna 

genomföra denna studie. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Helge Hüttenrauch för sitt 

engagemang och för all hjälp när vi känt oss osäkra. Tack till Fishbrain för ett fint samarbete kring denna 

studie, där vi vill rikta ett särskilt tack till Anton Westman och Bojan Lazic. Slutligen vill vi även tacka 

alla respondenter som svarat på vår enkät och givit oss all data vi behövt för att kunna genomföra denna 

studie.  
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1. Inledning 
Uppsatsens första kapitel introduceras med en Problemdiskussion där undersökningsområdet 

presenteras och motiveras med stöd i tidigare forskning. Vidare presenteras studiens syfte och 

frågeställning för att slutligen redogöra för studiens avgränsningar.  

1.1 Problemdiskussion 

Marknaden för mobilapplikationer är stor; i januari år 2017 fanns det 2,2 miljoner mobilapplikationer 

tillgängliga i Apple App Store (Statista 2017a). Prognoser visar även på att nedladdningen av 

mobilapplikationer kommer att fortsätta öka (Statista 2017b). För att sticka ut på denna marknad och 

skapa en mobilapplikation som används kontinuerligt är designlösningar och informationskvalitet 

betydande faktorer (Tarute, Nikou & Gatautis 2017). 

 

En mobilapplikation som har växt mycket på sista tiden är Fishbrain; en social plattform för fiskare med 

ett stort antal användare över hela världen. Fiskare i detta sammanhang avser fiskare på samtliga nivåer; 

alltifrån fritidsfiskare till professionella fiskare. Enligt Jens Lindman, grundare till Fishbrain, har 

Fishbrain över fyra miljoner användare globalt (Levén 2017). Fishbrain har själva noterat att 

användandet i applikationen skiljer sig åt mellan de två operativsystemen Android och iOS men saknar 

vetskap om varför. Enligt Shaw, Ellis, Kendrick, Ziegler och Wiseman (2016) påvisar avhandlingar och 

marknadsföringskampanjer att det finns generella skillnader mellan användarna av respektive 

operativsystem trots att funktionaliteten är mycket lik. I en jämförelse av betygen för Fishbrain i App 

Store (iOS) respektive Google Play (Android) är dessa snarlika; Fishbrain har betyget 4,5 i App Store 

och 4,4 i Android. Sett till Fishbrains senaste version för iOS har den dock fått ett högre betyg; 5,0. 

(Annie App 2017).  

 

Denna studie har som avsikt att undersöka hur och var användandet och beteendet för 

mobilapplikationen Fishbrain skiljer sig åt alternativt liknar varandra beroende på vilket operativsystem 

(Android eller iOS) användare använder sig av. Studien har även för avsikt att skapa förståelse kring 

vilka faktorer som kan ligga bakom dessa skillnader. Tidigare har ett flertal studier genomförts om 

huruvida personlighetstyp är sammankopplat med användning både gällande sociala medier och 

operativsystem (se Amichai-Hamburger & Vinitzky 2010; Hughes, Rowe, Batey & Lee 2012; Götz, 

Stieger & Reips 2017). Dessa studier påvisar att det finns en koppling mellan personlighet och 

användning men dock i varierande grad. Inför denna studie ser vi att tidigare studier ska bidra för att 

undersöka om det finns andra faktorer som kan påverka användningen, till exempel gränssnittet.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

För denna studie har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 

- Hur skiljer sig användandet av mobilapplikationen Fishbrain beroende på vilket operativsystem 

(Android eller iOS) användarna har? 

- Vilka likheter finns det i användandet av mobilapplikationen Fishbrain för de två operativsystemen 

Android och iOS? 

- Vilka faktorer påverkar dessa användarmässiga skillnader och likheter mellan operativsystemen? 

 

Studiens syfte är att undersöka vilka skillnader och likheter som finns gällande användning och 

beteende i Fishbrains mobilapplikation för de två olika operativsystemen Android och iOS. Vi avser 

även att undersöka vilka faktorer som kan påverka dessa skillnader och likheter. För att undersöka detta 

avser vi även att studera tidigare forskning inom området. Vi har utgått från virtual behavior setting-

teorin som vi har anpassat för denna studie samt teorier om designmönster.  

1.3 Avgränsningar 

Det finns idag ett stort antal applikationer inom sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram 

och LinkedIn. Fishbrain är en social plattform för fiskeintresserade och även den mobilapplikation som 

vi har valt att avgränsa studien till. För en beskrivning av applikationen se avsnittet Fishbrain (kap. 2). 

Då Fishbrain har ett stort antal användare har vi ej haft möjlighet att undersöka alla användares 

användning och beteende. Majoriteten av Fishbrains användare finns i USA och det är även den 

målgrupp som Fishbrain anser som viktigast, varför studien har begränsats till enbart användare som 

har registrerat USA som hemland. Även all statistisk data har avgränsats till USA för att ge en land-

specifik bild över situationen. De två system som dominerar marknaden idag är Android och iOS, vilka 

står för 90% av alla sålda smartphones över hela världen (Shaw et al. 2016). Fishbrain utvecklar endast 

för dessa två operativsystem och därför avgränsas studien till att jämföra skillnader mellan dessa två 

operativsystem iOS och Android.  
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2. Bakgrund 
I följande kapitel avser vi att ge en breddad fördjupning inom ämnet. I avsnittet Operativsystem redogör 

vi för vilka operativsystem (Android och iOS) undersökningen avser samt förklarar skillnader mellan 

dessa. Vi förklarar vad Fishbrain är samt hur mobilapplikationen fungerar. Vidare presenterar vi 

exempelbilder på hur mobilapplikationen ser ut i respektive operativsystem, detta under avsnittet 

Mobilapplikationen Fishbrain. 

2.1 Operativsystem 

Android och iOS är de två marknadsledande operativsystemen för mobiltelefoner. I maj 2017 hade 

Android en marknadsandel på 64,8% och iOS en marknadsandel på 34% i USA (Statista 2017c). 

Android utvecklades ursprungligen av Android Inc som blev uppköpt av Google år 2005. Google, 

tillsammans med andra medlemmar av konsortiet Open Handset Alliance, standardiserade plattformen 

och lanserade operativsystemet år 2007 (Android u.å.). Android används som operativsystem för ett 

antal tillverkare av mobiltelefoner, däribland Samsung, LG och HTC (Android u.å.). 

Programmeringsspråk för applikationsutveckling i Android är vanligtvis Java (Android Developers 

u.å.). 

 

iOS är ett operativsystem från Apple som används i Apples mobila enheter som iPhone och iPad. iOS 

lanserades i samband med den första modellen av iPhone år 2007 (Molla 2017). Till skillnad från 

Android som används till ett flertal mobilmärken är iOS bundet till Apples egna enheter. 

Programmeringsspråk för applikationsutveckling är Apples egenutvecklade Swift som har en öppen 

källkod samt C++, C och Objective-C (Apple 2017a). 

2.2 Fishbrain 

Fishbrain är namnet på företaget som framtagit den sociala plattform i samma namn. Fishbrain är en 

mobilapplikation som finns för både Android och iOS. I mobilapplikationen är det bland annat möjligt 

att ladda upp fångster, dela ögonblick samt få en fiskeprognos utifrån sin GPS-position under sektionen 

intel. Genom sin profil är det bland annat möjligt att följa andra fiskare samt få virtuella troféer och 

belöningar som syns för andra användare. Det är även möjligt koppla ihop sitt konto med Facebook och 

se vilka av ens Facebook-vänner som också är fiskeintresserade (Fishbrain u.å.).  

 

Grundversionen av Fishbrain är gratis men det finns möjlighet för användaren att mot en månadskostnad 

betala för Fishbrain premium som ger tillgång till fler funktioner i mobilapplikationen. För användare 

som har premium finns möjlighet att se prognosen en vecka framåt medan icke-betalande användare 
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enbart kan se prognosen för samma dag. Det är algoritmer som räknar på prognoser som visar tidvatten, 

temperatur och toppbeten i valt område. I nästa avsnitt presenterar vi delar av mobilapplikationen 

Fishbrain för de båda operativsystemen (samtliga skärmbilder är tagna den 20 november 2017). 

2.3 Mobilapplikationen Fishbrain  

I mobilapplikationen Fishbrain är förstasidan ett flöde där en kan bläddra genom fiskevatten, fiskarter, 

fiskemetoder samt fiskare som användaren valt att följa. I flödet finns det möjlighet att gilla, 

kommentera och dela andras inlägg. På startsidan går det att ladda upp fångst samt ögonblick, se Figur 

1 för Androids flöde och Figur 2 för iOS. I Android är det även möjligt att ladda upp fångst på 

profilsidan, se Figur 3. 

 

 
Figur 1. Fishbrains flöde i operativsystemet Android 

 
Figur 2. Fishbrains flöde i operativsystemet iOS 
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Figur 3. Fishbrains profilsida i operativsystemet Android 

 
Figur 4. Fishbrains profilsida i operativsystemet iOS 

 

I mobilapplikationen finns en profilsida som är tillgänglig och öppen för alla användare i Fishbrain. I 

profilen syns följare samt vilka användaren följer. Användare med premium betecknas med en stjärna 

vid profilbilden. Användarens fångster, beteslåda och statiskt finns presenterad. För iOS finns en 

sektion för att se troféer vilket saknas helt i Androids mobilapplikation. Figur 3 illustrerar profilsidan i 

operativsystemet Android och Figur 4 i operativsystemet iOS.  
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3. Relaterad forskning 
I detta kapitel lyfter vi fram tidigare forskning inom ämnet samt redogör hur dessa kan kopplas till vår 

studie. Vi har valt att lyfta fram forskning kring personlighet kopplat till operativsystem och sociala 

medier samt en studie kring användbarhet i mobilapplikationer för iOS och Android-telefoner.  

 

Ett flertal studier inom området användning kopplat till personlighetstyp har gjorts (till exempel 

Amichai-Hamburger & Vinitzky 2010; Hughes et al. 2012; Götz et al. 2017). Både Amichai-Hamburger 

och Vinitzky (2010) och Hughes et al. (2012) undersöker huruvida det finns en koppling mellan 

användningsmönster i sociala medier och personlighetstyp med femfaktorteorin som utgångspunkt. 

Amichai-Hamburger och Vinitzky (2010) anser att det finns en stark koppling mellan personlighet och 

beteende på Facebook. Exempelvis menar de på att personer som är mer extroverta har fler 

Facebookvänner, personer med hög samvetsgrannhet laddar upp färre bilder än de med lägre 

samvetsgrannhet och personer med hög grad neuroticism är mer villiga att dela personlig information 

och bilder i sin profil. Hughes et al. (2012) undersöker om det finns personlighetsdrag kopplat till 

användningen av Facebook och Twitter. Resultaten påvisar att det finns en koppling mellan personlighet 

och användning, men att den inte är lika stark som tidigare föreslagits. Resultaten visar olika skillnader 

i beteenden mellan Facebook och Twitter samt personlighetsskillnader mellan vilka som föredrar 

Facebook respektive Twitter. Detta indikerar på att olika typer av personer använder samma sociala 

nätverk för olika ändamål.  

 

Götz med kollegor (2017) undersöker huruvida användarnas personlighetstyper varierar beroende på 

vilket operativsystem deras smartphone har. Studien indikerar på att personer som har Android som 

operativsystem är mer öppna än användare som har iOS som operativsystem och att iOS-användare är 

mer hälsosamma än Android-användare. Slutresultatet påvisar dock att skillnaderna mellan 

personlighetstyperna för respektive operativsystem är så pass små att det snarare beror på skillnader i 

sociodemografisk sammansättning än personligheten.  

 

Shaw et al. (2016) presenterar en studie kring skillnader mellan Android och iOS-användare. Android-

användare är generellt sett äldre och innehar högre nivåer av ärlighet, ödmjukhet, öppenhet och strävan 

efter att vara unik. De har en märkbart lägre nivå av emotionalitet och ser inte sin telefon som ett 

statusobjekt. iOS-användare innehar således lägre nivåer av ärlighet och ödmjukhet och högre nivåer 

av emotionalitet. iOS-användare är ofta yngre och ser sin telefon mer som ett statusobjekt. Den största 

skillnaden mellan operativsystemen var könsfördelningen; kvinnor innehar en iPhone två gånger oftare 

än män. Shaw med kollegor redogör även för att kvinnor och män använder sin telefon på olika sätt; 

kvinnor ringer mer, tar fler kort, skickar och tar emot fler sms medan män använder sin smartphone mer 
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i underhållningssyfte genom att spela mer spel och titta på videoklipp (Joiner, Stewart & Beaney 2015, 

se Shaw et al. 2016). 

 

Zapata, Niñirola, Fernández-Alemán & Toval (2014) genomför en studie kring användbarhet i 24 

stycken hälsoapplikationer. Studien mäter användbarhet i mobilapplikationerna mot hur väl de uppfyller 

designriktlinjerna som finns för respektive operativsystem. Den applikation som i högst grad uppfyller 

dessa riktlinjer anser Zapata et al. (2014) har högst användbarhet. Resultatet påvisar att 

mobilapplikationer designade för iOS generellt får högre poäng än de som är designade för Android. 

Zapata et al. (2014) menar på att detta kan bero på att iOS alltid har varit mer fokuserade på 

användarupplevelsen och att underlätta skapandet av engagerande och dynamiska användargränssnitt. 

Processen för design och implementering har varit enklare för iOS än för Android (Nebeling et al. 2014, 

se Zapata et al. 2014).   

 

Vi ser att det idag finns mycket forskning kring skillnader mellan operativsystemen kopplat till 

personlighetstyper men att det saknas forskning kring designmönster kopplat till olika operativsystem, 

särskilt gällande användning. Vi ser gärna att forskningen ska ge inspiration till att undersöka 

skillnaderna av designmönster samt på vilka sätt personligheterna skiljer sig för andra applikationer. 
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4. Teoretisk förklaringsmodell 
I följande kapitel presenterar vi de två teorier som vi har valt att utgå från samt förklarar dess innebörd 

och koppling till studien. Kapitlet introduceras med ett avsnitt om virtual behavior setting-teorin (i 

fortsättningen kallad VBS-teorin) och följs sedan av ett avsnitt om designmönster. 

4.1 Virtual behavior setting 

Vi har i denna studie valt att utgå från Blanchards (2004) teori om virtual behavior setting (Sv. virtuell 

beteendeiscensättning). Begreppet behavior setting är svårt att översätta till annat språk utan att dess 

innebörd går förlorad, varför den engelska termen kommer att användas (Westlander 1999, s. 29). 

Virtual behavior setting är en vidareutveckling av Roger Barker med kollegors Behavior setting-teori 

som förklarar förhållandet mellan individen och miljön. Blanchards (2004) vidareutveckling innebär en 

anpassning för det virtuella samhället för att skapa en bättre förståelse för det. Virtuellt i detta 

sammanhang avser virtuella samhällen med datormedierad kommunikation. Virtual behavior setting 

kan förklaras genom en digital social plattform där grupper av människor deltar i kommunikationsutbyte 

(Blanchard 2004). Teorin går ut på att undersöka hur människor samspelar och fungerar virtuellt för att 

upprätthålla gemenskap.  

 
Figur 5. Blanchard (2004) illustration över hur en virtual behavior setting kan se ut i en virtuell plats. 
 

I behavior setting-teorin utgår man från ett ramverk som lyfter fram hur människor och objekt påverkas 

av varandra och dess setting program. Setting program kan översättas till iscensättningsprogrammet, 

men då begreppet är svårt att översätta till annat språk utan att dess innebörd får förlorad kommer den 
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engelska termen användas (Westlander 1999, s. 29). Hela mobilapplikationen är ett setting program 

men varje användare i Fishbrain kan även ha ett eget setting program genom att de använder 

mobilapplikationen på sitt eget sätt. Detta genom att exempelvis genom att ladda upp fångst och därmed 

få ett flertal uppladdade fångster på sin profilsida. 

 

Att upprätthålla setting programmet är ett begrepp som kommer användas frekvent i texten, det kan 

förklaras genom att människor agerar för att upprätthålla en bra gemenskap, samt fortsätta hålla det 

virtuella samhället vid “liv”. Det kan också innebära att människor inte väljer att upprätthålla setting 

programmet genom att exempelvis inte delta. Figur 5 illustrerar hur en virtual behavior setting kan gå 

till i en virtuell plats. De streckade linjerna visar vad som är subjektivt och individuellt för varje 

deltagare och exempel på detta är tid och plats. De ifyllda linjerna i en virtuell plats kan ses av andra, 

ett avsnitt är människor som är en gruppering av deltagare som sträcker sig från de mest centrala 

medlemmarna till de mer perifera. Varje medlem i grupperingen har olika uppfattningar om deras egna 

setting program och de mer centrala medlemmarna är mer benägna att komma överens än medlemmar 

i periferin. I avsnitten nedan presenteras ingående delar i en virtual behavior setting som består av tid, 

plats, objekt, setting programm, upprätthållande av setting programmet och deltagare (Blanchard 2004). 

4.1.1 Tid 

Enligt Blanchard (2004) är tid något som aldrig upphör att existera inom virtual behavior setting. 

Effekten kan däremot variera beroende på om kommunikationen är synkron eller asynkron. Synkron 

virtual behavior setting innebär att minst två personer behöver vara närvarande samtidigt för att den 

skall existera, exempel på detta kan vara chattrum och videosamtal. Asynkron virtual behavior setting 

är individuellt fokuserat där en person ej är beroende av en andra parts närvaro samtidigt. Den existerar 

enbart när personen i fråga är inne och läser ett meddelande, exempelvis genom att en person kan lägga 

upp en fångst utan andra användares närvaro. Personen kan se bevis i form av meddelanden och 

uppdateringar av andra människors närvaro men har ingen indikation om dessa är närvarande samtidigt. 

Skillnaden mellan synkron och asynkron virtual behavior setting är tidsdimensionerna; synkron “när 

människor är närvarande” och asynkron “när jag är närvarande”. I Fishbrain mobilapplikation återfinns 

en asynkron virtual behavior setting då användarna kan ladda upp fångst, kommentera varandras inlägg 

men även följa användare utan att alla deltagande behöver vara närvarande samtidigt.  

4.1.2 Plats 

Blanchard (2004) menar på att plats i detta fall ej är en fysisk plats utan kommer genom känslan av 

plats genom den sociala interaktionen mellan deltagarna och deras mentala kartor över virtuella 

samhällen. Det kan vara så att två personer som innehar mobilapplikationen kan befinna sig på samma 

virtuella plats och kommunicera med varandra men även befinna sig på olika fysiska platser. I 
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mobilapplikationen kan användarna ladda upp fångst oavsett var de befinner sig i världen. Det finns 

även skillnader i form av den virtuella platsen och strukturen i de olika mobilapplikationerna, 

interaktionen med operativsystemens olika mobilapplikationer kan skilja sig åt och ge olika 

användarupplevelser. 

4.1.3 Objekt 

En viktig del inom virtual behavior setting är samspelet mellan människan och objekt. Objekt är i detta 

fall kommunikation men även människors samspel med fysiska objekt, såsom digitala artefakter och 

dess programvaror. Programvaran och dess användarvänlighet, hastighet och åtkomst påverkar 

individer som är involverade. För att kommunikation skall ske måste åtminstone två personer delta en 

virtual behavior setting, men inte nödvändigtvis samtidigt. Någon typ av kommunikationsutbyte är 

väldigt viktigt i sammanhanget, oavsett om det är allmänna meddelanden, information, support eller 

annat (Blanchard 2004). Kommunikation för Fishbrain är kommentarsfunktionen i mobilapplikationen 

där användare kan kommunicera samt lägga upp fångst eller ett ögonblick. De kan även följa andra 

fiskare och se vad de har lagt upp. 

4.1.4 Setting program 

Setting programmet bygger på att användarna engagerar sig i mobilapplikationen. Setting programmet 

är viktigt inom VBS-teorin och består i första hand av kommunikation och utbyte av meddelanden. Att 

alla användare specificerar sina beteenden och använder olika delar av applikationen kan ses genom 

setting programmet då människor engagerar sig på olika sätt. Genom att användaren har möjlighet att 

engagera sig fullt ut eller enbart använda vissa underliggande funktioner, finns en chans att användaren 

finner möjligheter till att uppfylla personliga behov inom ramen för setting programmet (Blanchard 

2004). En användare kan ha ett eget setting program i form av sin egen profilsida som kan byggas upp 

och konstrueras på olika sätt. Då alla användare laddar upp egen fångst, följer olika typer av fiskare, 

beten, fiskevatten och fiskearter får varje person ett eget setting program.  

4.1.5 Upprätthållande av setting programmet 

Ett viktigt inslag i upprätthållande av setting programmet är att den är självreglerande, vilket innebär 

att det finns krafter som agerar på användarna för att upprätthålla och genomföra setting programmet. 

Detta koncept är väldigt viktigt för den virtuella gruppens överlevnad, framförallt gällande normer, 

samarbete och samordning. Det kan vara svårt med sanktion i en grupp och främst i de fall där en person 

beter sig på ett sådant sätt som stör andra användares aktivitet. Det kan vara så att vissa personer har 

svårt att ändra sitt beteende för att följa det setting program som är “normen”. Det har konstaterats att 

internetgrupper där medlemmarna har en starkare gruppidentitet är mer benägna att följa gruppnormer 

än grupper med lägre gruppidentitet (Sassenberg 2002, se Blanchard 2004).  



 
 

11 

4.1.6 Deltagare 

Deltagare i virtual behavior settings kan präglas av aktivitetsnivån, allt från ledare till smygare. Ledare 

kan delas upp i tre huvudtyper. En teknisk ledare har ofta möjligheten att avvisa medlemmar och genom 

detta påverka driften av virtual behavior setting. Informationsledaren har expertiskunskap som är 

relevant till gruppen och kan ses genom de användare i Fishbrain som har mycket kunskap om 

mobilapplikationen och är med och bidrar till samhället. Den sociala ledaren skiftar i ledare beroende 

på aktivitet genom andra deltagaren, inom Fishbrain har de kunskap om det sociala inom gruppen samt 

är med och kommunicerar i mobilapplikationen (Blanchard 2004). De mest kända deltagarna är 

smygare (Eng. lurker) och dessa ses ofta i en negativ synvinkel. Det finns två typer av smygare, de som 

aldrig kommunicerar till företaget men till individuella medlemmar och de som aldrig kommunicerar 

överhuvudtaget. De som arbetar med utveckling av mobilapplikationen på Fishbrain kan ses som 

tekniska ledare. Utvecklarna måste skapa en applikation som är tydlig och går att använda för att det 

virtuella samhället ska fortsätta användas. 

4.1.7 Applicering av VBS-teorin som teoretisk förklaringsmodell 

För att ett virtuellt samhälle ska överleva måste setting programmet vara enkelt och tydligt då det är 

grunden för att mobilapplikationen skall fortsätta användas. Att engagera sig i mobilapplikationen 

Fishbrain kan ses genom setting programmet där varje användare specificerar sina beteenden, vilket gör 

att användarna använder applikationens funktioner på olika sätt. Vi kommer i Resultat (kap. 6) analysera 

hur fördelningen ser ut för respektive operativsystem och vidare se vilken påverkan detta har på 

användandet. De tekniska ledarna som i Fishbrain fall är utvecklarna måste skapa en applikation som 

är tydlig och lätt att använda för att det virtuella samhället ska fortsätta användas. Väljer ingen av 

användarna att delta kommer det virtuella samhället inte längre att fungera och därför har utvecklarna 

ett viktigt uppdrag. De måste utveckla delar så att åtminstone några av alla användare väljer att delta i 

aktiviteten, detta kan i Fishbrains fall exempelvis vara att ladda upp en fångst. Nya användare som 

laddar ned mobilapplikationen kommer på en gång avgöra vad mobilapplikationen är för dem och 

bestämma var och hur de vill delta. I ett asynkront virtuellt samhälle kan användare observera beteenden 

under en längre tid innan de väljer att delta eller agera. Vi kommer analysera deltagarna efter aktivitet 

genom applikationsdata från Fishbrain men även från enkätsvaren för att se vad operativsystemen har 

för typ av deltagare samt på vilket sätt detta går att koppla till VBS-teorin.  

4.2 Designmönster 

Utöver VBS-teorin bygger studien även på teorier kring designmönster (Eng. design pattern). 

Designmönster och mönsterspråk (Eng. pattern language) utvecklades ursprungligen av Alexander med 

kollegor år 1977 för arkitektur och stadsplanering och har använts inom området i en stor utsträckning 
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(Erickson 2000; Van Welie & Van der Veer 2003). De senaste två decennierna har mönsterspråk även 

blivit populärt bland tekniker och det finns idag ett stort engagemang kring mönster för objektorienterad 

programdesign. Designmönster är standardlösningar för återkommande problem, namngivna för att 

hjälpa folk att diskutera och tänka om design (Graham 2003). En uppsättning av flera anslutna mönster 

kallas för mönsterspråk (Van Welie & Van der Veer 2003). De två främsta anledningarna till 

användning av mönsterspråk är kvalitet och återanvändning. Detta genom möjligheten att återanvända 

framgångsrika lösningar som verkligen fungerar för människor på vanliga problem (Erickson 2000).  

 

Operativsystemen för smartphones har idag tydligt utarbetade riktlinjer för hur designmönster skall 

följas för applikationer utvecklade mot respektive operativsystem. Dessa designmönster skiljer sig åt 

mellan de olika operativsystemen, där mönster kring navigation är särskilt utmärkande. Både Android 

och iOS har utvecklat riktlinjer kring designmönster för hur mobilapplikationer bör designas och 

utformas. Riktlinjerna för Android heter ‘Material Design’ (Google u.å.) och de för iOS heter ‘Human 

Interface Guidelines’ (Apple 2018). För riktlinjer om knappar har iOS ‘UIButton’ använts (Apple 

2017b). Att följa dessa designmönster är viktigt för att användarna skall uppleva att mobilapplikationen 

är enkel att använda (Neil 2014). Tabell 1 visar ett antal punkter där Android och iOS designmönster 

skiljer sig åt. 

 
   Tabell 1. Sammanfattning av designmönster för Android respektive iOS. 

 Android iOS 

Meny och navigering Menyn kan antingen vara överst, 
underst eller utdragbar från sidan 
av skärmen. 

Menyn ska alltid placeras längst ned 
på skärmen.  

Meny Menyn som placerad överst eller 
underst ska innehålla tre till fem 
ikoner, placera det väsentliga. Vid 
fler än fyra ikoner används ingen 
text till ikonerna. Menyn från sidan 
har ej begränsningar gällande 
mängd på samma sätt. 

Text under ikonerna. Finns inga 
begränsningar gällande antal ikoner  

Navigeringsfält Applikationens titel eller logga 
vänsterställd.  

Handling, ändra samt klar-knapp 
placerat till höger ovanför app-
innehållet. Applikationens titel eller 
logga centrerad. 

Knappar - Upphöjd knapp används på 
platta utrymmen, den sticker ut 
och är tydligare. 
- Platt knapp utan kanter används 
vid dialogrutor. Används med luft 
runt omkring för enklare åtkomst 
- Svävande “genvägsknapp” (Eng. 
Floating action button) som bland 
annat används för att göra en 

- Standarden för iOS är att ett 
textfält, en bild eller båda delarna 
används för att kommunicera att det 
är en knapp. 
- Knappen har en rundad form. En 
avgränsad linje eller bakgrundsfärg 
bakom knappar används enbart vid 
behov. 
- Ett plustecken eller “i” i en cirkel för 
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handling (e.g. skicka mejl, ladda 
upp något) 

att lägga till fler och ge mer 
information. 

Tillbakaknapp Inbyggd knapp i många 
telefonmodeller. Kan även vara 
placerad högst upp till vänster i 
mobilapplikationen. 

Placerad högst upp till vänster i 
mobilapplikationen, ibland med titel 
på tidigare sida. 

Ikoner Använd enkla och ej för 
detaljerade ikoner. 

Använd konsekvent design. 
Ikonerna ska vara tydliga, ifyllda och 
ej för detaljerade.  

 

4.2.1 Applicering av designmönster som teoretisk förklaringsmodell 

Designmönster används som en teoretisk förklaringsmodell för att beskriva Fishbrains design och 

gränssnitt vilket kommer vara till hjälp vid analys och diskussion av resultat. Designmönster hjälper oss 

även att förklara de ingående delarna plats och objekt i VBS-teorin. Den virtuella platsen och objekten 

skiljer sig åt beroende på vilket operativsystem användaren har och där hjälper respektive 

designmönster oss att förstå och förklara dessa skillnader.  

 

Syftet med designmönster är inte att utvärdera nuvarande designlösningar. Däremot kan det vara 

nödvändigt att studera huruvida Fishbrain följer respektive operativsystems riktlinjer för att förstå 

varför användare upplever vissa funktioner lättare eller svårare att använda. Designmönster kommer 

främst användas som verktyg för att analysera studiens resultat för att identifiera likheter och skillnader 

mellan de två operativsystemens design.  
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5. Metod 
I detta kapitel redogör vi för de två datainsamlingsmetoder vi använt oss av, enkät och analys av data, 

samt hur vi i detalj utfört dessa. I analysmetod redogör vi för hur insamlad data har analyserats. Vi 

diskuterar även etiska aspekter samt begränsningar i vår studie. 

5.1 Val av datainsamlingsmetoder 

För att besvara den frågeställning vi avser att undersöka bygger studien på två kvantitativa 

datainsamlingsmetoder; enkätundersökning samt analys av data. För att få svar på vad, hur och när 

rörande våra frågeställningar har vi valt att delvis använda oss av en enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod (Bell & Waters 2016, s. 27). Enkätundersökning är en passande metod i detta fall 

då den lämpar sig väl för studier innehållandes siffror och där man vill ange svar i frekvens eller procent 

(Trost & Hultåker 2016, s. 18).  

 

Det urval vi avsett att basera studien på är användare av mobilapplikationen Fishbrain. Då majoriteten 

av Fishbrains användare är bosatta i USA och det även är denna målgrupp som Fishbrain anser är 

viktigast för dem, har studien avgränsats till användare i USA och är således formulerad på engelska. 

Med hjälp av Fishbrain selekterades ett slumpmässigt urval ur deras användarregister för utskick i deras 

namn. Valet av distributionskanal för enkäten grundades i att vi ville säkerställa att den nådde ut till 

respondenter som representerade urvalet för studien.  

 

Analys av data har använts som en kompletterande datainsamlingsmetod för studien. Denna metod har 

främst använts för att kontrollera enkätsvarens reliabilitet. Med hjälp av hypoteser som formulerats 

utifrån enkätens resultat har t-tester utförts för att kontrollera om Fishbrains applikationsdata visar på 

några signifikanta skillnader. Metoden är även användbar då respondenter ibland tenderar att tro att de 

gör en sak, men i själva verket gör något annat.  

5.2 Enkät 

En webbenkät genomfördes då det är ett enkelt, billigt och effektivt tillvägagångssätt (Trost & Hultåker 

2016, s. 135). Den sammanställdes med hjälp av plattformen Google Drive samt tjänsten Google Forms 

och är uppdelad i två led; ett för användare av operativsystemet iOS och ett för Android. Oavsett 

operativsystem besvarade respondenterna samma frågor men detta underlättade sammanställning av 

resultatet. En kontrollfråga placerades först om respondenten var en användare av Fishbrain för att 

säkerställa att enkäten nådde rätt urvalsgrupp. Enkäten är konstruerad på ett sådant sätt att enkla frågor 
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placerades i början av enkäten och de mer komplexa mot slutet. Detta för att respondenterna på ett 

enkelt sätt skulle komma in i enkäten (Bell & Waters 2016, s. 179).  

 

En pilotstudie på tre personer som arbetar på Fishbrain genomfördes för att ge återkoppling på 

formulering, layout och tidsåtgång samt då en del av enkätfrågorna syftar till användbarhet av 

mobilapplikationen (Bell & Waters 2016, s. 181). Eftersom det är viktigt att pröva enkäten på samma 

typ av personer i pilotstudien som i undersökningsgruppen genomfördes även en pilotstudie på en 

användare av Fishbrain som inte har koppling till företaget (Bell & Waters 2016, s. 181).  

 

Enkäterna distribuerades via mejl och besvaras elektroniskt då den utvalda målgruppen befann sig i 

USA. Genom att enkäten distribuerades via mejl hade vi kontroll över hur många respondenter som 

tagit del av enkäten. Fishbrain har en låg öppningsgrad på sina mejlutskick, därför fick vi rådet att 

skicka ut enkäten till över 24 000 användare för att nå den svarsmängd vi ämnat. Enkäten skickades ut 

till 24 461 personer och 106 svarade på den. Totalt erhöll vi 99 enkätsvar som kunde analyseras för 

denna studie då sju personer inte längre använde mobilapplikationen och undanbedes svara på 

resterande frågor, vi fick därmed en svarsfrekvens på 0,4%. Vi avstod från att skicka ut en påminnelse 

på enkäten några dagar efter att första utskicket då en påminnelse kan upplevas som tjatig (Trost & 

Hultåker 2016, s. 143).  

5.3 Analys av Fishbrains applikationsdata 

Som analys har data kring användandet av mobilapplikationen Fishbrain studerats. Data är hämtad från 

Fishbrains databas och visar statistik kring användandet av mobilapplikationen för perioden januari 

2017 till december 2017, med några undantag. All data som har tillhandahållits under studien kommer 

från en primärkälla då vi fått tillgång till data under projektets gång (Bell & Waters 2016, s. 142). Denna 

primärkälla kan ses som avsiktlig källa då Fishbrain registrerar dessa typer av data för liknande syften 

och affärsutveckling. En avsiktlig källa skapas även för att andra i framtiden ska kunna uppmärksamma 

dessa data och för att kunna förklara handlandet hos användarna (Bell & Waters 2016, s. 143). Då 

Fishbrain tillhandahåller en stor mängd data kring användarna har ett kontrollerat urval använts då vi 

från början hade klart för oss vad vi sökte efter i materialet vi fick tillgå genom Fishbrain, detta genom 

att välja ut centrala och aktuella delar (Bell & Waters 2016, s. 144). 

5.4 Analysmetod 

De två valda kvantitativa datainsamlingsmetoderna hade till syfte att tolkas och analyseras för att ta 

reda på vilka likheter och skillnader som fanns i användandet av mobilapplikationen Fishbrain för de 

två operativsystemen iOS och Android. För att genomföra detta valde vi att använda oss av Blanchards 
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VBS-teori (2004). Detta för att teorin kunde hjälpa oss att analysera användning som förekommit 

virtuellt i mobilapplikationen Fishbrain.  

 

Enkäten utformades för Fishbrains användare och skulle hjälpa oss att undersöka hur användandet i 

mobilapplikationen såg ut för respektive operativsystem. Tillsammans med data från Fishbrain fick vi 

således en bred bild över hur användandet såg ut. Genom att använda VBS-teorin skapade vi oss en 

förståelse kring hur en grupp människor interagerar med det sociala samhället i Fishbrain (interagerar 

avser i detta fall bland annat användarnas närvaro i mobilapplikationen och syftet med deras 

användning). För att analysera detta användes illustrationen som presenterats tidigare (se Figur 5) under 

avsnittet Virtual behavior setting (kap. 4) för att undersöka skillnader och likheter i användandet av 

mobilapplikationen mellan de två operativsystemen.  

 

Vi avsåg även att undersöka hur teorier om designmönster kunde hjälpa oss att se skillnader och likheter 

i mobilapplikationen Fishbrain. Vi använde oss av de designriktlinjer som finns för respektive 

operativsystem i analysen för att undersöka om mobilapplikationen följde dessa och om det eventuellt 

kan påverka användningen av mobilapplikationen.  

5.4.1 Hypotesprövning och t-test 

En hypotesprövning innebär att framtagna hypoteser ställs mot nollhypoteser. Nollhypotes är ingen 

påvisad skillnad och framtagen hypotes är att det finns en skillnad (Vejde 2011, s. 167). En 

hypotesprövning sker med hjälp av ett t-test som beräknar ett p-värde. I denna studie använder vi ett 

tvåsidigt t-test som jämför hur lika de två gruppernas resultat är. Detta resulterar ett p-värde som anger 

sannolikheten för hur lika resultaten är varandra (Vedje 2011, s. 177). En vanlig signifikansnivå är 5%, 

vilket innebär att om p-värdet är lägre än 0,05 (p < 0,05) påvisar resultaten signifikanta skillnader. Ett 

p-värde över 0,05 (p > 0,05) innebär att resultaten är icke-signifikanta och mer lika varandra (Vejde 

2011, s. 170, 177). P-värdet visar därmed att nollhypotesen antingen kan bekräftas och hypotesen 

därmed inte kan anses vara sann, eller omvänt, kan nollhypotesen falsifieras utgår man ifrån att 

hypotesen är sann. Om p-värdet är lägre än 0,05 (p < 0,05) förkastas nollhypotesen vilket leder till att 

den egna hypotesen kan bekräftas och anses sann.  

 

För att kontrollera enkätsvarens reliabilitet formulerades hypoteser utifrån enkätens resultat som sedan 

prövades mot Fishbrains applikationsdata. Med hjälp av t-tester på Fishbrains applikationsdata och de 

hypoteser som formulerades kontrollerade vi om de skillnader som resultaten tydde på var signifikanta 

skillnader.  
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5.5 Etik 

Det är viktigt att vara tydlig med informanternas och deltagarnas etiska rättigheter i samband med 

datainsamling. Därför utlovas i introduktionen till enkäten konfidentialitet, att svaren enbart kommer 

att användas och analyseras för denna studie samt att svaren kommer behandlas tillsammans som en 

grupp. I introduktionen nämns även att svaren är anonyma och att deltagandet är frivilligt (Bell & 

Waters 2016, 71). Se Appendix 2 (s. 48) för enkätens fullständiga introduktion. Gällande analys av data 

presenteras data för hela den amerikanska populationen av Fishbrain användare där individernas 

enskilda användning ej är möjlig att urskilja. 

5.6 Metodkritik 

Enkät kan användas som en kvantitativ metod och har gett oss svar på frågor om hur, var och när (Bell 

& Waters 2016, s. 27). Likaså är vår analys av Fishbrains applikationsdata en kvantitativ metod som 

gett oss svar på frågor om hur användandet av mobilapplikationen Fishbrain ser ut. Dessa två metoder 

kompletterar och styrker varandra för att ge svar på vår forskningsfråga om hur användandet skiljer sig 

för respektive operativsystem. En nackdel med dessa kvantitativa metoder är att de inte ger oss en 

djupare inblick i situationen kring användarnas samspel. För att fördjupa studien hade två kvalitativa 

datainsamlingsmetoder som intervjuer eller observationer kunnat genomföras men då studien är 

avgränsad till användare i USA försvåras det något på grund av stora avstånd och tidsskillnader. 

Svarsfrekvensen kan utifrån distributionen ses som väldigt låg då den enbart är 0,4%. Som nämndes i 

avsnittet Enkät (kap. 5) är dock Fishbrains öppningsgrad av mejlutskick väldigt låg, varför detta stora 

utskick var tvunget att göras för att nå uppsatt mål om 100 enkätsvar.  
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6. Resultat 
I följande kapitel presenterar vi resultatet utifrån enkätundersökningen samt analys av Fishbrains 

applikationsdata, vilket vi även genomför hypotesprövning på med t-tester. 

6.1 Enkät 

 
Figur 6. Sammanställning på fördelningen av användare inom respektive operativsystem, iOS och Android 

 

Totalt svarade 106 personer på enkäten som skickades ut där 99 av enkätsvaren kunde analyseras då de 

resterande sju ej använde Fishbrain. Majoriteten respondenter i undersökningen var användare av 

operativsystemet iOS med 67 svar (68%) mot Androids 32 svar (32%) (se Figur 6). Totalt svarade 90 

män (91%) på undersökningen, åtta kvinnor (8%) samt en person (1%) som ej ville uppge kön. 

 

 
Figur 7. Fördelningen av respondenternas ålder för iOS och Android i procent 
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Åldersfördelningen på respondenterna finns illustrerat i Figur 7. I figuren går det att se att Android-

användarna har en majoritet av svaren för ålderskategorin 40-49 år samt för ålder 20-29. För iOS-

användarna är 28% under 19 år mot Android-användarnas 3%. Personer i åldern 50-59 år var också en 

stor ålderskategori för iOS-användarna.  

6.1.1 Android  

I följande avsnitt presenteras svar för de respondenter som har Android som operativsystem. På frågan 

om hur ofta de fiskar under fiskesäsong var det 16 personer (50%) som svarade att de fiskar några 

gånger i veckan, 11 personer (34%) fiskar några gånger i månaden samt fem personer (16%) som fiskar 

varje dag. På frågan om de laddar upp fångsten i mobilapplikationen svarade 11 personer (34%) att de 

laddar upp fångst nästan varje gång, nio personer (28%) laddar aldrig upp fångst, sex personer (19%) 

laddar upp fångst ibland, fyra personer (13%) laddar upp fångst varje gång de fiskar och två personer 

(6%) laddar upp fångst väldigt sällan. 

  

På frågan hur mycket de använder Fishbrain i relation till andra sociala medier, som exempelvis 

Instagram och Facebook, användes en betygsskala med fem skalsteg där 1 var färre än andra 

applikationer och 5 mer än andra applikationer. På skala 1; sju personer (22%), skala 2; sex personer 

(19%), skala 3; åtta personer (25%), skala 4; tre personer (9%) och skala 5; åtta personer (25%). 

 

En fritextfråga ställdes i slutet av enkäten om vad användarna önskade förbättra med Fishbrain. Det 

kom in ett flertal svar på frågan och en sammanfattning av svaren presenteras här (samtliga svar finns 

presenterade i Appendix 1 (s. 37). Android-användarna önskar lägga till beten själva vid uppladdning 

av fångst och att vanliga beten som köps i affär går att lägga till. De önskar även kunna lägga till egna 

platser där de fiskar och inte enbart använda de platser som presenteras i mobilapplikationen, de vill 

kunna söka upp platser genom en sökfunktion istället för att leta efter platserna i kartfunktionen. Ett 

flertal användare önskade även att premium skulle bli billigare eller gratis för att Fishbrain skulle bli 

mer attraktivt för dem. En person sa även att hen tyckte att premium skulle vara en engångsavgift och 

inte en månadsprenumeration. Några användare önskade även att det skulle vara enklare att hitta 

människor i sin närhet som fiskar på samma sätt som de själva gör. 

6.1.2 iOS 

I följande avsnitt presenteras svar för de respondenter som har iOS som operativsystem. På frågan om 

hur ofta de fiskar under fiskesäsong svarade 35 personer (52%) att fiskar några gånger i veckan, 24 

personer (36%) fiskar några gånger i månaden, fyra personer (6%) som fiskar varje dag, två personer 
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(3%) som fiskar varannan månad, en person (2%) som fiskar tre till fyra gånger per år och en person 

(2%) som fiskar mer sällan.  

  

På frågan om de laddar upp fångsten i mobilapplikationen svarade 22 personer (33%) att de laddar upp 

fångst nästan varje gång, 21 personer (31%) laddar upp fångst ibland, 11 personer (16%) laddar aldrig 

upp fångst, nio personer (13%) laddar upp fångst varje gång de fiskar och fyra personer (6%) laddar 

upp fångst väldigt sällan. 

  

På frågan hur mycket de använder Fishbrain i relation till andra sociala medier, som exempelvis 

Instagram och Facebook, användes en betygsskala med fem skalsteg där 1 var färre än andra 

applikationer och 5 mer än andra applikationer. På skala 1; nio personer (13%), skala 2; 18 personer 

(27%), skala 3; 22 personer (33%), skala 4; sju personer (10%) och skala 5; 11 personer (16%). 

 

På en fritextfråga svarade iOS-användarna att de bland annat önskade lägga till taggar i 

mobilapplikationen samt rangordna fiskar som lagts upp. De önskade kunna kommunicera med andra 

användare utan att enbart behöva kommentera på varandras bilder, en person störde sig på notiserna i 

mobilapplikationen som kom upp när användare skrev mycket i kommentarsfunktionen. De önskade 

även addera en chatt för att lösa dessa problem. En person ville att det skulle vara möjligt att själv 

kontrollera och välja vad som syns i flödet, användaren sa att hen inte brydde sig om vad som fångats 

på en plats som hen inte planerade att själv fiska på. Respondenterna skrev även att de ville ha möjlighet 

till mejlkontakt med Fishbrain och att premium skulle vara billigare eller en engångskostnad istället för 

en månadskostnad. En person skrev även att de ville att Fishbrain skulle vara mer användarvänligt. En 

person uttryck att hen använde Fishbrain som avkoppling efter jobb eller på fritiden genom att se vad 

andra personer eller vänner fångat för fisk samt platsen de fångat den på, personen tyckte dock att detta 

var ett problem när hen hen ej hade premium. 

6.1.3 Skillnader och likheter mellan operativsystemen 

En fråga i enkäten innebar att respondenterna utifrån en femgradig Likertskala skulle svara på hur enkla 

olika funktioner i mobilapplikationen var att använda. De olika påståendena som fanns var håller inte 

alls med (strongly disagree), håller ej med (disagree), neutral (neutral), håller med (agree), håller starkt 

med (strongly agree) samt ingen åsikt (no opinion). På frågan om det är enkelt att ladda upp en fångst 

svarade hälften av respondenterna som har Android neutralt på frågan (50%). För iOS har en majoritet 

(70%) svarat att de håller med eller starkt håller med i frågan. På frågan om de ansåg att Fishbrain 

överlag var lätt att använda svarade störst del av iOS-användarna håller starkt med (43%) följt av håller 

med (34%). Jämfört med Android-användarnas svar där de två största andelarna var neutral och håller 

med, med 34% vardera.  
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I en fritextfråga om varför de inte använder vissa funktioner i Fishbrain svarade iOS-användarna att de 

inte hade tillräckligt med vatten runt omkring sig, var upptagna med att fiska, inte behöver använda 

vissa funktioner samt inte visste hur dessa funktioner skulle användas. En person sa även att hen var 

nybörjare och en annan användare att de ville se vad andra personer lagt upp utan att följa andra i 

applikationen. En av Android-användarna skrev att hen inte hade tillräckligt med tid, inte visste vad ett 

ögonblick var samt inte hade några vänner. 

 

Figur 8 illustrerar användandet av Fishbrain för respektive operativsystem. iOS-användarna laddar upp 

fler fångster än Android-användarna medan Android-användarna kollar flödet mer än iOS-användarna. 

Generellt går det även att se att användare av båda operativsystemen använder Fishbrain mest för att 

ladda upp fångst samt kolla flödet. Användare av båda operativsystemen använder även Fishbrain för 

att följa fiskevatten, följa fiskarter samt följa beten som används.  

 

Figur 8. Sammanställning av hur användarna för respektive operativsystem brukar mobilapplikationens funktioner 

 

Andelen premiumanvändare bland respondenterna var ungefär lika stor för de båda operativsystemen, 

Android 13% och iOS 12%. Både Android och iOS-användare anser att kostnaden för premium idag är 

för hög. Önskemål som årsavgift eller engångskostnad framkom från båda operativsystemens 

användare, liksom att slopa kostnaden helt och göra hela mobilapplikationen gratis att använda. Fler 

iOS-användare än Android-användare kommenterade detta.  

6.2 Analys av Fishbrains applikationsdata 

I detta avsnitt presenteras information inhämtad från Fishbrains databas som innehåller data över 

användning av mobilapplikationen. Data har avgränsats till de tidsperioder som Fishbrain 
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tillhandahåller data för, vilket finns presenterat under respektive figur. All data presenteras i 

procentform på grund av sekretess. Denna metod har använts i ett kompletterande syfte för att undersöka 

enkätsvarens reliabilitet. För att ha möjlighet till detta har vi formulerat hypoteser utifrån enkätens 

resultat. Med hjälp av t-tester har vi kontrollerat om data för Android-användarna och iOS-användarna 

innehåller några signifikanta skillnader.  

 

Hypotes 1: Det dagliga aktiva användandet skiljer sig mellan operativsystemen 

Hypotes 2: Det ena operativsystemets användare (iOS) laddar upp fler fångster 

Hypotes 3: Det ena operativsystemets användare (iOS) laddar upp fler fångster de första 24 timmarna 

Hypotes 4: Fler användare av ena operativsystemet (Android) följer annan fiskare de första 24 

timmarna 

Hypotes 5: Fler användare av ena operativsystemet (Android) följer minst en fiskemetod de första 24 

timmarna 

Hypotes 6: Fler användare av ena operativsystemet (Android) kollar prognoser de första 24 timmarna 

Hypotes 7: Fler användare av ena operativsystemet (iOS) kollar intel de första 24 timmarna 

 

 
 Figur 9. Fördelning av dagliga aktiva användare under perioden 15 januari till 8 oktober 2017 

 

Fishbrain har en större andel aktiva användare som innehar Android som operativsystem än iOS, vilket 

illustreras i Figur 9. Medelvärdet för dagliga aktiva användare för iOS under perioden 15 januari till 8 

oktober 2017 är 45%. Medelvärdet för Android under samma period är 55%. Dessa data bekräftar även 

enkätens resultat på frågan om hur ofta respondenterna använder mobilapplikationen, där det framkom 

att fler Android-användare använder mobilapplikationen varje dag.  
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Figur 10. Fördelning mellan registrerade fångster under perioden 15 januari till 8 oktober 2017 

 

En större andel av iOS-användarna registrerar sina fångster i Fishbrain än vad Android-användarna gör 

(se Figur 10). Medelvärdet för registrering av fångster för iOS-användare är 55% och för Android-

användare 45%. Dessa data bekräftar även enkätens resultat, där fler iOS-användare uppgav att de 

registrerar fler fångster vilket illustreras i Figur 8. 

 

 
Figur 11. Antal användare som laddat upp en fångst inom de första 24 timmarna efter registrering av konto 

 

En större andel iOS-användare laddar upp en fångst inom de första 24 timmarna från det att de 

registrerat sig som användare i Fishbrain jämfört med vad Android-användarna gör (se Figur 11). 

Medelvärdet för registrering av fångst inom de första 24 timmarna för iOS är 14% och för Android 5%. 

Detta bekräftar enkätens resultat att fler iOS-användare laddar upp fångster än Android-användare. 
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Vi har även valt att studera ytterligare några av mobilapplikationens funktioner för att kontrollera om 

dessa resultat är jämförbara med enkätens resultat. Dessa data visar vilka funktioner användarna för 

respektive operativsystem har använt under de första 24 timmarna de laddat ned mobilapplikationen. 

Data från fyra datum under perioden november 2017 och december 2017 har valts ut för att sedan 

beräkna ett medelvärde. Värdena kommer att granskas huruvida de bekräftar enkätens resultat eller ej 

(se figur 8). Kollar prognoser gör 10% av iOS-användarna och 18% av Android-användarna, vilket 

bekräftar enkätens resultat. Kolla intel gör 43% av Android-användarna och 51% av iOS-användarna, 

vilket bekräftar enkätens resultat. Att följa en annan fiskare inom de första 24 timmarna gör 72% av 

Android-användarna mot iOS-användarnas 41%. Detta kan ej bekräfta enkätens resultat som innehöll 

två frågor om följare och gav olika resultat. Följa minst en fiskemetod gör 99% av Android-användarna 

och 94% av iOS-användarna, vilket bekräftar enkätens resultat.  

6.2.1 Hypotesprövningar 

För att kontrollera huruvida resultaten påvisar signifikanta skillnader har t-tester utförts på Fishbrains 

applikationsdata mot studiens hypoteser. För att jämföra hypoteserna har vi tagit fram p-värden med 

hjälp av t-tester. P-värdet visar sannolikheten mellan den egna hypotesen och nollhypotesen. I denna 

studie har det varit samma nollhypotes för samtliga hypoteser; det finns inga skillnader i användandet 

av mobilapplikationen Fishbrain för operativsystemen Android och iOS. Vi har valt signifikansnivå 

0,05 som är en vanlig signifikansnivå att använda (Valje 2011, s. 170). Det innebär att hypoteser med 

p-värden är större än 0,05 (p > 0,05) förkastas. T-tester har enbart utförts på Fishbrains applikationsdata 

då den är representativ för studiens population.  

 
  Tabell 2. Tabell över hypotesprövning (H. Prövn.) 

Hypotes (H) P-värde H. Prövn. 

H1 Det dagliga aktiva användandet skiljer sig mellan operativsystemen 7,53e-10 Stöds 

H2 Det ena operativsystemets användare (iOS) laddar upp fler fångster 6,12e-06 Stöds 

H3 Det ena operativsystemets användare (iOS) laddar upp fler fångster de 
första 24 h 

8,55e-27 Stöds 

H4 Fler användare av det ena operativsystemet (Android) följer annan 
fiskare de första 24 h 

8,17e-83 Stöds 

H5 Fler användare av det ena operativsystemet (Android) följer minst en 
fiskemetod de första 24 h 

8,77e-47 Stöds 

H6 Fler användare av det ena operativsystemet (Android) kollar prognoser 
de första 24 h 

1,25e-11 Stöds 

H7 Fler användare av det ena operativsystemet (iOS) kollar intel de första 
24 h 

6,28e-16 Stöds 

  p > 0,05 = H förkastas  



 
 

25 

Tabell 2 presenterar resultatet för de åtta hypoteser som ingick i t-testerna. Sju av åtta hypoteser stöds i 

prövningen och visar på signifikanta skillnader i användandet. Samtliga hypoteser som stöds har väldigt 

låga p-värden vilket tyder på stora signifikanta skillnader.  

 

Hypotes 1: Stöds och visar på att det dagliga aktiva användandet skiljer sig åt mellan operativsystemens 

anvädare. Fishbrains applikationsdata visar att iOS-användarna har fler dagliga aktiva användare (se 

Figur 9). 

Hypotes 2: Stöds och visar på att det ena operativsystemets användare laddar upp fler fångster. 

Fishbrains applikationsdata visar på att iOS-användarna laddar upp fler fångster (se Figur 10). 

Hypotes 3: Stöds och visar på att det ena operativsystemets användare laddar upp fler fångster de första 

24 timmarna. Fishbrains applikationsdata visar på att iOS-användarna laddar upp fler fångster de första 

24 timmarna (se Figur 11). 

Hypotes 4: Stöds och visar på att fler av det ena operativsystemets användare följer en annan fiskare 

de första 24 timmarna. Fishbrains applikationsdata visar på att en större andel Android-användare följer 

en annan fiskare de första 24 timmarna. 

Hypotes 5: Stöds och visar på att fler av det ena operativsystemets användare följer minst en fiskemetod 

de första 24 timmarna. Fishbrains applikationsdata visar på att en större andel Android-användare följer 

minst en fiskemetod de första 24 timmarna. 

Hypotes 6: Stöds och visar på att fler av det ena operativsystemets användare kollar prognoser de första 

24 timmarna. Fishbrains applikationsdata visar på att en större andel Android-användare kollar 

prognoser de första 24 timmarna. 

Hypotes 7: Stöds och visar på att fler av det ena operativsystemets användare kollar intel de första 24 

timmarna. Fishbrains applikationsdata visar på att en större andel iOS-användare kollar intel de första 

24 timmarna. 

 
 

 

  



 
 

26 

7. Analys och diskussion 
I detta kapitel följer analys och diskussion kring det resultat vi erhållit med utgångspunkt från studiens 

teorier kring virtual behavior setting och designmönster samt stöd från tidigare forskning.  

7.1 VBS-teorin 

Grundläggande för att mobilapplikationen Fishbrain fortsätter att användas samt för att det virtuella 

samhället ska överleva, handlar om att setting programmet måste vara tydligt och enkelt. Detta innebär 

bland annat engagemang i mobilapplikationen och att dess olika delar används. När personer använder 

Fishbrain blir de enligt VBS-teorin olika typer av deltagare. En typ av deltagare är smygare som 

Fishbrain har en del av i sin applikation, vilket tidigare nämnts i avsnittet Deltagare (kap. 4). Generellt 

sett har Android-användare en större andel smygare som aldrig laddar upp fångst än iOS-användare 

som har en mindre andel, 28% av Android-användarna laddar aldrig upp fångst jämfört med 16% av 

iOS enligt enkätundersökningen. Enligt enkätundersökningen bläddrar Android-användare mer genom 

flödet, därmed finns det en chans att de kommenterar fler fångster eller ögonblick i mobilapplikationen 

än iOS-användarna. I mobilapplikationen Fishbrain har smygarna en viktig roll då de kan betraktas som 

potentiella aktiva användare och en publik för de aktiva användarna.  

 

I Fishbrain kan användarna kommunicera med varandra genom att kommentera varandras inlägg. 

Användarna kan i applikationen vara närvarande när de själva vill genom asynkron virtual behavior 

setting. I enkäten framkom det att användarna ville ha mer synkron behavior setting, där människor är 

närvarande samtidigt. I enkäten framkom det att iOS-användarna vill ha någon form av kommunikation 

med andra användare utanför kommentarsfältet. För iOS-användarna var kommunikationen viktig och 

ett flertal personer uppgav att de ville ha möjlighet till en chatt i mobilapplikationen. På frågan i enkäten 

varför de inte använde alla funktioner i mobilapplikationen svarade både iOS och Android-användarna 

att de inte var intresserade av vissa funktioner, inte förstod hur delar användes, alternativt var nybörjare 

i mobilapplikationen. Enligt VBS-teorin är en typ av deltagare smygare som kollar igenom flödet men 

väljer att inte ladda upp någon egen fångst. Eftersom en del smygare enligt VBS-teorin enbart vill 

kommunicera genom privata meddelanden kan dessa smygare genom en chatt få denna möjlighet. Har 

de inte förstått delar av mobilapplikationen, är nybörjare eller enbart kan kommunicera genom asynkron 

virtual finns en stor chans att delar av dessa smygare aldrig kommer börja använda mobilapplikationen 

på annat sätt än att bläddra genom flödet. Skulle det däremot finnas mer av synkronisk virtual behavior 

setting skulle denna typ av smygare börja kommunicera med användare som är närvarande och gå till 

aktiva deltagare. 
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Användare inom Fishbrain som har en starkare gruppidentitet är mer benägna att följa gruppnormer än 

användare med lägre gruppidentitet. Normer i Fishbrains fall kan vara huruvida personer laddar upp rätt 

typ av innehåll på mobilapplikationen. Blanchard (2004) menar att personer som har mer komplexa 

inställningar i sitt virtuella samhälle kan uppfylla sina underprogram så länge det inte stör syftet med 

setting programmet, alla delar i Fishbrain måste användas för att huvudsyftet fortfarande ska finnas kvar 

och fungera. För att ett virtuellt samhälle ska fortsätta överleva måste användarna ladda upp fångster 

och inte enbart använda mobilapplikationen för att exempelvis hitta bra fiskevatten. Det kan tyda på att 

iOS-användarna har en bättre gruppidentitet då de var mer benägna att svara utförligt på enkäten, 

särskilt på frågan om varför de ej använder alla funktioner i mobilapplikationen. I resultatet kom vi 

fram till att iOS-användarna laddar upp fler fångster, detta kan påvisa att de innehar en högre grad av 

samordning för att upprätthålla setting programmet.  

 

Som tidigare nämnt är tiden och platsen både subjektiv och individuell; användare kan vara på olika 

platser eller använda mobilapplikationen vid olika tidpunkter men trots detta ha ett fungerade 

(asynkront) virtuellt samhälle. Den virtuella platsen styr den fysiska platsen och användarna av 

Fishbrain kan befinna sig på olika geografiska platser men ändå använda mobilapplikationen, de kan 

exempelvis ladda upp fångst på olika geografiska platser och samtidigt kommunicera med varandra. 

Det finns även skillnader i form av den virtuella platsen och strukturen i de olika mobilapplikationerna, 

interaktionen mellan systemen kan ses på olika sätt för iOS och Android-användarna. Objekt kan även 

ses i form av den virtuella platsen användarna befinner sig på och i detta fall även andra 

mobilapplikationer som finns nedladdade i deras smartphones. För att få en klarare bild över hur mycket 

tid användarna lägger på Fishbrains mobilapplikation i förhållande till andra sociala medier ställdes 

denna fråga till respondenterna i enkäten. Av Android-användarna svarade 25% att de använde 

Fishbrain mer än andra sociala medier och av iOS-användarna var det 17% som svarade samma sak. 

21% av Android-användarna svarade att de använde Fishbrain mindre än andra sociala medier och för 

iOS skiljer det sig då enbart 13% svarade att de använder Fishbrain mindre än andra sociala medier. Av 

iOS-användarna svarade 33% att de använder mobilapplikationen Fishbrain lika mycket som andra 

sociala medier. Detta resultat visar att ett flertal iOS-användarna använder Fishbrain ungefär lika 

mycket som andra mobilapplikationer medan Android-användarna väljer att använda appen mer eller 

mindre än andra mobilapplikationer. 

 

För att upprätthålla setting programmet enligt VBS-teorin behöver användarna agera. En av Android-

användarna ville att det skulle bli enklare att anmäla olämpligt innehåll, vilket är ett exempel på en 

upprätthållning av setting programmet. En iOS-användare önskade i enkäten att det skulle finnas 

instruktioner över hur mobilapplikationen fungerar då designen inte var användarvänlig. Detta kan 

också visa på upprätthållning av setting program då hen ville att Fishbrain skulle bli mer lättanvänt för 

sig själv men även för andra användare. De båda operativsystemens användare sa i enkäten att de ville 
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styra sitt eget flöde på startsidan. Både iOS-användarna och Android-användarna uppgav att de ville 

kunna styra flödet till sitt närområde för att inte få upp information från platser som ej var relevanta för 

dem. De önskade även i större utsträckning kunna avgränsa vilka andra fiskare som visas i flödet. 

7.2 Analys med stöd av designmönster 

Zapata et al (2014) menar på att applikationer har en högre användbarhet om de följer operativsystemets 

designriktlinjer och de påvisar även att mobilapplikationer som designats för iOS generellt får högre 

poäng gällande användbarhet än de som designats för Android. Som presenterats under avsnittet 

Designmönster (kap. 4) ser dessa riktlinjer olika ut för respektive operativsystem. Vi vill ta reda på om 

Fishbrain följer dessa riktlinjer eller om de har designat utan att följa dessa riktlinjer. Som underlag för 

detta ska vi använda oss av det resultat som framkommit och presenterats i tidigare avsnitt från 

enkätundersökningen och genom applikationsdata från Fishbrain. Vi använder oss även av det som 

framkommit i analysen med VBS-teorin för att komma fram till på vilka sätt operativsystemen skiljer 

sig och liknar varandra i sin design. 

 

I operativsystemet Android är mobilapplikationens meny placerad högst upp på skärmen och innehåller 

totalt sex ikoner enligt följande ordning; flöde (placerad till vänster), intel, prognos, upptäck, notiser 

samt profil (alla fem placerade till höger). Enligt Androids designriktlinjer bör denna typ av meny 

innehålla tre till fem ikoner och vara centrerad (Google u.å.). I mobilapplikationen för iOS är menyn 

placerad längst ned på skärmen enligt iOS riktlinjer och innehåller fem ikoner enligt följande ordning; 

flöde, intel, profil, prognos och upptäck. Förutom placering och ordningsföljd skiljer sig även ikonernas 

utseende åt mellan operativsystemen. Ikonerna i iOS-applikationen har en titel under sig vilket Android-

applikationen saknar. Enligt Androids designriktlinjer skall ikonerna ha en titel under sig om det är 

under fyra till antalet medan iOS tillåter en titel oavsett antal. Genom att använda en titel under ikonerna 

förtydligar detta ikonernas innebörd och applikationens olika funktioner, vilket kan påverka att iOS-

användarna upplever applikationen lättare att använda. Detta visar att iOS-applikationen följer 

designriktlinjerna medan Android-applikationen inte gör detta.  

 

Navigering i mobilapplikationen skiljer sig åt beroende på vilket operativsystem användaren har. I iOS-

applikationen är menyn statiskt placerad längst ned på varje sida. Vid de sidor där menyn saknas, 

exempelvis när användaren skall ladda upp en fångst, används en tillbakaknapp istället för att gå 

tillbaka. Denna knapp är placerad högst upp till vänster på skärmen enligt iOS designriktlinjer. I 

Android-applikationen är menyn placerad enbart på startsidan som är flödet, vilket medför att 

användaren behöver återgå till flödet varje gång den vill byta sida i applikationen. Detta görs med hjälp 

av en tillbakaknapp med samma placering som i iOS-applikationen, alltså längst upp till vänster. Detta 

följer även Androids designriktlinjer. De flesta Androidtelefoner har även en inbyggd tillbakaknapp i 



 
 

29 

telefonen. Att enbart ha menyn placerad på startsidan leder till en större mängd klick för Android-

användare jämfört med iOS-användare som har menyn tillgänglig på samtliga sidor. Detta kan vara en 

bakomliggande faktor till varför iOS-användare upplever att Fishbrains mobilapplikation är lättare att 

använda än Android-användare.    

 

Antalet uppladdade fångster är en av de stora skillnaderna mellan de två operativsystemen, där iOS står 

för 55% av fångsterna och Android för 45%. Där stöds även den andra hypotesen att iOS-användare 

laddar upp fler fångster än Android-användare. Tilläggas bör att Android-applikationen har en högre 

andel dagliga aktiva användare än iOS-applikationen (se Figur 9). Här stöds även vår första hypotes att 

Android-användarna är mer aktiva än iOS-användarna. Tillvägagångssätten för att ladda upp en fångst 

skiljer sig åt beroende på vilket operativsystem användaren har, främst genom gränssnittets utformning. 

I Android-applikationen kan användaren ladda upp en fångst på två sätt; antingen i flödet eller i profilen. 

När användaren öppnar applikationen är två knappar för ‘ladda upp fångst och ‘ögonblick’ synliga i 

flödet. Dessa knappar omvandlas till en svävande genvägsknapp när användaren bläddrar i flödet eller 

byter sida. Genom att klicka på den återgår knapparna till ursprungsläge. Knapparna för ‘ladda upp 

fångst’ och ‘ögonblick’ följer ej Androids designmönster då de varken har ram eller mellanrum och ger 

ingen tydlig illusion av att vara en knapp utan utseendet kan förväxlas med en meny. I iOS-

applikationen kan användaren enbart ladda upp en fångst och ögonblick i flödet, detta görs genom två 

knappar som är placerade ovanför flödet. Dessa knappar följer inte operativsystemets designriktlinjer 

fullt ut, både genom dess avvikande form samt att det ej tydligt framgår att användaren kan addera 

något.  

7.3 Analys med stöd från tidigare forskning 

Enligt Shaw med kollegor (2016) ser iOS-användare sin smartphone som ett statusobjekt i en större 

utsträckning än vad Android-användare gör. Detta kan vara en förklaring till varför iOS-användare är 

mer benägna att ladda upp fler fångster och även göra det i ett tidigare skede då det kan anses som 

status. I mobilapplikationen kan iOS-användarna se vilka virtuella troféer och belöningar andra 

användare erhållit, något som Android-användarna inte har möjlighet till. Detta kontribuerar sannolikt 

till att iOS-användarna är mer benägna att lägga upp fler fångster då de ser en direkt belöning i form av 

exempelvis troféer. Android-användare antas ha högre nivåer av ödmjukhet än iOS-användare, vilket 

kan tyda på att de ej känner ett lika stort behov av att visa upp sina fångster - men de belönas å andra 

sidan inte heller vilket gör det svårt att komma fram till en konkret slutsats. 

 

Zapata et al. (2014) menar på att i ju större utsträckning en mobilapplikation följer operativsystemets 

riktlinjer och designmönster, desto högre användbarhet har den. I en jämförelse av Fishbrains 

mobilapplikation för de båda operativsystemen samt respektives designriktlinjer kan vi konstatera att 
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iOS-applikationen följer riktlinjerna i en något större utsträckning. Detta kan vara en förklaring till 

varför iOS-användarna upplever att mobilapplikationen är lättare att använda än Android-användarna.  

 

Götz med kollegor (2017) redogör för att Android-användare är mer öppna som personer och att iOS-

användare är hälsosammare. Android-användarna fiskar oftare än iOS-användarna och detta kan påvisa 

på mer hälsosamma beteenden. Däremot specificerar inte Götz et al. (2017) vad hälsosamma innebär i 

deras studie och därför kan kan vi inte konstatera att Android-användarna i Fishbrain är mer 

hälsosamma än iOS-användarna. Shaw et al. (2016) bedömer liksom Götz et al. (2017) att Android-

användare är mer öppna, detta samtidigt som Android-användarna enligt VBS-teorin har en större andel 

smygare än iOS-användarna.  

7.4 Reliabilitet 

Studiens resultat gällande analys av applikationsdata kan anses ha hög reliabilitet då dessa är hämtad 

direkt ur Fishbrains databas som innehåller data över användning av mobilapplikationen. All analyserad 

data täcker i stort sett samma tidsperiod, med undantag för vissa kategorier med kortare perioder då 

Fishbrain ej hade tillgång till äldre data. Samtliga data har genomgått t-tester som visar på stora 

signifikanta skillnader i användandet beroende på användarens operativsystem. Gällande resultat från 

enkäten kan reliabiliteten ifrågasättas något då antalet respondenter är en väldigt liten del av den totala 

mängden användare. Enkätsvaren som vi erhöll visar på att de ej motsvarar populationen då en större 

andel svar (68%) kom från iOS-användare trots att det finns fler Android-användare. Gällande 

parametrar som kön och ålder kan vi ej kontrollera huruvida de representerar populationen då Fishbrain 

ej tillhandahåller den informationen. Könsfördelningen bland enkätens respondenter var 91% män och 

8% kvinnor och vi tolkar det därmed som att fler män använder mobilapplikationen. Genom att använda 

två datainsamlingsmetoder har vi haft möjlighet att kontrollera om enkätens svar motsvarar Fishbrains 

applikationsdata. Jämförda parametrar indikerar på att båda metodernas resultat är så pass lika att 

enkätens resultat ändå kan anses ha reliabilitet.  
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8. Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi slutsatser kring studien samt ger förslag på vidare forskning inom ämnet. 

Vår studie visar på ett resultat som tyder på att det finns både skillnader och likheter i användandet av 

Fishbrain mellan operativsystemen Android och iOS. Studien var ämnad att besvara följande 

frågeställningar: 

 

- Hur skiljer sig användandet av mobilapplikationen Fishbrain beroende på vilket operativsystem 

(Android eller iOS) användarna har? 

Användare som har iOS som operativsystem i sin smartphone är mer benägna att ladda upp en fångst 

än användare som har Android som operativsystem. iOS-användare är även mer benägna att ladda upp 

en fångst inom de 24 första timmarna de använder mobilapplikationen än Android-användare. Android-

användarna bläddrar mer i flödet än vad iOS-användarna gör men eftersom Android-användarna inte är 

lika aktiva i mobilapplikationens andra funktioner är de till en större grad smygare. Smygare kan även 

ses som potentiella aktiva användare av Fishbrain, varför Android-användarna kan anses ha fler 

potentiella aktiva användare inför framtiden. Gällande övriga funktioner i mobilapplikationen kollar 

Android-användare fiskeprognoser mer än iOS-användare. Android-användare följer fler fiskemetoder 

än iOS-användare. iOS-användare kollar intel mer än vad Android-användare gör. 

 

En större del användare av Fishbrain har operativsystemet Android vilket kan förklaras med att Android 

har större marknadsandelar i USA (Statista 2017c). Överlag har Android-applikationen fler dagliga 

aktiva användare än iOS-applikationen under Fishbrains högsäsong sommaren, men det blir mer lika 

fördelat mot årets slut (se Figur 9). iOS-användarna känner ett större behov av synkronisk virtual 

behavior setting och direkt kommunikation då en andel iOS-användare önskar att det ska vara enklare 

att kommunicera med andra användare, där bland annat privata meddelanden nämns som önskemål.  

 

- Vilka likheter finns det i användandet av mobilapplikationen Fishbrain för de två operativsystemen 

Android och iOS? 

Utifrån enkätsvaren har vi funnit några gemensamma nämnare hos användarna. Styra och kontrollera 

flödet i en större utsträckning gällande vilka inlägg och användare som syns. Näromgivning är en annan 

nämnare. Båda operativsystemens användare vill kunna avgränsa flödet till användare i ens 

näromgivning. Likaså önskar de att det ska vara enklare att finna andra fiskare med samma fiskemetod 

i ens närhet. Premium anser båda operativsystemens användare är för dyrt. Önskemål om en helt gratis 

mobilapplikation, engångsavgift eller årsavgift nämns av båda grupperna. Utifrån analyserad 

applikationsdata kan vi inte se några tydliga likheter i användningen av Fishbrain då undersökta 

parametrar visar på stora signifikanta skillnader mellan operativsystemen. 
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Vi kan se att varken iOS-användarna eller Android-användarna använder alla funktioner i 

mobilapplikationen. Undersökningens svar indikerar på att det beror på bristande intresse och förståelse 

för hur mobilapplikationen fungerar. Även om enbart iOS-användarna uttrycker ett behov av synkronisk 

virtual behavior setting anser vi att direkt kommunikation mellan alla deltagare hade kunnat möjliggöra 

att fler Android-användare skulle bli aktiva användare istället. Detta då de i dagsläget inte använder alla 

delar av mobilapplikationen då de delvis har en bristande förståelse för hur mobilapplikationen fungerar 

alternativt är nybörjare inom fiske. Genom synkron virtual behavior setting hade kommunikation 

kunnat ske genom exempelvis en chatt där sannolikheten finns att även smygarna börjat kommunicera 

genom en privat chatt istället för ett öppet kommentarsfält. 

 

- Vilka faktorer påverkar dessa användarmässiga skillnader och likheter mellan operativsystemen? 

Faktorer som påverkar de skillnader och likheter som vi kan se i användningen av mobilapplikationen 

Fishbrain för operativsystemen iOS och Android är troligtvis en kombination av gränssnittets 

utformning och personlighetsdrag. Det olika typer av deltagare i mobilapplikationen har också en 

påverkan på engagemanget i mobilapplikationen. Ju tydligare setting programmet är desto större är 

chansen att användarna engagerar sig i mobilapplikationen. Ett exempel vi kan nämna är funktionen 

uppladdning av fångst. Trots att Android-applikationen erbjuder användarna att ladda upp fångst på två 

sätt i mobilapplikationen samt innehåller en uppmaning till att göra det på profilsidan laddar de ändå 

upp färre fångster än iOS-användarna, som både saknar uppmaningen och enbart kan ladda upp fångst 

på ett sätt. Vår teori är att detta beror på att iOS-applikationen följer Apples designriktlinjer i en högre 

grad än vad Android-applikationen följer Googles designriktlinjer.  

 

Vi tror att den statiskt placerade menyn i iOS-applikationen har en stor påverkan på navigationen i 

mobilapplikationen och att iOS-användarna i en större utsträckning testat fler delar i mobilapplikationen 

än Android-användarna. Att iOS-applikationen har en text under ikonerna i menyn kan också ha en 

positiv påverkan på navigationen, något som Android-applikationen ej har. Android-applikationens 

meny innehåller sex ikoner och bryter därmed mot riktlinjerna. I och med att Android-applikationen ej 

har en återkommande statiskt placerad meny, genererar detta i fler knapptryck för Android-användarna 

då de måste använda sig av tillbaka-knappen vid varje navigeringstillfälle.  

 

Vi tror att kombinationen mellan Android-användarnas personligheter och gränssnittets utformning gör 

att färre laddar upp fångst. Android-användarna upplever att det är svårare att ladda upp fångst än iOS-

användarna, trots att Android-applikationen innehåller fler uppmaningar till att ladda upp fångst. Vi tror 

att iOS-användarna laddar upp fler fångster då designen för de olika mobilapplikationerna ser olika ut. 

Dels genom navigationen och skillnader i hur menyn utformats, men även i form av virtuella troéer och 

belöningar som ser olika ut för mobilapplikationerna. Att iOS-användarna både kan få och se virtuella 

troéer kan öka sannolikheten för att de är mer benägna att ladda upp fångster än Android-användarna.  
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Vi kan konstatera att Android-användarna innehar en större andel smygare än iOS-användarna, detta 

samtidigt som tidigare studier säger att Android-användare är mer öppna än iOS-användare. I denna 

studie kan detta personlighetsdrag dock ifrågasättas då vi anser att ladda upp fångst visar på mer 

öppenhet. Å andra sidan ser iOS-användare sin smartphone mer som ett statusobjekt och innehar lägre 

nivåer av ödmjukhet, vilket i kombination med virtuella troféer i mobilapplikationen kan trigga dem till 

att visa upp sina fångster. Samtidigt belönas ej Android-användarna med virtuella troféer vilket gör det 

svårt att komma fram till en konkret slutsats. 

8.1 Förslag på framtida forskning 

En fördjupning av denna studie kan vara att genomföra mer kvalitativa datainsamlingsmetoder som 

intervjuer och observationer för att få djupare insikter om varför användandet skiljer sig åt mellan 

operativsystemen iOS och Android. Det vore intressant att studera användarna i deras verkliga miljö 

för att få djupare insikter om hur de faktiskt använder mobilapplikationen. En annan fördjupning av 

studien kan vara att genomföra användartester för att undersöka mobilapplikationens användbarhet. Ett 

exempel på ett sådant test kan vara att låta både användare och icke-användare från både 

operativsystemen utföra ett scenario i både iOS-applikationen och Android-applikationen. 

 

Vi anser att det kan vara intressant att genomföra liknande studier på andra sociala plattformar som 

Instagram eller Facebook för att undersöka om det går att se liknande användarmönster. Det hade även 

varit intressant att genomföra tester på andra sociala plattformar för att undersöka om de följer 

designmönster samt studera gränssnittens användbarhet. Denna studie visar bland annat på att Android-

användare laddar upp färre fångster än iOS-användare och det hade därför varit intressant att undersöka 

om liknande mönster återfinns gällande exempelvis bilduppladdning på Instagram eller statusar på 

Facebook. Detta skulle även vara givande för denna uppsats forskningsfråga för att få ytterligare 

information huruvida det är Fishbrains gränssnitt, operativsystemens gränssnitt eller andra faktorer som 

påverkar skillnader i användandet.  

 

Denna studie avser inte att lösa nuvarande designproblem utan snarare att identifiera dessa. Vidare kan 

det vara intressant att djupare studera mobilapplikationens gränssnitt och huruvida den följer de 

designmönster och designriktlinjer som finns. Likaså att genomföra en heuristisk utvärdering av 

gränssnittet med experter inom området. Detta skulle i sin tur leda till en vidareutvecklad 

mobilapplikation som då kan ompröva denna studie för att se om nuvarande resultat kvarstår eller om 

det påvisar några förändringar. 
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Appendix 1 
A survey about Fishbrain’s users 
106 svar 
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Svar från Android  
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If you did not select all the boxes above, motivate why you do not 

use that function 
2 svar 

 

- Not enough time u 
- I don't know what a "moment" is. I don't have any friends. 

 
 

If you could change something in Fishbrain, what would you 

improve? 
15 svar 

- Need way to add your bait 
- Keep smart assaes off the site. Easier to report rudeness 
- It takes forever to locate the correct lure used. There should be a write in instead of trying to 

find it based of manufacturer. 
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- Pay a cheaper yearly fee for premium 
- User instructions 
- I like it just the way it is 
- Ability to post more than 3 photos 
- Nothing that I can think of. It is a nice ap and I enjoy it. 
- I would make it easier to follow people in my area, fishing my species and water. Somehow I 

always end up friends with someone that does not fish for the same things as I do, and some 
of them are half a world away. I would also like to be able to post more types of tackle. There 
are some custom baits that I use that I would like to take a photo of and add to a "custom" 
tackle box. I would also like to limit the amount of posts I can see from some anglers. I enjoy 
seeing their catches, but sometimes people post too many at the same time... 

- To many post of catches not interested in or not my location even though I set up my 
preferences. Ensure only posts that are wanted show. 

- The ability to add a location and more accurate locations. 
- I've noticed some people have duplicates I'd like to have control of this 
- I would like to look up specific bodies of water. Usually I have to look up by species and then 

track the body of water down on the map. Being able to search a body of water and see all 
species caught there will make this app more user friendly, far more useful, as well as provide 
anglers with information so they know what tackle to bring. Different fish, different 
presentation. 

- Make premium a one time payment 
- adding more baits to include some store brand items 
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Svar från iOS 
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If you did not select all the boxes above, motivate why you do not 

use that function 
15 svar 

- not needed 
- Because there is not that much water around me. 
- I don’t connect with strangers 
- I can check the forecast through other apps. I like to see what other people have caught and 

where, but I do not like to connect with other people. 
- Busy fishin 
- no desire to use the functions that I have not checked.... 
- I don't know how or why to use them 
- I don’t know 
- Uploading photos has become more difficult since the first time I used Fishbrain. It's not user 

friendly. 
- I’m a beginer 
- ? 
- Cause I don't seem that those choices are useful to me 
- idk 
- fishing methods and species- i dont want to see fish from across the nation connecting- i keep 

my identity very private not uploading pictures- privacy 
- I usually tend to only post pictures of catches and don’t meet other anglers if I don’t know 

them already 

 
 

If you could change something in Fishbrain, what would you 
improve? 
29 svar 

- ? 
- I would like to add a title to a catch 
- email contacts 
- Maybe add tags? 
- To not have to pay for premium. 
- Obviously it would be nice to not have to pay for certain features. 
- No comment 
- When you click the back button it goes all the way back to the fishing location instead of the 

list of fish caught there. 



 
 

47 

- Make it completely free 
- Make it more user friendly. 
- Premium price 
- Give people using the app a means of communication that isn’t just commenting on each 

other’s posts. 
- Fishing it’s hovvy To keep my self relax from work ,I like to share my catch with friend and 

anglers ,also to se other catch from other anglers and places as well but it’s hard if you don’t 
have premium 

- Less money for premium 
- A clear way to know when and where to fish for species 
- ADD TIDAL MOVEMENTS 
- Nothing 
- Discourage anglers from naming smaller great lakes tributaries during the salmon and trout 

spawning runs, they don't need the added pressure that social media brings them. 
- I get frustrated with those who try to use it to pickup girls. Also frustrated with those who lie 

about fish size and weights. 
- Add the ability to private chat so conversations can occur without the phone going off every 

few seconds. It affects every person who commented. 
- Fish rankings 
- That premium is a little to pricey. 
- The price. There is no way I'm paying 8 bucks a month. I might pay a 1 time fee like 20 bucks 

(honestly at most) but there is no way I want a recurring subscription to an app. 
- It gives you a notification to tell you that you have no new notifications, multiple times. It would 

just be nice if you could actually read and fix this. 
- The ability to put in the time and location of catch. 
- I would like to narrow down the feed to the areas that I care about. I do not care about fish 

caught somewhere I do not plan on fishing. 
- Show all catch positions without premium 
- Make it easier to select a rare species to look at in my local area. 
- I would add a direct message option 
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Appendix 2 
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