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English title 
Case study for Fishbrain AB: 

User-research for the development of personas where the users have a large 

geographical distribution. 

Abstract 
This study is a case study for a mobile app for fishing enthusiasts, Fishbrain with               

the purpose of presenting personas based on user-research. This assignment was           

carried out upon request of Fishbrain as the company finds that they lack             

qualitative data. One main reason for this is that the majority of the users are               

located in the US. Fishbrain has 4.83 million users mainly across the United States,              

Australia, Sweden and Brazil (14th of December 2017). This study intends to            

determine whether our chosen methods for user-research can apply when the           

interviewers and the responders are located at different geographical locations, and           

to evaluate if our chosen method for deriving personas can be applied on a large               

user base. 

 

This study is based on quantitative data collected through surveys. Subsequently,           

interviews were conducted as a method for collecting more qualitative data. Based            

on this empirical foundation, interesting insights and recurring factors were          

categorized. Two primary personas and two secondary personas were developed          

from this analysis. 

 

This study finds that our chosen methods for user-research are valid when users             

and researchers are located in different places, but that there are certain limitations             

that the researchers should take into consideration, for example the time difference.            

This may require a longer research timeframe than if the research is conducted in a               

lab environment. 

 

 

Keywords: User-research, User centred design, Personas, Geographic distribution, 

Quality research 
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Sammanfattning 
Denna undersökning är en fallstudie för Fishbrain med syfte att presentera personas            

framtagna utifrån användarundersökningar. På önskan av Fishbrain genomfördes        

detta uppdrag då företaget upplever att de saknar kvalitativ data, eftersom           

majoriteten av användarna befinner sig i USA. Fishbrain har 4,83 miljoner           

användare fördelat över främst USA, Australien, Sverige och Brasilien         

(2017-12-14). Med denna studie hoppas vi kunna svara på huruvida våra valda            

metoder för användarundersökningar är lämpliga då undersökare och deltagare         

befinner sig på olika geografiska platser, samt att utvärdera huruvida vår valda            

metod för framtagande av personas kan appliceras på en stor användarbas. 

 

Undersökningen utgår från kvantitativt insamlad data från enkätundersökningar. 

Därefter används intervju som metod för att komma åt mer kvalitativa aspekter. 

Utifrån denna empiriska grund kategoriseras olika intressanta insikter och 

återkommande faktorer. Vid analys av datainsamlingen utvecklas två primära samt 

två sekundära personas. Undersökningens slutsats är att det är applicerbart att 

genomföra användarundersökningar när användarna och undersökarna befinner sig 

på olika platser, men att det finns vissa begränsningar som undersökarna bör ta 

hänsyn till, såsom tidsskillnad. Dessa begränsningar medför att den tidsram som 

sätts för projektet bör beräknas längre än om undersökningarna genomförs i 

laboratoriemiljö.  

 

Förord 
Vi vill börja med att tacka Fishbrain för möjligheten att genomföra denna studie. Vi              

vill även tacka teamen på Fishbrain för deras engagemang och vägledning under            

genomförandet av projektet. Vi vill framförallt tacka Bojan Lazic,         

marknadsansvarig, och Brent Blazek, affärsutvecklingschef, på Fishbrain, som gav         

oss möjligheten att nå ut till Fishbrains användare, samt Anton Westman,           

utvecklare på Fishbrain, som tipsade oss om Fishbrain och för hans engagemang            

för användarstudier som smittade av sig när intervjuer genomfördes kvällstid. Vi           

vill även tacka vår handledare Fredrik Winberg, avdelningsföreståndare, lektor i          

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, för hans förmåga att ta ned oss             

på jorden när vi svävat ut alltför mycket med våra idéer.  
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1. Inledning 
Under det senaste decenniet har närheten till en global marknad bidragit till stora             

förändringar och möjligheter, i synnerhet för start-ups. Genom globaliseringen         

möter dessa start-ups en ökad konkurrens men även andra utmaningar.          

Interaktionsdesign och användarcentrerad design används i hög grad för att          

intressera kunder och konkurrera med liknande företag. En viktig del inom           

användarcentrerad design är att ha med användarna under hela designprocessen. En           

stor geografisk spridning och distans till användarna medför vissa utmaningar.          

Både inom interaktionsdesign och användarcentrerad design är en viktig del att,           

genom empiriska undersökningar, minska kunskapsklyftorna mellan utvecklare och        

användare (Norman & Draper 1986, s.39). Syftet med denna undersökning är att,            

genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för        

användarundersökningar, få ut kvalitativ information från ett stort antal användare          

som befinner sig på en annan geografisk plats för att sedan skapa underlag till ett               

antal personas.  

 

Personas är ett av flera effektiva designverktyg som användarcentrerad design          

presenterar för att skräddarsy tjänster enligt användarnas motivation,        

beteendemönster, mål och behov. Personas används som kommunikationsverktyg        

mellan team och underlättar närhet till användarna under hela processen. Cooper           

(1999) menar att en designer ofta kan ha svaga eller till och med motsägelsefulla              

tankar gällande de avsedda användarna och kan komma att basera scenarion på            

personer som liknar dem själva. Genom att tillämpa personas som baseras på de             

tänkta användarna kan designern få stöd att styra bort fokus från egna åsikter och              

mål (Cooper 1999).  
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2. Bakgrund 
Denna uppsats är en fallstudie för Fishbrain och syftar till att undersöka huruvida             

det går att få ut kvalitativ information från en kvantitet av användare som befinner              

sig på en annan geografisk plats. Fishbrain är beläget i Stockholm, Sverige. De har              

4,83 miljoner användare som är geografiskt utspridda över framför allt USA,           

Australien, Sverige och Brasilien. En klar majoritet av användarna befinner sig i            

USA, och det är även dessa användare som utgör den primära målgruppen.            

Fishbrain är en nätverksbaserad fiskeapplikation (se Figur 1). Användarna har          

möjligheten att se uppdateringar i området från andra användare de valt att följa.             

De kan exempelvis upptäcka fångster (se Figur 2) och oupptäckta områden samt se             

vilka fiskar som fångas och vilka beten som används. Användaren har även            

möjlighet att ta del av statistik på sitt fiske. Applikationen är gratis och laddas ned               

via Google Play eller AppStore. Valmöjligheten att bli premium-användare finns          

för en kostnad och då ges bland annat möjligheten att se precisa positioner för              

fångster och följa andras statistik. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 1 Flödet i applikationen     Figur 2 Geografisk lokalisering av fångster 
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De designbeslut som tas görs via OKR-mål där ledningen bestämmer ett relativt            

högt mål och sedan får mindre team generera delmål som de tror kommer bidra till               

att uppfylla målet. OKR står för Objectives and Key Results som är ett             

tillvägagångssätt för att sätta upp mål. Metoden kan göra det enklare att bryta ner              

mål i mindre bitar och för uppföljning. Objectives står för vad som vill uppnås? och               

Key Results står för vad krävs för att detta ska uppnås?. Under OKR-perioderna             

används så kallade A/B-test för att, på ett datadrivet sätt, utvärdera vilka riktningar             

teamen bör ta för att nå sina mål. Ett exempel på detta kan vara när ett team vill                  

testa en ny design för att öka antalet interaktioner med appen. Användarbasen delas             

då upp i testgrupper där ett visst antal användare får den nya designen, och resten               

fortsätter med den gamla. Efter en tid analyseras sedan data med hjälp av verktyg              

för datavisualisering för att se huruvida den nya designen hjälper teamet att uppnå             

sitt Key Result. Visar data att designen inte är det bästa alternativet tas designen              

bort och ett nytt delmål testas. Processen att komma på nya A/B-test baseras till              

stor del på företagets uppfattning av sina, befintliga och tilltänkta, användare.           

Eftersom Fishbrain befinner sig på en annan geografisk plats än majoriteten av            

användarna upplever företaget att det finns ett glapp mellan användarna och           

företaget. Fishbrain beskrev problematiken och vi gav förslaget att genomföra          

användarundersökningar där slutresultatet är att presentera personas som        

representerar användarna.  

2.1 Interaktionsdesign  
Processen att designa för användarna handlar om att få en förståelse för vilka de är.               

Målet är att artefakten ska vara effektiv i användandet. Sharp, Preece och Rogers             

(2015, s.19) beskriver användbarhet, usability, som ett mål för att se huruvida en             

artefakt exempelvis är; lätt att lära, effektiv att använda, ett nöje för användaren.  

 

Sharp et al. (2015, s.19) definierar sex olika användbarhetsmål: 

● Effectiveness 

● Efficiency 

● Safety 

● Utility 

● Learnability 

● Memorability 
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Användbarhetsmål kan sättas för en bra grund för att ifrågasätta artefaktens design.            

Effectiveness är ett mål som beskriver hur effektiv artefakten är att göra det den              

faktiskt är skapad för. Efficiency beskriver hur artefakten stödjer användarens          

möjlighet att genomföra uppgiften. Safety är ett användbarhetsmål som innebär att           

skydda användaren från farliga händelser och oönskade situationer. Utility handlar          

om att artefakten ska ha rätt funktioner så att användaren kan genomföra sin             

uppgift. Learnability beskriver hur enkel artefakten är att lära sig att använda.            

Memorability är det mål som handlar om huruvida artefakten är enkel att minnas             

hur den används, efter den har använts en gång.  

2.2 Användarcentrerad design 
Begreppet User Centered Design myntades av Donald A. Norman och konceptet           

blommade ut när hans bok User Centered System Design; New Perspectives on            

Human-Computer Interaction släpptes 1986. Det blev tydligt att det kunde utvinnas           

instinkter i att studera användarna och interaktionen med datorer vid utformandet           

av teknik. The Gulfs of Execution and Evaluation (se Figur 3) beskriver det             

mellanrum som finns mellan det mål användaren har med artefakten och med det             

fysiska systemet. (Norman & Draper 1986,  s.39).  

 

 
Figur 3 Norman och Stephen (1986, s.39) illustration över “The Gulfs of Execution and Evaluation”. 

 

Norman och Draper (1986) poängterar att designen för gränssnittet ska tas som ett             

enskilt problem. Designen av ett gränssnitt kräver kunskap inom tre områden: 

● design, programmering och teknologi 

● människor, kommunikation och interaktion 

● uppgiften som ska genomföras 
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Programmerare har oftast mest kunskap om det första området och psykologer om            

det andra. De potentiella användarna bär på expertkunskap om det tredje. Norman            

och Draper (1986, s.60) anser att om teknologi designas utifrån användarcentrerad           

design, för att bygga en bro över mellanrummet (se Figur 4), bör det göras i               

multidisciplinära team.  

 

 
Figur 4 Norman och Stephen (1986, s.40) illustration över “Bridging the Gulfs of Execution and 

Evaluation”. 

 

 

Sharp et al. (2015, s.327) definierar användarcentrerad design som en drivkraft för            

designprocessen, där de riktiga användarna och deras mål är en central del. De             

menar att detta resulterar i artefakter som stödjer användarnas användande, istället           

för att begränsa. Fortsättningsvis beskriver de användarcentrerad design som ett          

tillvägagångssätt och en filosofi snarare än en teknisk aspekt. 
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Gould och Lewis (1985) beskriver tre principer för design. Enligt vår översättning            

blir det: 

 

1. Tidig fokus på användarna och uppgifterna 

Att studera användarnas kognitiva, beteendemässiga, antropometriska och       

attitydgrundande egenskaper, samt att studera användarna i den tänkta         

miljön, kan ge en god förståelse för vilka användarna är.  

2. Empiriska mätningar 

Tidigt i designprocessen bör användare interagera med simuleringar och         

prototyper i en verklig miljö. Användarnas interaktioner bör observeras,         

spelas in och analyseras.  

3. Iterativ design  

Designprocessen är iterativ, det vill säga en cykel av design, test och            

omdesign. De användbarhetsdefekter som upptäcks vid användartest       

genomgår en omdesign så att designen möter användarens behov. 

 

Sharp et al. (2015, s.328) bryter ner Gould och Lewis (1985) tre principer för att               

förtydliga och förklara processen. Att tidigt fokusera på användarna och          

uppgifterna bryter de ned till fem punkter, som enligt vår översättning blir: 

 

● Användarnas uppgifter och mål är drivkraften i designprocessen.  

● Användarnas beteenden och den kontext de befinner sig i studeras. Målet           

är att artefakten ska stödja detta beteende och denna kontext. 

● Användarnas egenskaper fångas och designas för. Det kan exempelvis         

handla om fysiska egenskaper, som längd och styrka, men även om den            

specifika uppgiften som ska genomföras.  

● Användarna är delaktiga i processen, från så tidigt som möjligt till så långt             

in i processen som det går. Användarnas respons anses otroligt viktig. 

● De designbeslut som tas utgår från användarnas kontext men behöver inte           

nödvändigtvis betyda att användarna är aktivt delaktiga i hela         

designprocessen. Målet med användarcentrerad design är att designers har         

användarnas behov och mål i åtanke. Så länge detta görs är denna princip             

uppfylld. Att ha användaren i åtanke kan vara en utmaning, men att            

använda sig av personas kan vara ett sätt att inte glömma bort vilka             

användarna är. 
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Sharp et al. (2015, s.330) förklarar empiriska mätningar, som något som bör            

definieras i början av designprocessen. Att bestämma användbarhetsmål samt mål          

för användarupplevelsen tidigt i processen. Detta kan hjälpa designteamet att välja           

mellan designalternativ, samt hjälper till att utvärdera empiriskt.  

 

Sharp et al. (2015, s.330) förklarar iterativ design som ett tillvägagångssätt som            

tillåter designen att omdesignas baserat på den återkoppling som fåtts. Desto mer            

användarna och designern interagerar med artefakten, desto mer insikter kommer          

fram och då krävs en iteration. Där de nya instinkterna implementeras i designen             

som sedan testas.  

2.3 Personas  
Användningen av personas kan spåras tillbaka till slutet av 90-talet där ett antal             

industrikonsulter började använda sig av Alan Coopers teknik Personas från hans           

bok The Inmates Are Running the Asylum (1999). Även då Cooper var tvetydig vad              

gällande personlighetsskapande i sin bok blev personas väldigt populärt då det           

lyckades lösa problemet med kommunikationen mellan parterna under        

designprocessen. Coopers tidiga personas var grova skisser och med tiden har           

Coopers metod utvecklats till att inkludera intervjuer och etnografi för att framleva            

mer detaljerade tecken hos personas.  

 

Sharp et al. (2015, s.357) definierar personas som en detaljerad beskrivning av de             

typiska användarna som designers kan fokusera på och designa produkten för.           

Personas beskriver inte riktiga personer, men är mer realistiska än idealistiska.           

Personas kan representera flera olika användare som deltagit i datainsamling och           

varje persona kan besitta unika mål som relaterar till artefakten. En persona innehar             

även en beskrivning av egenskaper, åsikter, uppgifter och omgivning. Varje          

persona har oftast ett namn, en bild och något personligt, exempelvis vad hen gör              

på sin fritid. Att lägga till detaljerade beskrivningar i en persona kan hjälpa             

designers att se en persona som en riktig användare, och vara en bra vägledning i               

designprocessen (se Figur 5).  
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Figur 5 Exempel på persona där Sharp, Preece och Rogers (2015, s.358) refererar till Caplin Systems 

där dem använde sig av persona. 

 

Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015, s.95) skriver i boken Design: process            

och metod att en persona är en fiktiv beskrivning av en person som tillhör              

målgruppen. Den beskrivning som utformas grundas i utforskningen av         

användarnas kontext via exempelvis statistik, intervjuer, observationer,       

kontextanalys etc. Wikberg Nilsson et al. (2015, s.95) skriver att syftet med en             

persona är att fokusera på en levande beskrivning av målgruppen snarare än att             

bygga ett projekt på data och statistik. En persona är en metod vars syfte är att                

utveckla empati med användaren och dess behov. För att ta fram en persona bör              

man plocka ut insikter från den slutliga användarens kontext för att få en förståelse              

för användarnas sammanhang, situation och miljön. Detta kan göras via exempelvis           

intervjuer, observationer, fokusgrupper, enkäter etc. Därefter kan man        

kontextualisera materialet genom att analysera utifrån: Vilka är deras drivkrafter?          

Vad syns att de gör som inte sägs? Vad är deras frustrationer? Vilka drivkrafter har               

dem? Därefter kan man kartlägga ett mönster på så sätt att ta fram bland annat               

likheter och beskriva situationer för att sedan ta fram liknande aspekter såsom            

intressent, relation till projektet, mål, rädslor, åsikter etc. Sedan läggs ett namn och             

en bild till för att göra karaktären mer levande, tillsammans med en beskrivning av              

personan och dess upplevelser och värderingar. Wikberg Nilsson et al. (2015, s.95)            
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skriver även att en persona inte ska vara en poster på en stereotyp, då har metoden                

förlorat sitt syfte. 

 

2.4 Problemformulering och syfte 
Relativt lite forskning visar hur personas kan tas fram utifrån en kvantitet av             

användare som är geografiskt utspridda. Syftet med denna undersökning är att se            

huruvida metoder som genomförts för användarundersökningar i labbmiljö        

appliceras då testpersonerna befinner sig på en annan plats.  

Problemformuleringar som grundar arbetet är: 

● Hur tas personas fram där användarna och undersökarna har en geografisk           

spridning? 

● Hur hanteras urvalet vid en stor kvantitet av användare? 

● Vilka begränsningar finns när undersökarna och användarna befinner sig         

på olika platser? 

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Personas 
I HCI-samhället blev Coopers (1999) ursprungliga begrepp Persona en populär          

metod att använda sig av i en användarcentrerad designprocess. Att personas har en             

positiv inverkan på designprocessen lyfts av bland annat Pruitt och Grudin (2003),            

Miaskiewicz och Kozar (2011) och Chang, Lim och Stolterman (2008). De bygger            

vidare på Coopers tankar och fokuserar på hur en persona skapas samt har egna              

tankar på hur de kan göra dem mer kraftfulla.  

 

Pruitt och Grudin (2003) menar att Coopers tillvägagångssätt är onödigt dyrt,           

tidskrävande och ineffektiv på att lösa det grundläggande problemet. Deras metod           

och användning av personas skiljer sig åt från Coopers metod på flera sätt. De              

anser att personas bör användas tillsammans med andra kvantitativa och kvalitativa           

metoder för att på så sätt ge en förstärkt effektivitet. Likt Cooper betonar de styrkan               

hos personas för att öka kommunikationen och motivationen mellan teamen. De           

menar även att personas kan vara till stor hjälp för designerns möjlighet att             

fokusera. För att bestämma vilka segment som ska få lägga grund till de 3–6              

personas använde Pruitt och Grudin tidigare användarundersökningar och        

marknadsundersökningar. Utifrån både kvantitativ och kvalitativ data lät de         
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medlemmar från olika team vara med och bearbeta data som fanns för varje             

persona. Ett mål Pruitt och Grudin hade var att alla uttalanden i deras personas              

skulle vara genererat från användardata. Pruitt och Grudin menar att den största            

fördelen med att låta personas genomsyra hela företaget är att det skapar ett tydligt              

fokus på användarna. Även effektiviteten vid test där utvärderaren kan ta hjälp av             

de olika personas för att belysa olika delar av designen. I Pruitt och Grudins              

mening bör användartester utföras av personer utanför utvecklingsteamet, då         

designen och funktionerna lätt blir självklara för dem som är involverade i            

designprocessen. Det har visat sig att användningen av personas vid test av produkt             

har liknande effekt som att använda någon utanför produktionen. Slutligen påpekar           

Pruitt och Grudin (2003) att användningen av personas bygger på beslutstagande           

och att det inte är en vetenskap utan ett verktyg.  
 

Miaskiewicz och Kozar (2011) menar i sin rapport på att användarcentrerad design            

fortfarande har stora svårigheter att förstå sig på användarnas förmåga att förstå och             

använda artefakten. De lyfter personas som ett potentiellt hjälpmedel att lösa dessa            

problem. Miaskiewicz och Kozar följer Pruitt och Grudin (2003) representation av           

personas som fiktiva och specifika samt korrekt framtagna utifrån slutanvändaren.          

Denna representation är uppbyggd av slutanvändare som delar gemensamma         

beteenden och egenskaper. Tillsammans med namn, bild och egenskaper         

presenteras även en berättelse av personan med två mål: att ge liv och bakgrund              

samt en kontext i form av behov och personliga mål (se Figur 6).  
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Figur 6 Ett exempel på en persona utifrån Kerr, Tan och Chua (2014, s.262)  

 

Med Cooper, Pruitt och Grudins stöd menar Miaskiewicz och Kozar (2011) att det             

är bevisat att användningen av personas underlättar att utveckla användbar och           

nödvändig design. Som Miaskiewicz och Kozar påpekar i sin rapport finns det en             

del litteratur och forskning inom personas men det som saknas är en solid empirisk              

grund. De förväntade fördelarna att involvera personas i processen utifrån (Cooper           

1999; Pruitt & Grudin 2003) är förbättrad kommunikation inom design teamen och            

andra intressenter, samt ett ökat fokus på behoven hos användarna. Resultatet av            

undersökningen visade upp flertal fördelar med personas användning inom design.          

Enligt vår översättning blir bland annat:  

 

1. Fokusera produktionen efter användarnas behov, mål och kunskaper. 

2. Prioritering av produktionskrav. 

3. Målgruppsprioritering och att rikta fokus på den prioriterade publiken. 

 

Utifrån Miaskiewicz och Kozars (2011) undersökning visas det tydligt att          

experterna i panelen som har arbetat i relation till personas under en längre tid ser               

stora fördelar med personas. 

 

Chang, Lim och Stolterman (2008) beskriver i sin rapport Personas: From Theory            

to Practices att personas är en teknik som används av design praktiker inom             

området interaktionsdesign. Likt de andra rapporterna bygger även denna på          
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Coopers modell och ska tillföra förståelse, fokus och klarhet vad gällande           

användarnas mål. I Chang et al. (2008) undersökning ligger fokus på           

Interaktionsdesign, människa-datorinteraktion (HCI) och användargränssnitt (UI)      

för att där kunna identifiera användare och deras behov.  

 

Coopers modell presenterar personan som en individuell människa som ska          

representera en specifik grupp där människorna är lika. Chang et al. (2008) menar             

att personas även kan vara en mash-up av människor. Det vill säga att exempelvis              

egenskaper, mål och svårigheter plockas ihop från olika människor och sätts i            

samma persona. 

 

Cooper och Pruitt menar att det ideala skulle vara om personas helt grundas i              

användarstudier. Chang et al. (2008) påvisar att det ofta inte riktigt ser ut så i               

praktiken utan att designerns idéer, antaganden och erfarenheter tar upp en stor            

rymd av personan.  

 

Chang et al. (2008) hänvisar till en undersökning med två team, det ena teamet              

designat med en persona och det andra teamet utan en persona. I teamet som              

designade utan en persona hade team-medlemmarna olika användare i åtanke; en           

hade sig själv och en annan hade en ung flicka. Genom att tänka på olika användare                

blev slutresultatet ganska olikt, till skillnad från det andra teamet som använde sig             

av personan John. Där syntes ett tydligt fokus på John samt hur han ska kunna               

använda artefakten i sitt dagliga liv.  

 

Kerr, Tan och Chua (2014) använder sig av goal-directed design för att utforma             

personas. Denna metod inriktar sig på att få insikter om användarna för att på så               

sätt skapa en design som tillåter användarna att möta sina behov. Coopers filosofi             

vad gällande målinriktad design är att först samla in användardata från           

användarundersökningar för att sedan utvecklas personas. Chang et al. (2008)          

menar att personas kan skapas vid vilket stadie som helst i designprocessen och             

under tiden utvecklas med datainsamlat material.  

 

Kerr et al. (2014) använder sig bland annat av intervjuer och observationer. Den             

insamlade datan analyseras sedan och grupperas efter behov, beteende och mål för            

att sedan ta fram personas. I arbetet mot att finna insikter om användarna             
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genomförs observationer av användarnas aktiviteter i köksmiljöer och även         

semi-strukturerade intervjuer. Sedan, för att skapa ett underlag för de insikter de            

fått utifrån dessa två metoder, skickas en enkät ut för att skapa en större              

kvantitetsbaserad persona.  

 

För att analysera insamlad data använde de sig utav modellering. modellering är ett             

sätt att analysera data på och bör utföras av de forskare som genomförde             

observationerna och intervjuerna (Kerr et al. 2014, s. 259). Utifrån dessa mönster            

kan sedan grupperingar och karaktärsdrag tas fram och forma persona. I Kerr et al.              

(2014) undersökning fick de, utöver de tre primära personas, fram tre sekundära            

personas där egenskaperna kan korsas över de primära personas. (Se Figur 7) för             

exempel på en primär persona som framtogs av Kerr et al. (2014). Vid användning              

av personas är det viktigt att vid designbeslut se över de primära personas för att               

uppfylla deras behov. Sekundära personas är riktade till sekundära behov hos           

användare och har inte samma krav att uppfyllas vid designbeslut. I Kerr et al.              

(2014) studie intervjuades 12 personer från fyra olika användargrupper. Vid          

observationer och intervjuer samlades data in via video, audio samt noteringar.           

Varje deltagares svar avkodades noggrant där all information plockades ut och           

placerades in i olika kategorier. Därefter letades mönster upp mellan de olika            

deltagarna genom induktiv och deduktivt resonemang med färgkodade post-it         

noteringar för att sedan visualisera dessa mönster av grupperade användare. Utifrån           

dessa mönster skapades personas. Sedan brainstormade forskningsteamet fram        

scenarios för att beskriva de olika personas liv. För att stärka dessa personas             

validitet skickade Kerr et al. (2014) ut en enkät där egenskaper och påståenden om              

persona, som var representativa för en större grupp användare. Utifrån de           

påståenden, som forskarna formade av resultatet från intervjuerna, presenterades         

det i enkäten en likertskala med möjligheten att instämma helt eller tar helt avstånd              

från påståendet. Dessa procentuella svar kopplades sedan till personas för att välja            

ut den persona som upplevdes representera användarnas behov, beteende och mål           

bäst. 
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Figur 7 Ett exempel på en primär persona utifrån Kerr, Tan och Chua (2014, s.262)  

 

2.5.2 Metoder för användarundersökning 
Daae och Boks (2015) förklarar vikten av att få insikter i användarna för en design               

som är hållbar. De beskriver dock en potentiell nackdel, med att förlita sig på              

användarcentrerad design, vilket är att deltagarna möjligtvis kan svara vad de tror            

är socialt rätt och inte vad de verkligen upplever. Detta kan påverka giltigheten av              

den information som samlas in.  

 

Daae och Boks (2015) anser att det finns två olika tillvägagångssätt för att             

undersöka användarna. Det finns faktorer som användarna är medvetna om, interna           

faktorer, dessa är bäst att undersöka med att kommunicera med användarna samt            

faktorer som användaren inte är medveten om, externa faktorer. Vilka är bäst att             

undersöka genom att ta reda på vad användaren faktiskt gör. Interna faktorer kan             

undersökas genom att få reda på användarnas åsikter och tankar. Det kan bland             

annat vara användarnas mål, attityder, värderingar som subjektiva begränsningar,         

och externa faktorer kan bland annat vara sociala normer som objektiv           

begränsning. De interna och externa faktorerna grundas i hur användarnas livsmiljö           

ser ut.  

 

Daae och Boks (2015) beskriver metoder som kan ge tillgång till användarens            

interna faktorer, men att det bör finnas en medvetenhet om att informationen är             

subjektiv och kan påverkas av externa faktorer såsom sociala normer, samt att det             
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kan finnas ett behov av att svara ett korrekt svar. För att få fram interna faktorer                

beskriver Daae och Boks (2015) bland annat: intervju, fokusgrupp, kort sortering,           

uppgiftsanalys i grupp och dagboksstudie är metoder som lämpar bäst. Daae och            

Boks (2015) beskriver olika tillvägagångssätt för att få information om externa           

faktorer. Författarna beskriver bland annat: observation, video-etnografiska studier,        

skuggning och användartester som metoder lämpade för att få fram vilka sociala            

normer som finns. Metoder som kan få information som både är interna och externa              

är exempelvis: etnografiska studier, där forskaren observerar och tillhör miljön en           

längre tid samt kontextuell, där blir forskaren en lärling på personens arbetsplats            

för att få information om arbetsmiljön och beteende som blivit en vana för             

personen. Daae och Boks (2015) förklarar även att en triangulering av metoder kan             

ge en insikt i användarens medvetna och omedvetna beteende. De förklarar även att             

vid val av metod handlar det inte endast om att välja en som passar med               

undersökningssyftet utan att det finns andra aspekter och begränsningar som kan ha            

en påverkan av val av metod. Det kan vara begränsningar såsom tid, antal             

användare etc. som gör att vissa metoder diskvalificeras, trots att dessa metoder var             

bäst lämpade för undersökningssyftet.  

2.5.3 Kvalitativ dataanalys 
Chowdhury (2014) beskriver i sin rapport Coding, sorting and sifting of qualitative            

data analysis: debates and discussion hur kvalitativ data kan analyseras. QDA (i.e.            

qualitative data analysis) beskrivs ofta som en rad processer och procedurer för att             

förstå och förklara den data som forskaren har samlat in. QDA baserar sig             

vanligtvis på en sociologisk tradition och använder en reflexiv, analytisk och           

induktiv strategi med syfte att undersöka det meningsfulla och symboliska          

innehållet i den kvalitativa data. För att få en djupare förståelse för mänskligt             

beteende och skäl som styr dessa beteenden. Det finns mycket kritik mot QDA             

bland annat svårigheten att veta hur långt forskningsresultaten är fördjupade av           

forskarens egna åsikter och uppfattningar. Chowdhury (2014) hävdar att många          

forskare anser att den kvantitativa data kan hjälpa forskaren i sin analys av den              

kvalitativa data genom att ge en ökad förståelse för kontexten. Styrkorna hos QDA             

är att den kan generera rik, detaljerad data. Kvalitativ forskning innefattar främst            

mänskliga egenskaper, förståelse, kunskap och sociala sammanhang. Analys av         

kvalitativ data utgår ifrån att lyssna, transkribera, läsa och koda inspelade intervjuer            
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och data. Sedan kategorisera och granska data. Det kräver även att forskaren utför             

och använder analytiska strategier som bokstavliga, tolkande och reflexiva synsätt.  

 

I Personas in action: Ethnography in an interaction design team av Blomqvist och             

Arvola (2002) analyserades de empiriska material som samlats in genom          

workshops, intervjuer, dagbok dokumenteringar genom att till en början utveckla          

enheter av tankar. Längre fram i analysen formades dessa enheter av tankar till             

kategorier och under-kategorier som Blomqvist och Arvola (2002) presenteras som          

teman. Varje tema presenterar meningsfullt empiriskt material genom att uttrycka          

aspekter som återkommer flertal gånger i materialet, här tas även aspekter som är             

förekommande i mindre utsträckning upp då även de kan komma att innehålla            

känslomässig eller faktuell betydelse.  

 

I Kerr et al. (2014) forskning analyserades och kodades data genom att skriva ut en               

detaljerad lista över den information som samlats in. Dessa svar gick sedan            

forskarna igenom för att extrahera variabler som alla deltagare kunde matchas med            

i analysen. Dessa variabler kategoriseras därefter utifrån tolv kategorier. Dessa          

kategorier listades upp på stora A1 papper utifrån de tre olika personas grupperna             

(nybörjare, familj, erfaren), där deltagarna fick en siffra och deras svar färgkodas            

för en enklare analys. Därefter kunde deltagarnas siffra placeras in på           

papperskartan med de variabler som var relevanta för dem. Över dessa pappersark            

sökte forskarna mönster med hjälp av induktiv och deduktivt resonemang där           

post-it anteckningar användes för att visualisera kodade kartläggningen för de          

mönster av grupperade användare som sedan lägger grunden för de personas som            

tas fram (Kerr et al. 2014).  

 

Den slutsats vi drar från den insamlade tidigare forskningen är att vi finner en viss               

avsaknad i forskning kring hur personas utformas från kvalitativ datainsamling där           

användarna befinner sig på olika geografiska platser. Genom detta ser vi att det             

behövs undersökas om de kvalitativa datainsamlingsmetoder som presenteras ovan         

går att applicera på ett projekt med användare som har en geografisk spridning. Vid              

skapandet av personas, i de ovanstående presenterade artiklarna, använder de sig i            

någon utsträckning av data som är insamlad vid ett fysiskt möte. Hur kan distans              

och hindret av ett fysiskt möte komma att påverka projektet? Att genomföra dessa             

användarundersökningar kan vara väldigt tidskrävande, därav tar vi inspiration från          
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Kerr et al. (2014) som menar på att målinriktad-design kan hjälpa till att             

effektivisera datainsamlingen vid användarundersökningar. Skulle denna metod       

kunna hjälpa till i datainsamlingen för skapandet av personas, där          

användarundersökningar sker med olika geografiska platser. Om hypotesen        

stämmer kan detta innebära en minimerad kostnad för företag som vill genomföra            

användarundersökningar där användarna och undersökarna har en geografisk        

spridning. 

2.6 Analys av Fishbrains data  
För att skapa en grundläggande förståelse för Fishbrains användare togs det fram            

kvantitativ data ur Fishbrains datas. Denna kvantitativa data som Fishbrain samlar           

in och visualiserar genom Periscope Data går det att ta fram information angående             

användarens interaktion; i form av bland annat klick, gillningar och uppladdningar.           

För att på en djupare nivå förstå användarna och deras behov bör denna             

kvantitativa data kompletteras med kvalitativ data. För att skapa en grund, att            

bygga vidare på med kvalitativ data, plockades det med hjälp av Periscope Data             

fram kvantitativ information angående användarna såsom huruvida användningen        

påverkas av säsong, hur många uppladdade fångster varje grupp har i medel, hur de              

är geografiskt spridda, ålder. Vid studerandet av Fishbrains data blev det tydligt att             

de inte hade någon information om; ålder, geografisk placering i närmare mått än             

land, hur användarna ser på sitt fiske samt hur länge de varit medlemmar. Med mål               

att försöka förstå användarna bättre, för att mer träffsäkert utveckla tjänsten för            

användarna finns det självklara fördelar att samla in kvalitativa aspekter från de            

insikter den kvantitativa data genererar. Syftet med att analysera den kvantitativa           

data var för att se vilken information om användarna som redan fanns. För att sedan               

utforma en enkät med frågor som kan hjälpa till att fylla ut det glappet som               

framkommit. 

3. Metod 

3.1 Enkät - Genomförande 
Då respondenterna befinner sig på en annan geografisk plats, och tillfälle för att             

resa till USA inte möjlig, utformades enkäten via online-verktyget Netigate (se           

Bilaga 1, s.55). I valet av vilket verktyg som skulle användas vid utformning var en               

essentiell del möjligheten att göra en tvåsidig enkät. Utifrån de insikter som            
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presenteras tidigare under rubriken analys av Fishbrains data, riktades fokus på två            

användargrupper, gratis-användare och premium-användare för användare med       

operativsystemet iOS. Dessa två grupper bidrar med olika utmaningar vid          

designandet av tjänsten samtidigt som kunskapen om möjliga generella skildringar          

mellan användarna i de olika grupperna kan bidra med intressanta insikter att bygga             

vidare på inför nästa datainsamlingsmetod. Som tidigare nämnt vid analysen av           

Fishbrains data, saknas bland annat data om; användarnas ålder, geografiska          

placering, mål med användning etc. Syftet med enkäten var att skapa en bättre             

förståelse för användarnas bakgrund, tankar, användning och mål. Detta utformade          

tre huvudsakliga kategorier för enkäten; personalisera användaren i form av          

bakgrund, användning av applikationen och personliga mål och triggers. Då det är            

av intresse att se mönster hos användarna i de olika användargrupperna samlas data             

från enkäterna in avskilt från respektive användargrupp. Vid skapande av personas           

handlar det om att ge en trovärdig bild om användarnas bakgrund (Miaskiewicz &             

Kozar 2011). Pruitt och Grudin (2003) pratar även om att informationen som            

bygger upp personas bör komma från de verkliga användarna. Därav fyller den            

första kategorin, personalisera användarna, frågor såsom; ålder, kön,        

sysselsättning, civilstånd, barn, inkomst och geografisk placering. Denna data         

kommer även att komma till nytta vid analys av mönster och grupperingar för             

användarna. Den andra kategorin, användningen av applikationen, ska tillföra en          

förståelse för kopplingen mellan medlemskapets tidsaspekt och aktiviteten av         

användandet. På samma sätt som användarnas mål, syfte och triggers ska ge ett             

mer holistiskt perspektiv.  

 

3.1.1 Pilotstudie 
Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie där fem personer från           

Fishbrain deltog. Då enkäten är utformad på engelska och målgruppen är           

amerikansk, var syftet med pilotstudien att korrekturläsa språket. Syftet var även           

för att ta bort om det fanns en viss jargong i texten, men även för att lägga till den                   

jargongen som användarna möjligtvis har, men som missats då vi inte tillhör            

målgruppen och då engelska inte är vårt modersmål. Genom att upptäcka denna            

jargong som användarna delade kunde frågorna omformuleras så att de blev mer            

träffsäkra och mer intressanta för användaren.  
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3.1.2 Urval  
Ett slumpmässigt urval genomfördes med hjälp av Bojan Lazic, marknadsansvarig          

på Fishbrain, där det först segmenteras bort användarna som använde sig av            

Android. Så att det endast var iOS-användare kvar, därefter segmenteras det bort            

10% som nyligen fått mailutskick. Därefter valdes det ut 10% av användarna med             

segmenten; att användaren ska ha öppnat applikationen senaste 30 dagarna,          

användaren ska tidigare fått nyhetsbrev, användarens mailadress är korrekt och          

användaren befinner sig i USA. Detta resulterade i ett urval på 21 691 användare.              

Majoriteten av användarna är gratis-användare så att göra ett slumpmässigt urval,           

istället för ett strategiskt urval, upplevdes som relevant då det skulle ge en             

representativ bild av populationen. Utskicket genomfördes genom Fishbrains        

mailutskick. I kvantitativa undersökningar kan man arbeta med olika typer av           

slumpmässiga urval, då det ger möjligheten att generalisera utifrån statistiska          

beräkningar (Alvehus 2013, s.66). Syftet med enkäten var att få en viss mängd svar              

som kan representera hela populationen, vilket var en viktig del i urvalsprocessen. 

3.1.3 Enkätresultat 
Enkäten skickades ut till 21 691 respondenter, ett bortfall på 2,536% (550 av 21              

691) då dessa e-mailadresser inte var aktiva. Det var 3,5% (769 av 21 691) som               

öppnade mailet och 0,7% (153 av 21 261) som klickade på länken till enkäten. Ett               

bortfall på 43 personer som valde att klicka på länken men inte att delta i enkäten.                

Slutligen resulterade det i att 110 personer deltog där 85 respondenter genomförde            

en komplett enkät. Uppbyggnaden på enkäten började med frågan om respondenten           

var gratis-användare eller premium-användare, sedan bakgrundsfrågor (såsom       

ålder, stat, hushållets totala inkomst), sedan frågor om Fishbrain applikationen och           

slutligen valmöjligheten att lämna intresse om deltagande i intervju. Svarade          

respondenten ja på slutfrågan fick respondenten även skriva in sina          

kontaktuppgifter i form av namn, kontaktnummer samt e-mailadress. Av 110          

respondenter är 79,09% (87 av 110) gratis-användare och 20,91% (23 av 110) är             

premium-användare. Se Bilaga 2 (s.60) för fullständigt enkätresultat.  

3.1.3.1 Gratis-användarna 
För gratis-användarna resulterade medelåldern i 44 år för de 73 av 87            

respondenterna. 97,01% (65 av 67) i medlemsgruppen definierar sig som män. Den            

jobbsituation som har störst procentandel 46,58% (34 av 73) är heltidsanställda           
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sedan är resterande 53,42% (39 av 73) utspridda (se Figur 8). Majoriteten av             

respondenterna 54,17% (39 av 72) har svarat att de inte finns några barn, som är               

under 18 år, i hushållet. Majoritet av svaren på frågan civilstånd är gift med 55,56%               

(40 av 71) sedan singel med 22,22% (16 av 72). 

 

 
 Figur 8 Enkätresultat för gruppen gratis-användare på frågan om sysselsättning 

 

På frågan, hur hushållets totala inkomst ser ut, var antalet uteblivna svar högst,             

endast 64 av 87 av respondenterna svarade på denna fråga. För de som svarat har               

majoriteten 25% (16 av 64) en total inkomst på över $90 000, 23,44% (15 av 64)                

har en total inkomst på $70 001–90 000 sedan har både $30 001–50 000 och $50                

001–70 000 18,75% (12 av 64) av respondenternas svar (se Figur 9).            

Respondenterna har en bred geografisk spridning över USA, där Florida och Texas            

sticker ut från övriga delstater med 12,31% (8 av 65). Illinois Indiana och New              

York sticker ut med 7,69% (5 av 65) från övriga delstater.  
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 Figur 9 Enkätresultat för gruppen gratis-användare på frågan om hushållets totala inkomst 

 

Vid användandet av applikationen svarade 54,21% (33 av 73) vilket är majoriteten            

av respondenterna att de haft applikationen i 1–6 månader, 28,77% (33 av 73) har              

varit medlemmar i 7–11 månader. 19,18% (14 av 73) svarade att deras            

medlemsperiod är mellan 1–2 år och 4,11% (3 av 73) svarade att de varit              

medlemmar i mer än två år, resterande respondenter svarade mindre än ett år.             

Medelvärdet för uppladdade fångster för gratis-användarna ligger på 17,8         

uppladdningar i snitt under deras medlemstid. I frågan för vilken kategori de skulle             

placera sig som fiskare svarade majoriteten 57,53% (42 av 73) att de placerar sig              

själva inom kategorin för hobbyfiskare. 41,1% (30 av 73) ser sig som dedikerade             

fiskare och 1,37% (1 av 73) placerar sig inom kategorin för professionell fiskare (se              

Figur 10). 
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 Figur 10 Enkätresultat för gruppen gratis-användare på frågan om vilken typ av fiskare de ser sig 

själva som. 

 

Användning av applikationen utanför fiskesäsong svarade 46,38% (32 av 69) av           

respondenterna att de öppnar applikationen dagligen under denna period, 39,13%          

(27 av 69) öppnar applikationen veckovis och resterande respondenter öppnar          

Fishbrain applikationen någon gång i månaden. Under fiskesäsong öppnar 64,38%          

(47 av 73) applikationen dagligen, 28,77% (21 av 73) veckovis och 6,85% (5 av              

73) månadsvis. På frågan för hur viktig Catch & Release är svarade 38,36% (28 av               

73) att det är viktigt. 30,14% (22 av 73) svarade är det är väldigt viktigt, resterande                

svar är utspridda över, inte viktigt, mindre viktigt och ganska viktigt (se Figur 11).              

Sättet respondenterna fiskar på är jämnt utspritt över svarsalternativen, 38,36% (28           

av 73) svarade att de fiskar både från båt och land. 36,99% (27 av 73) fiskar från                 

land och 24,66% (18 av 73) fiskar från båt. 56,16% (41 av 73) vilket är majoriteten                

av respondenterna kollar väderleken innan de ger sig ut och fiskar, 19,18% (14 av              

73) kollar upp nya platser på kartan och 17,81% (13 av 73) packar ihop              

utrustningen och går utan andra förberedelser.  
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 Figur 11 Enkätresultat för gruppen gratis-användare på frågan om hur de värderar Catch & Release 

 

Vid frågan om de använder Fishbrains applikation innan de ger sig ut och fiskar              

använder 34,25% (25 av 73) applikationen för att upptäcka nya områden, 28,77%            

(21 av 73) använder applikationen för att se vilka beten andra har använt och              

17,81% (13 av 73) använder applikationen för att kolla väderleken och resterande            

använder inte applikationen precis innan fiske. Av alternativen för vad de använder            

applikationen till är spridningen av svaren ganska jämn, med störst procentuell           

svarsmängd på att se fiske relaterat innehåll; i form av artiklar och filmer med              

28,77% (21 av 73) medan 1,37% (1 av 73) vill skryta om sina fångster genom               

applikationen (se Figur 12). Youtube är den plats som flest nämner som            

inspirationskälla, från sammanställning av enkätsvaren innehåller 15 av 66 svar          

ordet Youtube. Även Fishbrain, Facebook och fiskemagasin är utstickande         

inspirationskällor för gratis-användarna. I frågan på hur de använder Fishbrains          

applikation var de flesta svaren kopplade till möjligheten att kolla upp platser där             

andra har fått mycket fisk, få inspiration och lära sig mer om fiske. 
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 Figur 12 Enkätresultat för gruppen gratis-användare på frågan om vad som beskriver dem bäst 

3.1.3.2 Premium-användarna 
Medelåldern på användarna är 45,78 år där svarsfrekvensen är 18 av totalt 23             

respondenter. 15 respondenter identifierar sig som män och 2 respondenter som           

kvinnor av totalt 17. 66,67% (12 av 18) av respondenterna är heltidsanställda (se             

Figur 13).  

 
 Figur 13 Enkätresultat för gruppen premium-användare på frågan om sysselsättning 
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52,94% (9 av 17) är gifta, 29,41% (5 av 17) har ingen partner och resterande är i                 

partnerskap eller särbo medan 0% har separerat eller är änka/änkling (se Figur 14).             

47,06% (8 av 17) vilket är majoriteten har för tillfället inga barn och den totala               

inkomsten för hushållet är, med 60% (9 av 15), mer än $90 000 (se Figur 15).                

Användarna är geografiskt utspridda över USA bortsett från 25% (4 av 15) som är              

bosatta i Texas.  

 Figur 14 Enkätresultat för gruppen premium-användare på frågan om civilstånd 

 

På frågan om hur länge respondenten varit medlem i Fishbrain svarade 41,18% (7             

av 17) att de varit medlemmar mellan 1–6 månader, 15,29% (6 av 17) har varit               

medlemmar i 1–2 år, resterande 23,53% (4 av 17) har varit medlemmar mellan             

7–11 månader.  

 Figur 15 Enkätresultat för gruppen premium-användare på frågan om hushållets totala inkomst 
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Medelvärdet på uppladdade fångster är 36,69 stycken (16 av 23 respondenter           

svarade på frågan). På frågan om hur respondenten ser sig själv som en             

professionell fiskare, hobbyfiskare, dedikerad fiskare eller ingen av de nämnda,          

svarade 76,47% (13 av 17) att de ser sig själva som dedikerade fiskare, 23,53% (4               

av 17) såg sig själva som hobbyfiskare medan 0% såg sig själva som professionell              

fiskare (se Figur 16).  

 
 Figur 16 Enkätresultat för gruppen premium-användare på frågan om vilken typ av fiskare 

 

76,47% (13 av 17) öppnar Fishbrain applikationen dagligen under fiskesäsongen,          

resterande 23,53% (4 av 17) öppnar applikationen veckovis och 0% svarade           

månadsvis. Utanför fiskesäsong öppnar 58,82% (10 av 17) applikationen dagligen,          

17,65% (3 av 17) öppnar applikationen veckovis och 23,53% (4 av 17) öppnar             

applikationen månadsvis. Majoriteten, 56,25% (9 av 16) anser att Catch & Release            

är väldigt viktigt, resterande 7 respondenter, av 16 är relativt utspridda mellan            

relativt viktigt och viktigt (se Figur 17). 
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 Figur 17 Enkätresultat för gruppen premium-användare på frågan hur de värderar Catch & Release 

 

50% (8 av 16) respondenter fiskar främst från land, 6,25% (1 av 16) fiskar från båt                

och 43,75% (7 av 16) fiskar från både båt och land. På frågan vad respondenten gör                

innan hen fiskar svarade 64,71% (11 av 17) att hen kollar väderleksrapporten,            

17,65% (3 av 17) kollar upp det nya området på en karta, 17,65% (3 av 17) gör                 

inget speciellt mer än packar och åker, 0% svarade att hen kollar upp djupet i               

vattnet. På frågan vad respondenten gör om hen använder Fishbrain applikationen           

precis innan fisketuren svarade 47,06% (8 av 17) att hen kollar upp fångster inom              

området, 41,18% (7 av 17) svarade att hen inte använder applikationen innan sin             

fisketur, 11,76% (2 av 17) svarade att de använde applikationen för att finna bra              

fiskeområden via kartfunktionen och ingen (0%) använde applikationen för att ta           

reda på vilka beten andra användare använde.  

 

Respondenterna fick välja det alternativ som beskriver dem själva bäst. 35,29% (6            

av 17) svarade att det var mest intressant att registrera sina fångster och             

möjligheten att följa statistik, 23,53% (4 av 17) svarade att intresse fanns i att lära               

sig mer om fiske, lika många (4 av 7) svarade att intresset var det sociala i                

applikationen, 11,76% (2 av 17) svarade att det var intressant att se fiskrelaterade             

filmklipp och artiklar medan 5,88% (1 av 17) ville skryta om sina fångster. 

 

På frågan hur respondenten vanligtvis fann inspiration och tips svarade majoriteten           

Youtube, Fishbrain och Facebook. I Figur 18 presenteras ett ordmoln på de mest             

frekventa orden. Youtube framkom fyra gånger, Fishbrain fyra gånger och          

Facebook tre gånger. I den kvalitativa frågan om varför respondenten använder           
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Fishbrains applikation var det tydligaste svaret att de använde för att se vad andra              

personer har fångat.  

 

 
 Figur 18 Enkätresultat för gruppen premium-användare som presenterar ett ordmoln på frågan var de 

finner inspiration 

 

Det var 52,94% (9 av 17) som svarade att de kunde tänka sig att delta i en intervju                  

medan 47% (8 av 17) ville avstå från en potentiell intervju.  

 

3.1.3.3 Sammanfattning från enkätresultatet 
Svaren från respondenterna visar ett mönster hos den typiska gratis-användaren, det           

visar att hen definierar sig som man, är 45 år är gift och har inga barn. Han bor i                   

Texas eller Florida och har är heltidsanställd. Hushållets totala årsinkomst är lägre            

än 90 000 dollar. Han ser sig själv som en hobbyfiskare och fiskar både från land                

och båt, men främst från land. Innan han fiskar kollar han väderleksrapporten. Han             

öppnar Fishbrain applikationen i perioder, antingen dagligen eller veckovis. Han          

har 17 registrerade fångster i Fishbrains applikation och tycker att Catch & Release             

är måttligt viktigt. Han finner det intressant att se vad andra fångar i området och               

vilket bete de använder. Han gillar att få fiskrelaterade filmer och artiklar            

presenterat till sig, socialisera sig med likasinnade samt lära sig mer om fiske. Han              
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använder främst Fishbrain applikation för att se vad andra fångar i området och när              

han behöver inspiration hittar han det på Youtube, Fishbrain och via sina vänner.  

 

Hos den typiska premium-användare visar svaren att han definierar sig som en            

man, är 46 år, gift och har antingen två eller inga barn. Han bor i Texas och är                  

heltidsanställd, med hushållets totala inkomst på mer än 90 000 dollar per år. Han              

har använt Fishbrains applikationen mellan 1–6 månader och har registrerat 37           

stycken fångster. Han ser sig själv som en dedikerad fiskare och värderar högt             

Catch & Release. Han fiskar både från land och båt, men främst land. Innan han               

ska fiska kollar han upp väderleksrapporten. Han öppnar applikationen dagligen          

och använder den för att ta reda på vad andra användare fångar i området. Han               

gillar att registrera sina fångster och följa sitt fiske. När han är i behov av               

inspiration vänder han sig till Youtube, Fishbrain och även Facebook. Det bästa            

med Fishbrain applikationen är möjligheten att se vad andra fångar i området.  

 

Det är flera områden som skiljer användargrupperna åt. Den markanta skillnaden           

visar sig i användandet av applikationen där premium-användarna använder         

Fishbrain för att registrera sina fångster och följa sitt fiske medan           

gratis-användarna använder Fishbrain för att få inspiration och socialisera sig med           

likasinnade. Den medlemstid de två grupperna har skiljer dem inte åt då            

majoriteten har varit medlemmar i en till sex månader. En intressant aspekt är att              

premium-användarna ser sig själva som dedikerade fiskare som högt värderar          

havets ekologi i form av catch and release medan gratis-användarna ser sig själva             

som hobbyfiskare och där har mer spridda åsikter om Catch & Release. En             

intressant aspekt är att båda grupperna värderar den platsbaserade informationen i           

applikationen högst, men det relevanta är att syftet med detta är olika för             

grupperna. Gratis-användarna vill lära sig mer om relationen mellan fiske, bete och            

område för att bli inspirerade att fiska. Med premium-medlemskapet kan          

användaren få precisa platser på fångster samt tillgång till en mer detaljerad            

beskrivning av omständigheterna vid exakta tillfälle för publicerad fångst. Den          

kvalitativa responsen i enkäten visar att premium-användarna dras till         

informationen om precisa platser för att öka sannolikheten för en möjlig fångst. 

 

Gruppernas livssituationer skiljer sig till viss del åt där den tydligaste skillnaden är             

den totala inkomsten hushållen har. Där premium-användarna har ett centrerat svar           
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på att den totala årsinkomsten för hushållet är mer än 90 000 dollar.             

Gratis-användarna har ett relativt jämt spann från mindre än 10 000 dollar till mer              

än 90 000 dollar per år vilket tyder på att gratis-användarnas inkomst är under              

medelinkomsten för hushållets totala inkomst (se Figur 9). Texas är den stat där             

flest användare bor, det finns dock en liten avstickning i gruppen för            

gratis-användarna där en större andel är bosatt i Florida.  

3.2 Intervju 
Resultaten från enkäten visade kvantitativa resultat över de två grupperingarna;          

gratis-användare och premium-användare. Ett effektivt verktyg för att ta fram          

kvalitativ data är att genomföra intervjuer. Syftet med intervjuerna är att ta reda på              

användarnas egenskaper, tankar, känslor och handlingar i olika situationer. Johan          

Alvehus (2014, s.80) poängterar att intervju är den metoden som är bäst lämpad för              

att få fram en persons känslor och motiv. Att utveckla en intervjuguide, menar             

Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015) i boken Design: process och metod,            

är ett bra sätt för att förbereda sig inför intervjun, oavsett om det gäller en               

strukturerad, semistrukturerad eller en ostrukturerad intervju. En intervjuguide kan         

ge sig olika uttryck, ett sätt kan vara att bestämma områden, ämnen eller             

strukturera upp specifika frågor som ska svaras på. Det kan vara en fördel att sätta               

upp en tidsram för hur lång tid hela intervjun ska ta, samt hur stor del de olika                 

områdena ska få ta upp (Wikberg Nilsson et al. 2015). 

3.2.1 Urval för första intervju 
För den första intervjun genomfördes ett strategiskt urval. I resultatet från enkäten            

visade det sig att 57,53% (42 av 73) av gratis-användarna såg sig själva som casual               

angler, i.e. hobbyfiskare medan premium-användarna såg sig främst som avid          

angler, i.e. dedikerad fiskare. För att få en fördjupad bild, som kan representera             

gratis-användarna, blev därför urvalet casual angler. Deltagarna fick i slutet av           

enkäten svara på om de hade möjlighet att delta i en intervju. Totalt var det 17,46%                

(11 av 63) som svarade att de kunde delta i en intervju. För att endast kontakta de                 

personer som såg sig själva som casual angler lades en segmentering till i             

enkätresultatet, vilket resulterade till att det var tre personer, av totalt 35 personer,             

som svarade att de hade möjlighet att delta i en potentiell intervju (se tabell 1).  
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Tabell 1 Enkätresultat på antal personer som vill delta i intervju med segmenteringen Casual Angler 

 

En respondent föll bort då denne inte skrivit in sina kontaktuppgifter. Detta            

resulterade slutligen i att endast två personer var möjliga att intervjua. Dessa två             

användare jämfördes utifrån deras individuella svar mot de svar majoriteten givit           

och den användare som var mest lik valdes sedan ut för intervju. På liknande sätt               

gjordes urvalet för den gratis-användaren som skulle intervjuas vid första          

intervjutillfälle. De två personerna som blev utvalda från de olika medlemskapen           

hade liknande svar i bakgrundsinformationen vilket gjorde det extra intressant att           

se hur dessa användare skiljer sig åt och deras motiv med användningen av             

applikationen.  

3.2.2 Urval för andra intervju 

Även för den andra intervjun gjordes det ett strategiskt urval. Vid analysen av             

enkäterna visades det att de flesta frågor hade ett svar majoritet. 60% av             

premium-användarna totala hushållsinkomst var över $90 000, 68% av         

premium-användarna har laddat upp fler än 11 fångster i applikationen. 76,5% såg            

sig själva som dedikerade fiskare. Deltagarna fick i slutet av enkäten svara på om              

de kunde tänka sig vara med på en intervju. Totalt var det 53% (9 av 17) som                 

kunde tänka sig att delta. För att plocka fram de personer som svarat likt              

majoriteten lades det på segmentering för dedikerad-fiskare, hushållsinkomst över         

$90 000 samt valt “... Log my catches, and keep track of my fishing” som               

beskrivning av syftet med användningen av Fishbrain. Genom att lägga till           

segmentering för de tre frågor med majoritet presenterades en slutlig användare.  

3.3 Fördjupad datainsamling 
Inför intervjutillfället uteblev deltagarna vid utsatt Skype-möte så en ny planering           

fick göras. För att kunna samla in tillräckligt mycket data om användarna            

utformades en kortare intervju över mail med sju fördjupande frågor till de            

respondenter som i tidigare enkät svarat att de kunde medverka i en intervju (se              

Tabell 2). På detta sätt kunde en kvantitet av mer kvalitativa frågor samlas in.              

Samtidigt som det i mailet en än gång frågades om respondenterna kunde delta i en               
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videointervju. Denna gång sattes det in förslag på dagar och tider som skulle passa              

respondenten att delta i en intervju. På detta sätt kunde respondenten bli mer             

informerad och förberedd och då minimera risken för uteblivna videomöten. Syftet           

med intervjun via mail var även för att se om det fanns en risk att ingen av                 

respondent hade möjlighet att delta i videointervju, om så var fallet fanns det i alla               

fall en fördjupad data insamlad. Syftet var även för att respondenten skulle få en              

känsla av vilken typ av intervju som skulle genomföras, i hopp om ett ökat              

engagemang hos respondenten.  

 
Tabell 2 Intervjufrågor som skickades ut via mail 

Vilken utrustning tar du med för fiske? 

Fiskar du ensam eller med någon? 

Beskriv ett fantastiskt minne från en fisketur: 

Beskriv din ultimata fiskeupplevelse med Fishbrain applikationen: 

Beskriv din fiskeupplevelse med fem ord: 

Beskriv dig själv med tre ord: 

Tre saker som gör dig lycklig: 

 

3.3.1 Urval för mailintervju 
Det urval som gjordes var ett slumpmässigt urval. I den mån att intervjufrågorna             

skickades ut via mail till alla de respondenter som angivit en mailadress i             

enkätresultatet. Mailet skickades ut till totalt 22 personer, ett bortfall på en person             

blev då hen angett en felaktig mailadress. 

3.3.2 Resultat från mailintervju 
Fyra personer svarade på intervjufrågorna samt angav ett möjligt datum för           

videointervju. Syftet med mailet var att få en grund för intervjun samt att tillföra              

mer bakgrundsinformation, exempelvis citat, till de kommande personas. Inför         

videointervjun med respondenten gjordes en genomgång av respondentens enskilda         

svar, detta för att bygga vidare på fördjupningsfrågor utifrån enkätresultatet och           
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mailet för att möjligen komma närmare de interna och externa faktorer som            

påverkar respondenten.  

  

3.4 Intervju  
Metoden för följande intervjuer är av semi-strukturerad form. Syftet med          

intervjuerna är att få en fördjupning utifrån enkätresultatet samt mailintervju. Valet           

av semi-strukturerad intervju gjordes för att lämna utrymme för respondenterna att           

själva styra större delar av samtalet och på så sätt lära känna användarna ytterligare.              

Ett antal stödfrågor med uppföljningsfrågor formades utifrån respondentens        

tidigare svar, för att ha en stabil grund och kunna följa upp intressanta spår som               

respondenten kommer in på.  

3.4.1 Intervjustruktur 
Intervjun börjar med en kort presentation av deltagarna, syftet med intervjun samt            

ett löfte om anonymitet i uppsatsen. Därefter börjar intervju med en öppen fråga,             

detta för att interaktionen mellan intervjuare och deltagare ska öppnas upp så att             

deltagaren känner sig bekväm.  

3.4.2 Första intervju  

För den första intervjun medverkade en kvinna, 42 år, som bor i Kalifornien.             

Respondentens enkätsvar överensstämmer med den representativa premium- 

användare genom detta: 

● Hon är heltidsanställd 

● Hon har inga barn 

● Hon ser sig själv som avid angler, "dvs" dedikerad fiskare 

● Hushållets totala inkomst är mer än $90 000 per år 

● Hon öppnar upp applikationen dagligen. 

● Anser att Catch & Release är väldigt viktigt. 

● Hon fiskar främst från land 

● Innan fisketuren kollar hon vädret 

● Hon använder Fishbrain applikationen för att se vad andra fångar i 

området. 

● Hon gillar att registrera sina fångster och följa statistik över sitt fiske. 
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Enkätsvar som skiljer respondenten åt från den representativa premium-användaren         

är: 

● Hon är sambo  

● Hon har varit medlem i 7–11 månader 

● Hon har registrerat 81 fångster 

● För att få inspiration använder hon sig av Fishbrain och Instagram 

 

Det fanns ett intresse i att ta reda på om det finns externa faktorer som gör att hon                  

befinner sig över medel för en premium-användare, då hon har varit medlem en             

längre tid samt fångat fler fångster än medel. Det fanns också ett intresse i att se                

hur deltagaren såg på den minoritet av kvinnor som använder Fishbrain           

applikationen. Frågorna formulerades utifrån respondentens svar från intervjun via         

mail (se Bilaga 3, s.91). Frågorna inför intervjun formulerades öppna så att            

respondenten skulle ha möjligheten att prata fritt. Intervjuns struktur var          

semi-strukturerad för att få svar på de frågetecken som fanns utifrån enkäten, samt             

de avvikelser som fanns gentemot den representativa premium-användaren.        

Intervjun genomfördes som ett videosamtal över Skype där Call Recorder          

installerats så att både video och audio av samtalet kunde sparas. Call Recorder är              

ett inspelningsverktyg tillhörande Skype där det genom både kameran och          

mikrofonen på datorn går att spela in multisidig kommunikation         

(www.ecamm.com/mac/callrecorder/).  

3.4.2.1 Resultat från första intervjun  
Utifrån Call Recorder-filen transkriberades samtalet ordagrant (se Bilaga 4, s.106).          

Syftet med intervjun var för att få en fördjupning av vilka användarna är. En              

intressant aspekt var respondentens entusiasm och engagemang för fiske. Hon hade           

nyligen börjat med fiske och fann ett stort intresse i att lära sig mer. Hennes familj                

och pojkvän har ett stort intresse för fiske, de har till och med ett större intresse än                 

henne själv. Hon fiskar främst på helgerna, och även efter arbetet när solen är              

framme. Fishbrain applikationen ger henne inspiration och viljan att fiska mer och            

gav ett exempel på om någon i området skulle få en fångst på en stor havsabborre                

skulle det motivera henne att åka dit, och möjligen fånga samma fisk eller en större.               

Detta kan visa tecken på egenskaper som motiverad och tävlingsinriktad. Hon           

använder absolut applikationen efter fiske för att registrera sin fångst samt för att se              
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om någon annan fick någon fångst inom området. Respondenten berättar att hon            

fiskar året om och att hon lär sig om vilken fiskart som är aktuell för säsongen i och                  

med vad andra fångar. Detta tyder på att hon tycker om att följa trender. I               

kombination med att respondenten tycker om att se vad andra fångar och har en              

önskan om att fånga samma fisk, eller större, kan tyda på att hon ser det som en                 

tävling att fånga många, och helst störst, fiskar för säsongen.  

 

Respondenten berättar att hon följer fiskevatten i hennes områden, men även hela            

USA. Hon tror att hon följer internationella vatten för ett intresse av att se vad för                

fiskar som finns där, exempelvis i Europa. Detta svar upplevs som ett svar som ges               

för att respondenten upplever att det är rätt svar då vi befinner oss i Europa (Daae                

& Boks 2015).  

 

Respondenten tror att kvinnor är en minoritet i applikationen för att Fishbrain            

troligtvis väljer att marknadsföra sig relativt lite. Hon berättar att Fishbrain borde            

befinna sig mer på fiskeevenemang, samt exponeras mer generellt för att nå ut till              

fler kvinnor. Hon ser inte applikationen som en tjänst för att träffa likasinnade i              

verkligheten, men har vid tillfällen träffat andra användare. Hon pratar även privat            

med vissa användare, främst för att ta del av deras hemliga fiskeområden. Hon             

berättar att hon har pratat med en användare om att det vore roligt att anordna               

regionala evenemang där användare kan mötas upp och lära känna varandra. Hon            

berättar att det finns flertalet vatten i närheten av henne och att det är flertalet               

personer som fiskar, så det kan vara intressant att samla ihop alla. Hon återkommer              

till kvinnor och att det vore intressant att träffa fler likasinnade kvinnor då hon              

berättar att hon, vid tillfälle, känt sig osäker inom vissa områden, och tror att              

kvinnor känner sig tryggare om de är fler.  

 

Respondenten har, den 30 november 2017, registrerat 81 fångster och berättar att            

hon gör det främst som en dagbok. Hon delar mest med sin familj och gillar               

funktionen att hon kan följa sin utveckling statistiskt, exempelvis för att se vikten             

på sin största abborre, största karp samt att fångsterna är daterade så hon kan enkelt               

se var hon fångade en viss fisk. Hon berättar att hon blev en premium-användare              

relativt snabbt då hon uppskattar funktionerna och möjligheterna det ger. Detta           

tyder på att hon är en dedikerad fiskare som ser upp till sin familj och gärna vill                 

prestera inom sin nya passion som fiskare. 
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Slutligen beskriver hon en funktion som hon saknar med applikationen; vilket är            

möjligheten att skicka direktmeddelande till användare. Hon nämner att ibland vill           

hon ställa frågor som hon inte önskar att andra ska se.  

3.4.3 Andra intervju 

Vid den andra intervjun medverkade en man i 60-årsåldern, bosatt i Massachusetts.            

De enkätsvar som står i likhet till den representativa premium-användaren är:  

● Man 

● Heltidsanställd 

● Gift 

● Medlemstid 1–6 månader 

● Hushållsinkomst över 90 000 dollar per år 

● Avid angler i.e. dedikerad fiskare  

● Värderar högt Catch & Release  

● Fiskar främst från land  

● Innan fiske kollar han väderleksrapporten 

● Öppnar applikationen dagligen i och ur säsong 

● Det bästa med Fishbrain applikationen är att kunna se vad andra fångar 

 

De som skiljer hans svar från den representativa premium-användaren är:  

● 61 år 

● Ett barn 

● Bosatt i Massachusetts  

● Han använder inte Fishbrain applikationen precis innan han går ut och 

fiskar 

● Det han vill med applikationen är att se fiskerelaterade artiklar och filmer 

● Registrerat 20 fångster  

 

Av intresset att vidga synen på premium-användarna utifrån en användare som           

ligger nära den representativa premium-användaren för att ge en bakgrund där           

externa faktorer påverkar de svar som givits i enkäten. Utifrån de enskilda svaren             

från mail-intervjun (se Bilaga 3, s.92) samt de skildringarna från den representativa            

premium-användaren formades ett få antal frågor som stödlinjer för den          

semi-strukturerade intervjun. Största delen av intervjun lämnades öppen att styras          
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av respondenten, vid behov användes dessa frågor samt uppföljningsfrågor för att           

driva på samtalet. Målet för intervjun var att grunda respondentens tidigare svar            

och få en större personlig spegling i och med de fördjupade frågorna, gester,             

manage och tal. Intervjun genomfördes som ett videosamtal över Skype där Call            

Recorder hade installerats så att både video och audio av samtalet kunde sparas.             

Utifrån denna fil transkriberades samtalet ordagrant (se Bilaga 4, s.98).  

 3.4.3.1 Resultat från andra intervju  
Under intervjun syntes ett genomgående engagemang och intresse för att lära sig            

mer om fiske. En intressant aspekt var att han till en början inte ansåg att hans                

fiskevanor har förändrats i och med introduktionen av Fishbrains applikation, men           

under tiden som han väl förklarade hans fiske insåg han själv den haft en stor               

inverkan i hans utforskande inom fisket. Både vad gällande platser att fiska på samt              

beten och drag. Det han fann väldigt intressant var sättet man kunde använda de              

drag och beten han redan hade till flera olika saker. Detta upp till en nivå där                

inspirationen från andra användare i applikationen leder honom till att åka och            

införskaffa samma typ av drag som de använder. Ett annat intressant drag hos             

respondenten är att han uppskattar naturen väldigt mycket, detta är en tid för             

honom att koppla av och känna samhörighet med djur och natur. Fishbrain är den              

första sociala medie applikation han använt sig av även då han vet om flera andra,               

vilket tyder på ett stort intresse för fiske och att det finns ett intresse att anknytas                

med likasinnade. Endast några dagar efter att han laddat ned applikationen från            

appstore uppdaterade han sitt medlemskap till premium. Han söker sig ständigt till            

informationskällor vilket tyder på egenskaper som nyfikenhet, kunnighet samtidigt         

som det ses viktigt för respondenten att känna en samhörighet. Att vid sidan av sitt               

fiske kunna diskutera, gilla och inspireras av andra. Detta stärks av önskan att få              

tillgång till t-shirts och accessoarer från Fishbrain. Han visar egenskaper som           

strukturerad och välplanerad i sitt användande av Fishbrains applikation, genom att           

förvara sin utrustning i bilen och dagligen se över platser där andra användare har              

lyckats med sina fångster. Även lite reserverad med sitt fiske då han verkar behöva              

motivation från andra i applikationen för att prova på nya saker.  

3.4.4 Tredje intervju 

De tidigare två intervjuerna hölls tillsammans med premium-användare, vid den          

tredje intervjun fick vi tag på en gratis-användare. Som är en 28-årig man, bosatt i               
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Montana Nebraska. Ser man till vad som liknar hans svar på enkätfrågorna med             

den representativa gratis-användaren infaller dessa: 

● Man 

● Gift 

● Inga barn 

● Hushållsinkomst på 70 001–90 000 dollar per år 

● Fiskar från både båt och från land 

 

Det svar som avviker sig från den representativa gratis-användaren är att han:  

● Är 28 år 

● Student 

● Ser sig själv som avid angler 

● Öppnar applikationen dagligen både i och ur säsong 

● Har publicerat 43 fångster i Fishbrain applikationen 

● Kollar in olika djup i sjöar innan han ger sig ut och fiskar 

● Kollar upp fångster i närheten innan han ger sig ut och fiskar 

● Det alternativ som passar bäst in på honom är att publicera och följa sina              

fångster 

● Får inspiration från en havsabborre-klubb 

● Anser att Catch & Release är väldigt viktigt  

 

Det som gör denna gratis-användare så pass intressant att möta i en videointervju är              

att hans svar avseendevärt skiljer sig från den representativa gratis-användaren.          

Med dessa olikheter från den stora massan fann vi det intressant att få en djupare               

inblick i vilka interna och externa faktorer som kan ha en påverkan på val av               

medlemskap. Likt de tidigare två intervjuerna granskades enkätsvaren samt         

mail-intervju svaren (se Bilaga 3, s.93.) för att forma en uppfattning av vilka             

följdfrågor som kan leda till djupare förståelse för just denne respondent. Sedan            

genomfördes en videointervju över Skype, likt de tidigare med Call Recorder.           

Genom att använda Call Recorder underlättar det intervjutillfället då fullt fokus           

ligger på respondenten, och inte anteckning.  

3.4.4.1 Resultat från tredje intervju  
Tidigt i intervjun framgick det att respondenten fått ta del av en testperiod på              

premium-medlemskapet. De funktioner som finns tillgängligt för användare med         
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premium-medlemskap upplevde respondenten vara väl utformade och passande för         

hans ändamål med fisket, den främsta anledningen till att han valt att avstå ett              

premium-medlemskap efter testperioden var kostnaden. Som student ser han inte          

att premium-medlemskapets extra funktioner är så nödvändigt för den         

månadskostnaden. Anledningen till att han skapade ett medlemskap i Fishbrain          

applikationen var för att många i hans vänskapskrets använde applikationen. Detta           

tillsammans med att han ständigt försöker att få med sig vänner ut och fiska visar               

på att han är social och att han gärna delar sina upplevelser med andra. Att han har                 

karaktärsdrag av beslutsamhet, engagemang och ett stort intresse för fiske visar sig            

genom hans sätt att strukturera upp sitt fiske, sökande efter informationskällor samt            

hans aktivitet i en fiskeklubb. Han har en stark inriktning i sitt fiske vilket gör att                

honom väldigt kunnig om framförallt havsabborre som är det han valt att fokusera             

sin på. När Catch & Release kom på tal visade han tydligt drag av medvetenhet och                

kunskapssökande, han kan väldigt mycket regler och anledningar för när och vilka            

fiskar som ska återlämnas i vattnet. Han visar sig mål- och tävlingsinriktad när han              

ständigt jobbar för att få större fiskar, även det att han provar på olika beten och                

drag för att höja svårighetsgraden i sitt fiske. Se Bilaga 4 (s. 94) för hela               

transkriberingen av intervjun.  
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4. Personas  

4.1 Primära personas 
Utifrån enkätsvaren samt mail-intervjuerna med gratis-användarna skapades olika        

kategorier för att granska den insamlade data. Kategorierna är följande, egenskaper,           

behov, mål, strävan, mindset, uppfattning och bakgrundsinformation. Genom att         

sedan gå igenom de individuella svaren och placera svaren inom passande kategori,            

kunde en mash-up av de individuella svaren ligga till grund för gratis-användarens            

primära persona (Chang, Lim & Stolterman 2008). Genom analysen av statistiken           

från gratis-användarna togs tre mål med användandet av applikationen ut,          

gratis-användaren vill genom Fishbrain få inspiration, motivation och vara en del i            

ett socialt nätverk. Sedan tre mål gratis-användaren har med sitt fiske vilket blev:             

för att ha kul, socialisera sig och för att testa nya saker. Ett scenario sattes upp för                 

att ge en bild av hur en dag för gratis-användaren kan komma att se ut. Fem svar                 

från enkäten presenteras i personan utifrån hur majoriteten av gratis-användarna          

svarade. Utifrån helheten av enkätsvaren från gratis-användarna plockades det ut          

tre karaktärsdrag samt formades några meningar om deras situation. Till sist           

plockades det ut två citat från användarnas fritext-svar i enkäten. Där sättet de             

skriver på sätter prägeln på hur de ska uppfattas, då ljud- eller video-intervjuer             

saknas för att personifiera personan (se Figur 19).  

 
 Figur 19 Persona representativ för Fishbrains gratis-användare 
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Den primära personan för premium-användarna formades på samma sätt som vid           

framtagandet av den persona som representerar gratis-användarna. Genom analysen         

av data från premium-användarna togs tre mål med användandet av applikationen           

ut, premium-användaren vill genom Fishbrain följa sin statistik, upptäcka och          

skryta. Med sitt fiske vill premium-användaren utvecklas, tävla och utforska. Likt           

tidigare vävs de svar som fått majoriteten av svaren in i hur premium-användarnas             

personas sätt att vara och dess karaktärsdrag. Se den persona som representerar            

premium-användaren i Figur 20. 

 
 Figur 20 Persona representativ för Fishbrains premium-användare 

4.2 Sekundära personas 

Under datainsamlingen visade det två stora skildringar av användarna inom          

premium-användarna. Vid framtagandet av den primära premium-personan visades        

denne otillräcklig för att representera premium-användarna. Detta resulterade i två          

stycken sekundära personas för att komplettera den grundläggande personan utifrån          

två spets-användare. Där premium-användarna, till stor del, visar sig vara mycket           

tävlingsinriktade, engagerande, hög aktiva och med en viss skrytsamhet använder          

de Fishbrains applikation som en väg att nå personligt rekord. Till skillnad från             

premium-användaren som använder Fishbrain applikationen för att få tillgång till          

ett stort utbud av information, inspiration och tips. I och med detta får denne              
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premium-användaren en mening med sitt fiske och mod att utveckla sig. De så             

spridda egenskaperna, behov och mål som visade sig genom spets-användarna          

utformades därav två sekundär personas för ett försök att inkludera den större            

massan av Fishbrains hela premium-användargrupp. Se Figur 21 och Figur 22 för            

de sekundära personas. 

Figur 21 Sekundär persona för Fishbrains premium-användarna 

 
 Figur 22 Sekundär persona för Fishbrains premium-användarna 
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5. Diskussion  
Likt den tidigare forskningen presenterat formas personas utifrån användarstudier,         

mest nämnda är intervjuer och observationer. I vår ansats till att utforma personas             

har vi använt oss av datainsamlingsmetoderna enkät och intervju då vi under denna             

undersökning ska närma oss Fishbrains användare som är bosatta i USA och därav             

har en annan geografisk placering än utvecklarna. Att arbeta mot en sådan sluten             

användargrupp gav vissa komplikationer vid datainsamlingen. Till en början blev          

återkopplingen från utskicket av enkäten via Fishbrains mailutskick en         

svarsprocent på 6.99 % (110 av 769). Enkäten skickades ut till 21 691 användare              

men endast 769 respondenter öppnade mailet. Genom att denna återkoppling från           

enkäten endast inkluderade 110 användare blev utfallet för intervjudeltagare ganska          

snäv. En alternativ väg hade varit om mailen skickas från en privat mailadress,             

vilket hade kunnat resultera i att färre mail hamnat i respondentens skräppost och             

en större svarsfrekvens hade kunnat varit möjlig. Det skulle dock kunna innebära            

ett mer tidskrävande arbete, men hade möjligtvis gett en bättre grund för projektets             

gång. Utifrån de 110 som svarade på enkäten var det elva personer som svarat att               

de kunde tänka sig att delta i en intervju, av dessa lyckades det endast gå att nå fem                  

användare och slutligen genomföra tre videointervjuer. Det urvalet som         

genomfördes för de två planerade intervjuerna var ett strategiskt urval där grunden            

var utifrån enkätresultatet. Dessa två användare var en representativ användare för           

gratis-användarna och en representativ användare för premium-användarna. Att        

dessa två deltagare blev okontaktbara inför utsatt tid gav oss ett snävt urval inför              

kommande intervjuer.  

 

Detta arbete ska genom personas hjälpa till att ge en uppfattning om hur Fishbrains              

användare är. Vi anser inte att den insamlade data når en empirisk grund och kan               

representera hela populationen hos Fishbrain (Miaskiewicz & Kozar, 2011).         

Miaskiewicz och Kozar påpekar i sin rapport att det finns tidigare forskning inom             

personas men det som saknas är en solid empirisk grund. Detta är något som              

upplevs vara en svårighet när deltagarna befinner sig på en annan geografisk plats,             

då bland annat tidsskillnaden kan ha en påverkan. Att samla in en solid empirisk              

grund är något som mindre projekt som detta kan ha just svårigheter med. Att              

samla in tillräckligt med data för att sedan utforma personas, där målet är att dem               

ska representera fyra miljoner användare, anser vi att den empiriska grunden är en             
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viktig del. Detta kan vara enklare om användarna befinner sig på samma            

geografiska plats.  

En annan begränsning var det stora bortfallet vid utskicket av enkäten som kom             

något oväntat. Vi hade en förhoppning om att cirka 50% av urvalet skulle             

genomföra enkäten, vilket skulle ge oss en god kvantitativ grund. Detta är            

tvivelaktigt om det har och göra med den geografiska spridningen på användarna            

och oss. Det kan exempelvis handla om olika designkulturer, och den estetik            

enkäten besatt inte föll respondenterna i smaken och de valde att avstå från             

deltagande. Vid utskicket av enkäten togs det hänsyn till den procentuella del som             

representerade gratis-användare och premium-användare hos Fishbrains användare.       

Detta gjordes för att få en så pass representativ bild av vilka användarna är.              

Majoriteten av användarna är gratis-användare. I enkäten visade det att          

gratis-användare har ett mer måttligt intresse för fiske och det skulle kunna tyda på              

att det har ett mindre engagemang i att genomföra en enkät samt delta i en intervju.                

En potentiell lösning på detta hade varit att kompensera deltagarna, vilket hade            

kunnat ge ett ökat engagemang. Med förståelsen för att detta ger en viss vinkel på               

användarna då det kräver ett visst engagemang för att delta i undersökningen. Med             

detta i åtanke ser vi att skapandet av personas sker för denna mer engagerade grupp               

av användare och därav inte är representativa för hela fishbrains användargrupp, då            

bortfallet av deltagare var en sådan stor andel. För att skapa sig en uppfattning om               

de personer som avstått att delta anser vi att ett mycket större projekt skulle behöva               

ligga till grund, där användarundersökningar som exempelvis observationer skulle         

vara mer lämpade.  

 

Daae och Boks (2015) beskriver en potentiell nackdel i att förlita sig på             

användarcentrerad design då deltagarna riskerar att svara vad de tror är socialt rätt,             

och inte vad de verkligen upplever. Detta innebär att det kan påverka giltigheten av              

den data som samlas in. Då vi hade kunskap om detta innan intervjuerna             

genomfördes upplevs det som att den insamlade data är giltig. Dels då det upplevs              

som att deltagarna har en stolthet gentemot fiske och gärna vill prata om det, men               

även då vi var kritiska gentemot vår intervjuteknik och förstod tillfälle då vi             

möjligtvis vinklade frågan. Daae och Boks (2015) skriver även om interna och            

externa faktorer som påverkar hur en persons livsmiljö är. Interna faktorer är något             

som användaren är medveten om och kan undersökas genom att få reda på             

användarens mål, attityd, värderingar och subjektiva begränsningar. Externa        
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faktorer är något som oftast är omedvetet hos användaren och kan exempelvis vara             

sociala normer. För att komma åt en användares interna faktorer är metoder som             

exempelvis intervju, fokusgrupp, uppgiftsanalys och dagboksstudie bra. För detta         

projekt hade det varit en fördel om den insamlade data trianguleras med olika             

metoder. Exempelvis om de personerna som intervjuades även fick delta i en            

fokusgrupp samt föra en dagboksstudie. Daae och Boks (2015) poängterar att just            

detta med triangulering av metoder kan ge en insikt i användarens interna och             

externa faktorer. Vilket i sin tur kan ge en större giltighet till den insamlade datan,               

men trots det är avsaknaden av antal deltagare en större problematik.  

 

Daae och Boks (2015) beskriver metoder som är till en fördel för att ta del av                

användarens externa faktorer, exempelvis observation, video-etnografiska studier,       

skuggning och användartester. Detta är något som vår undersökning har avsaknad           

av. Det var ett aktivt beslut att fokusera på användarnas interna faktorer då             

Fishbrain poängterade att de inte hade den informationen. Med hjälp av den            

kvantitativa data Fishbrain får in, vad användaren gör, upplevdes de externa           

faktorerna som en mindre viktig del i projektet. Nu i efterhand hade det varit              

önskvärt att även inkludera det, men det hade då behövts mer tid. Vi upplever dock               

att vi grundade enkäten utifrån Fishbrains kvantitativa data som påvisar en del om             

användarens externa faktorer.  

 

Daae och Boks (2015) förklarar om de begränsningar som kan befinna sig vid val              

av metod. Det kan exempelvis vara tid och antal användare som kan delta, som gör               

att vissa metoder inte är möjliga att applicera, trots att de är bäst lämpade. Detta är                

något som ändå bör finnas i åtanke, trots det faktum att det vore önskvärt att               

triangulera metoder finns det en stor begränsning mellan deltagarna och oss - tid             

och plats. Ett tydligt exempel på att tid och plats var en begränsning var vid de två                 

första intervjuerna. Då vi genomförde intervjuguider och avsatte en stor del av vår             

tid inför intervjuerna som sedan resulterade i två bortfall. Detta är något som skulle              

kunna hända även om användarna befann sig på samma plats, det hade dock funnits              

en möjlighet att boka in flera intervjuer på en dag. Detta var svårt då tidsskillnaden               

mellan Sverige och USA är relativt stor, det fanns svårigheter i att hitta en tid, för                

endast en intervju, som fungerade för båda parterna.  
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Vid analysen av data från intervjuerna hade det varit önskvärt att följa Kerr et al.               

(2014) exempel, där mönster mellan deltagarna visualiserades genom färgkodade         

post-it noteringar för att kategorisera och finna intressanta insikter. I och med            

bristen på deltagare för intervju kändes det irrelevant att använda denna strategi. I             

studien som Kerr et al. (2014) gjorde genomfördes 12 intervjuer, fyra personer från             

fyra användargrupper. I början av projektet var detta ett mål, att intervjua fyra             

användare från varje användargrupp som framkom från enkätresultatet. Detta kan          

innebära att målsättningen för projektet var för hög och inte realistisk för den             

tidsram som var. Chowdhury (2014) berättar att kvalitativ forskning handlar om           

mänskliga egenskaper, förståelse, kunskap och sociala sammanhang. Analysen av         

data kräver att forskaren använder sig av analytiska strategier som bokstavliga,           

tolkande och reflexiva synsätt. Detta är något som ingick i metodplaneringen men            

som fick diskvalificeras i och med det låga antalet deltagare för intervju. Eftersom             

engagemanget var så pass lågt fick analysen istället blir mer ytlig och vi utgick              

efter att hitta ett mönster. Meningar och egenskaper som var återkommande blev            

fokus för analysen. Om flertalet intervjuer hade genomförts hade det varit           

värdefullt att analysera på en mer djupgående nivå. Att jämföra vad deltagarna sa             

tillsammans med ansiktsuttryck, och sedan jämföra detta med en annan deltagare.           

Chowdhury (2014) hävdar att många forskare anser att den kvantitativa data kan            

hjälpa forskaren i sin analys av den kvalitativa data genom att ge en ökad förståelse               

för kontexten. I och med den bristfälliga datainsamlingen från intervjuerna gav den            

kvantitativa data, i form av enkätresultatet, oss möjligheten att representera          

personas med en relativt stark empirisk grund 

 

Med följd av bristen i intervjuer skapades personas både genom att följa Coopers             

(1999) sätt, där en persona ska efterlikna en ideal användare. Men även genom att              

göra en mash-up likt Chang et al. (2008). Där egenskaper, mål, citat,            

begränsningar, önskemål och scenarion samlas från olika användare för att skapa           

en mer berikad persona. Vilket resulterar i att den omfattar en större            

användargrupp. Genom denna mash-up metod formades två primära personas         

utifrån de två användargrupperna, gratis-användare och premium-användare.       

Blomqvist och Arvola (2002) skriver om att empiriskt material som återkommer           

flera gånger och uttrycker vissa aspekter kan ha lika stor faktisk eller känslomässig             

betydelse även i mindre datamängd. Från den analyserade data av respondenternas           

svar på enkäten var det just dessa återkommande aspekter och citat som användes.  
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Det som hade visat sig tydligt från datainsamlingen var att premium-användarna           

delades upp i två skilda användargrupper. Denna uppdelning av användare stärktes           

utifrån de två intervjuer som hölls med två premium-användare. Detta låg sedan till             

grund för framtagandet av de två sekundära personas. Som Chang et al. (2008)             

skriver är det önskvärt att grunda personas helt och hållet i användarstudier, då blir              

en solid grund viktigt för att minimera riskerna för att bygga personas på designens              

egna idéer. Det hade varit önskvärt att nyansera gratis-användarna genom          

sekundära personas. Men då vi inte lyckades sätta upp fler intervjuer med            

gratis-användarna, utformades endast en primär persona utifrån den mest         

återkommande data för att minimera riskerna att fylla ut personan med våra egna             

tankar och idéer. Vi ser en fördel med att komma utifrån, det vill säga att vi inte                 

tidigare haft någon relation till Fishbrains applikation samt dess användare. Att           

komma utifrån anser vi gav oss fördelen att ta resultaten från användar-            

undersökningarna för vad den var, utan att fördjupa den i egna åsikter och tankar.  

5.1 Framtida studier 
Nästa studie skulle kunna vara att, likt Kerr et al. (2014), testa styrkan i de               

utformade persona genom en att skicka ut en enkät till användarna där validiteten             

kan sättas på prov. Där framtagna egenskaper, mål och situationer testas genom            

huruvida användarna anser att de utsatta påståendena återspeglar dem. Detta skulle           

vara ett bra tillvägagångssätt för att möjligen ge den tidigare datainsamlingen en            

bättre giltighet, samt för att se om de fyra framtagna personas representerar de olika              

typerna av användare väl. Chowdhury (2014) menar på att det finns en viss kritik              

gentemot QDA från andra forskare, då det är svårt att veta i vilken utsträckning den               

insamlade datan är fördjupade i forskarens egna uppfattningar. Det kan därav vara            

till fördel att testa de framtagna personas mot användarna för att se om våra egna               

tankar påverkat resultatet. 

 

En annan metod, som Chang et al. (2008) presenterade, är att en del av utvecklarna               

på Fishbrain får designa utifrån personan och en annan del av utvecklarna får             

designa utan personan i åtanke. För att sedan implementera designen och se            

huruvida slutresultatet skiljs åt. Detta kan visa om personan har den påverkan på             

designen som är önskvärt.  
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6. Slutsats 
Att genomföra användarundersökningar när användarna befinner sig på en annan          

geografisk plats medförde begränsningar. En begränsning var tidsskillnaden vilket         

gjorde att kommunikationen fördröjde samt planeringen för användarundersökning        

vilket gav svårigheter i att finna tider som inte var mitt i natten för någon av                

parterna. Detta gjorde att tidsramen för projektet tog längre tid än vad vi räknade              

med. Till skillnad från om undersökningarna genomförs i exempelvis labbmiljö på           

samma geografiska plats där tidsaspekten är mer justerbar. Samt om studien           

grundas i empiri bör det finnas utrymme för bortfall, då det är något att räkna med.                

Trots att studien gav en viss problematik att hålla sig inom given tidsram så finner               

vi ekonomiska fördelar med att genomföra denna typ av användarstudie. Det bör            

även finnas en kritisk syn gentemot de personas som presenteras i uppsatsen, då vi              

inte upplever att insamlad data har en solid empirisk grund och kan representera             

hela populationen hos Fishbrain. 
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 - Enkätformulär 
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8.2 Bilaga 2 - Enkätresultat
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8.3 Bilaga 3 - Mailintervju 
Intervju 1 
What equipment do you bring out fishing? 
I keep three rods with me at all times.  My go-to is a lightweight Abu Garcia rod 
with a Shimano reel and 4-lb. line that I catch even my biggest fish on.  I love 
feeling every little nibble on it, it's great!  I also use a Zebco Z-Spin rod with an 
Abu Garcia reel and 8-lb. line, and my newest addition is a No. 8 Tackle rod with a 
Daiwa Tatula baitcaster spooled with 20-lb. braid that I use jigging for stripers in 
the California Delta.  I carry a backpack with everything I might need for the day 
(soft baits, lures, hooks and weights), with back-up supplies in the trunk of my 
Jeep.  And because temperatures soar well above 100 degrees in California, I 
always remember to bring frozen bottles of water in the summertime! 
 
Do you go fishing alone or with somebody? 
I fish alone maybe 25% of the time, but I enjoy it a lot more when I'm with my 
boyfriend or family members - sometimes for competitive purposes, but most often 
to share tips and just enjoy each other's company.  There's nothing like sharing the 
fishing experience with others, whether it's a huge catch or the agony of defeat. 
Naturally, I prefer the huge catches. 
 
Describe a fantastic memory from a fishing trip: 
It took me several months to transition from using nightcrawlers to experimenting 
with soft baits.  I had used Senkos on a few occasions with no success, so I was 
completely frustrated.  When I finally caught my first bass on a Senko, I was so 
excited and proud!  I even included graduation cap emojis in that Fishbrain post. 
Since then, I've used squid for deep-sea fishing in the Pacific Ocean and jigs for 
stripers in the California Delta, and have developed more confidence in a wider 
variety of baits and lures. 
 
Describe your ultimate fishing experience with the Fishbrain application:  
One summer evening I caught four different species in the same general spot within 
a couple of hours: bluegill, bass, carp and catfish.  Once I posted it on Fishbrain I 
quickly realized that was quite a feat!  Since then, my goal has been to match that 
achievement on every single fishing trip. 
 
Describe your fishing experience with five words: 
Unpredictable, Thrilling, Optimistic, Humbling, Relaxing 
 
Describe yourself in three words: 
Competitive 
Enthusiastic 
Passionate 
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Three things that make you happy: 
Time with loved ones 
Achieving goals 
THE TUG! 
 
Intervju 2 
What equipment do you bring out fishing?  
Fishing rods tackle box lures  
 
Do you go fishing alone or with somebody?  
Alone 
 
Describe a fantastic memory from a fishing trip:  
Catching & releasing 6 LMB in less than an hour ! 
 
Describe your ultimate fishing experience with the Fishbrain application:  
 Posting my catches. Seeing different fish from around the world. 
 
Describe your fishing experience with five words:  
Weekend and after work angler  
 
Describe yourself in three words:  
Funny laid back caring 
 
Three things that make you happy: 
Family, friends, fishing 
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Intervju 3  
What equipment do you bring out fishing? 
3-6 rod/reel combos, tackle bag with hard & soft plastics and terminal tackle, scale, 
pliers, GoPro... Probably forgetting things 
 
Do you go fishing alone or with somebody? 
About half the time I go alone and half the time I go with someone. 
 
Describe a fantastic memory from a fishing trip: 
When I was 2 years old I went on a fishing trip with my father. He cast out my bait 
with a bobber and a worm and told me not to move it. He went down the bank 
fishing and when he came back my bobber had moved into the weeds. He was 
furious because he thought I moved the bait, when he started to help me reel it in 
we realized a fish was on! He let me do most of the reeling and fighting and it 
turned out to be an 11-lb channel catfish! It was my first and one of my most 
fantastic fishing memories. 
 
Describe your ultimate fishing experience with the Fishbrain application: 
I don't quite understand the prompt? The ultimate fishing experience with the 
Fishbrain application would be to identify a location and time based on the fishing 
report data with Fishbrain to find and catch lots of 20+ inch largemouth bass. 
 
Describe your fishing experience with five words: 
Quality Largemouth in high quantity. 
 
Describe yourself in three words: 
Obsessive, hardworking, easygoing 
 
Three things that make you happy: 
Love for God, Love for family, Love for fishing. 
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8.4 Bilaga 4 - Intervjuresultat 
R Sofia Rytterlund 

S Sara Sundstedt 

M Deltagare  

- Eh, 

_  Paus  

 

M I guess it's at evening for you guys. 

R its 4 o'clock in the afternoon_ but its dark outside anyway 

M _okay _ I can barely hear you let me see if I can figure out my speaker situation 

-_ okay better now.  

R Ok perfect _ but we cant see you 

M can't see me if I can help that _ how about how about now.  

R Hi _ were so glad that you can do this for us 

M no problem so you guys are doing this as a research project for fishbrain or for 

University I don't remember the details okay.  

R for university _ but we do it for Fishbrain as well.  

M yes I feel your pain cuz I'm also graduate student.  

S So what do you study  

M so I am study mucociliary clearance _typically in the context of alcohol so I'm in 

a biomedical research program. 

R Cool 

S Interesting  

R so we can start by introducing ourselves _ im sofia 

S and im sara_ were both born and raised in stockholm sweden.  

S how did you come across the Fishbrain application.  

M - just browsing the internet and looking for -. fishing app apps.  

 

S did you find many or was it just the Fishbrain app?  

M I was already using at the app fishidy at the time _ nobody in my area seem to 

use it so I - searched around and fish brain seems like the only one that had a 

already established user base _ that when I said I downloaded a couple of them._ it 

was also the only one at the time that I was able to actually load maps and figure 

out what kind of the interface the other one I kind of gave up on them and it turned 
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out that there are a lot of people that use fishbrain already in my area which made it 

nice looking at fishing reports and such.  

R yes that good _ to see others catches and stuff 

 

R Can you describe why you are a fishbrain member? whats the thrill about 

the app  

M so I like that I can easily take a picture and then I also like that connects to the 

GPS information on my phone _ and automatically drops a waypoint where I took a 

picture you know if I want to allow that _ I also like the ease of chairing the social 

aspect of it and it's so that others can see my caches and see my log_  I could I can 

turn off GPS if I don't want to give away my exact fishing spot _and then also The 

Tackle Box you know there's now tons and tons of Bates actually which specific 

date that I used on that day and I like how it brings in the weather conditions at the 

time of day _- everything that are related to the cash _ I like that I can search my 

area on the map well with the premium app you can see on the mapping or where 

people are catching fish and who they are and what kind of fish they catch as well 

as the discover fonction and I can follow them in and get information about fishing 

for men.  

R Have you been a premium member before?  

M I'm sorry.  

M had I been at what member.  

M I'm losing losing connection.  

M  yeah there we go can you pick one more time.  

S so are you a premium member or have you been a premium  

M premium member okay _ sorry I couldn't hear you I'm not currently a premium 

member I do not renew it to the free trial..  

R So you have tried the features  

M  I just used the basic features not the premium I like the premium features but 

I'm not ready to pay whatever it is $180 a year something like that. It's not worth 

that much to me that much.  

 

S could you say that you fishing habits have changed with the Fishbrain app 

or do you fish the same amount or what's it done to the fishing? 

 M it gives me some motivation so that definitely give that. gives me information 

about places I didn't know about in my area. fish that automatically comes with 
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also more fishing at a baseline higher level of excitement fishing second see people 

kind of social aspect of it.  

 M also maybe. changes that increases the bride Ebates all used to fish the other 

people will catch sings on Bates that I wouldn't think we're conventional or 

wouldn't have tried otherwise.  

R yeah 

 

S so you would say that its part social _ do you fish a lot alone or do you fish 

with others. 

M its pretty split _ so personally I don't have a a big boat by have a small 10foot 

boat so my friends larger 20 foot boats so whenever I get a chance to go out of 

course then you know that spending their schedule _but I will go out it's probably 

about 50 / 50 by myself or with another _ I prefer to fish with someone else but I 

like fishing so much that it's not necessary that I do that.  

R haha no  

 

S so and now it we are not sure about what you told us about the catch and 

release. I don't have your _ perfect _ - you think it´s really important  

M I think that it was given the prop_ in the proper biological context I'm not a 

Fisheries biologist but I do understand that catch-and-release depending on no the 

current condition of the body of water_ can alter the environment 

 right so for example if there's tons and tons of small fish that can destroy the 

environment so there needs to be slot limits on no certain sizes so you have to keep 

everything encouraged to keep everything that's between you know depending on 

the species x 12 to x15 in that environment to be healthy now.  

_ now I think on whole catching least is a good thing cuz we catched you know I 

know there's lots of data suggesting they are specially for Bass and some talking 

about specifically _ I don't know about other species there are different genetic 

susceptibility to angling _ so some bass or more likely genetically to the Taco 

Luger versus others _ and so if you catch all the bats that are genetically 

susceptible than you create a highly restainalble enviorment _   really good I think 

that there needs to be a role strong role for Fisheries biologist be commissioned to 

put in the right policy people know when is the time to harvest of course I can't 

control that fish kills and so on and so forth but in I think catch and realease is a 
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good thing _  appropriately according to a Fisheries biologist. _ so that makes 

sense.  

 

S Is that information esy to find?  if you don't know about all that stuff. 

General  

M so _ I think I'm a whole catch-and-release is the current culture and _ that's easy 

to find so I mean everybody almost everyone he was an avid fisherman will preach 

to get easy to find at most of the Lakes where I'm at the posted signs you can only 

keep certain sizes_ so that Caesar pretty strictly enforced with fines and so on and 

so forth_- from that respect I think it's easy to find information about what your 

reasons why I don't know how accessible the reasons why I already have to do a 

little bit of people who are just going to go out and fish may not know what why 

can't I keep a bass under 21 in each of them in here and in the free. _  

 I don't know if that information at that level is easily accessible or easy to find.  

 

S So if you could add a feature to the Fishbrain app, what would you add?  

 I think out I don't know it might be I think it's already on there that would be even 

know what are the limits so I know fish has what the limits are four legs so like 21 

inch limit for Bass and species subtype. _-  the other features I would add I would 

like to add _ so I like to use videos and videos to my fish brain and there's no way 

to add to view that as a wlog so I have to put in a separate picture to log a catch of 

course you know I don't like to do that cuz I don't want to crowd up people's feeds 

with the same thing they saw in a video in a picture that would be great. _ it's okay 

for sure all the top of my head I know that would be nice that would be different 

about the app.  

 

S do you have any questions you would like to add?  

M I don't think so so you guys so your project is so this isn't about fish brain more 

about the project so what what's the the area of the research this is in.  
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R Sofia Rytterlund 

S Sara Sundstedt 

W Deltagare 

- Eh, 

_  Paus  

___________________________________________________________________

_____ 

R Hello 

S Hello Ed 

W Hey Hey, How yo doing?  

W How ya doing?  

S Im good, How are you?  

W Good actually, figured out this, Ive been here half an hour trying to sedel it. 

R Aw you have!  

S haha 

S Its - looks like its going perfect 

R Yes! 

W Good Good 

R How are you?  

W Good! Hows yo guys doing?  

S Really good 

W Good  

W Where are you guys - located?  

R In Sweden, stockholm 

W Youre in Sweden! Thats cool 

S So its super cold 

W thats - thats  

R And its very dark outside  

W Thats cool _ Thats awesome _ So -  

R So im Sofia, am born and raised in Stockholm  

S Yes, and I am Sara _ And as you know were students at Södertörns University in 

Stockholm _ And doing our bachler’s thesis …  

R Yes  

S With fishbrain _ Yes  

W Thats good  
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S Yes were super exited 

W Cool _ My son just finished his business degree out -_ I live in massachusetts, 

you know the state massachusetts…  

SR YEA! 

W ..I’m kind of on the wast coast so _ yea so he did this _ a couple of this research 

things to for his business degree.  

RS AH! 

W… Actually  

S Cool  

R So then you know  

S You know how it goes then, haha 

W Yes I think so _ - So how can I help you guys today?  

 

R let see, we would like to know, how you - found out about the Fishbrain 

application?  

W - I saw it - _ I was searching in my App Store for something els… 

R yeah 

W And I just kind of stumbled across it  

R Okej 

W so _ and I downloaded it, I downloaded a couple of others _ but ended up 

deleting them _ they just weren’t _ I thought as effective _ and as good as Fishbrain 

_ So 

R Okej  

S Cool, yes  

 

S Do you think your fishing - habits have changed after finding the Fishbrain 

application _ or do you do the same thing? _ out fishing 

W - no I don’t think that they have changed that much - I don’t probably use it as 

much as I like to _- you know for the local - my local area -_ you know I haven’t 

gone in to trying how to _ you know find local guys - that _ local pawns -_- or that 

liked that stuff being fished .. But I’m - you know -  so I guess that _- ye maybe a 

little bit -_you know _ I sees _- I guess you could -_ different types of 

loues(beten/drag) I see people using _ I Ill try those stuff I haven’t use before _ so 

if I see this guy _ like _ his not to far from my house and his using _ you know 

different lou that I never used before _ I can you know _ give them a try  
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SR Nice 

W or if its even some of those i don’t have _ I can _ occasionally gone out and 

bought a couple _ - end give them a try _ to see if I have any success with them _ 

so yeah I guess that you’re right _ it has changes the way that I do kind of things  

S more experience .. you try new stuff  

W yes exactly _ trying new stuff exactly  

R Yeah  

 

R How often do you go out fishing?  

W I’m probably _ now that the wether is getting cold here - not as much_ but in the 

summer, the fall, spring I probable say that I fish four five days a week  

R Okej  

W - a maybe six _ you know _ for shirt periods of time, dropping on my weight , 

home form work I need the sun out _ you know now it gets dark four o clock in the 

afternoon _ so  

S Ah! The same here  

W yea you know _ and we have the daylight savings to make it worse _ so at the 

time I get home it gets dark _ you know _ and I don’t do a lot of fishing in the dark  

SR No  

W well a lot of people do on the app _ a lot of people do you know _ a lot of people 

of this weight goes out in kayaks and fish at night _ but thought  I _ even in the 

ocean  

SR thats cool _ impressive  

W Yeah  

 

S You told us in your mail that you often go out fish alone _ do you find 

fishing like  _ relaxing time - or why do you fish? Is it for the possibility of 

catching bigger ones or just to relax?  

W - it it very relaxing _ I’m mean that _ I fish _ my kids was very young _ and I 

took them fishing with me -_ I go out fishing a real lot when _- before I had 

children _ I was in to the bass fishing _ in to the tournaments _ and it got to a point 

when I did not enjoy fishing as much _ and then when I had children _ I introduce 

them all to fishing _ and you know took my doter , my sons out fishing - and then I 

did not go out fishing in a long time, years _ probably like ten or fifteen years - and 

I’m just recently got back into it _ oh and I _ ride my motorcycles _ I ride a lot of 
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motorcycles - stuff like that_ thats like my main hobby I guess_ but - this year_ like 

in  January February I got my fishing license and It just seems like a really _ I 

really enjoy it, the solitude, the nature _ you know _ watching the sunrise come up 

_ seeing all kinds of wild animals out _ animals Birds _ that you don’t normally see 

_ Yeah thats _ I think thats the main part _ Relaxing _ you connecting with nature 

_ I think -_ its more than fishing you know _ 

You gonna be sitting there and see some swans_ swans fly over and Canada gees 

you know _ ouls sitting in a tree _ what you don’t normally see you know  

S Yeah thats  

R Thats a really good experience  

W yes defiantly  

 

 

S so you as well told us about the fantastic memory of catching six really large 

MLBs _  

W yeah  

wow thats impressive _ under an hour _ what did you feel then? How did that make 

you feel  

W well I also _ I _ it was kind of a strange thing _ I visited  _- a football feild _ 

there where this hishschool that had a paw (sjö/damm) with fens around it _ and I 

talked to a guy that said that the fence always is unlocked so you can go fishing _ 

but no one newer fish there _ and I _ like the first cast I caught a fish _ you know 

three casts after I caught the next one _ just like bom bom _ because no one _ they 

saw the fens around so no one ever opened the gate _ the guy said the fence is 

always open but no one goes down there _ there were my secret spot there _ you 

know  

SR hahah really  

W yeah that was creazy _ and then I posted the location and stuff on Fishvbran _ 

now saying to my self maybe I couldndt have done that  

SR haha 

W because if they don’t get pressured of fishermen they don’t know what lures are 

_ and stuff like that _ so I normally fish without the lours _ and I always realise the 

fish_ I don’t take fish from the pawns _put them back into the pawns_ back into de 

stream or the lake or whatever  
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R Why do you think that catch and release is very important?  

W - so that you don’t _ its a renewable /noble resource _ in some parts of the 

country _ I can see on fishbrain that people bring home _ you know _ have a 

different mind set about that _ I think its because if one did that it wouldn’t be 

more fish _ so you know _ Ive just take a picture and put it back into the water _ to 

some other to come and _ you know in the future _ I think its really important to 

that_ handle them the right way _ some times you see people in the app that has the 

fish laying on the ground, covered with dirt _ you know _ I’m trying to get them 

back into the lake as quickly as possible _ without doing any harm to them -_ but 

sometimes a fish get a hock in _ and you just try your best to get it out okej and it 

back in one pice_  

R Thats nice  

 

S do you think _ - do you have taken inspiration from the fishbrain 

application? From others?  

W Yeah_ defiantly _ I defiantly done that _ a lot of people _ there is a guy that 

fishes in like the next state over and a lot of people I fallow _ I fallow as meny 

people as I can. - thats one of the many great things about the app _ there you have 

people from Sweden, form frans from England from you know new Zealand, 

Australia, all in the app. You see fishes, you look at them and what, I did .. I didn’t 

even know existed.  

S no  

W you know so its like learning _ you know a lot of times I take a picture of the 

fish and send it to some one I know _ and like look at this fish, look at the Colors 

of this fish _ you know _ you get to experience from other parts of the world.  

R Thats really cool  

 

S Have you, increased your social -, have you meet new people form the 

fishbrain application? Have you increased your fishing partners? 

W no I haven’t meet anyone. This Is my first social media, I’m into my 60s and I 

never bothered with any of that _ this is my first social media thing that I ever got 

in my life. _ and my kids thinks that Im obsessed with it because I’m on it, 

checking things, liking you know. Its been really cool. And I learned a lot also from 

the videos thats cordon, jimmy huston,rolan  and the other_ you learn a lot from 

that. And I love watching them weekly so _ its well worth _ you know I’m one of 
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the people that pay for the app, but I think its well worth it _ the money I spend on 

it  

R okey  

W I think its a good investment  

S yes 

  

S Is there any feature that your missing in the fishbrain app? Something that 

you would like to do but you can’t 

W well what I liked to do is that I would like to buy some of the fishbrain -_ 

t-shirts and that kind of stuff but - I can’t get on to that site_ it says that the stores 

being worked on and stuff _ but I see some people in pictures that have some .. 

S yes those are cool  

W yes it is _ its cool  _ because if people see, they will see directly and know right 

away if your on that site and stuff so -_ and I do - _- thats one really cool thing that 

I do. _ And a lot of people post_ but they don’t post were they are form. He may 

live in the next town over, he can live across the country_ a lot of people don’t put 

the location on the app. So _ - you know _ it is what it is  

S Yeah  

 

S so you’re open to meet others? If there ware like events fishing events, wold 

it be  

W - Yeah ,sure I’ve gone to fishing shows in the past and you know shows that 

have, I have in my calendar theres a bass show in the next town that I live in so 

they have a lot of events. They have like ice fishing and all types of things over 

there - _ and I enjoy going there, learn different stuff  

 

S cool. You also told us in the survey that you don’t use the application before 

you go fishing. But you sometimes look at the locations of where other fish. 

Are you just doing that to have an idea of what you wanna do? Or do you seek 

them out later on?  

W I I do look see where the different locations. Because some of the area that 

people fish in _  say that I fish at one end of the _ lets say theres reson that I fish at 

that end and I see a gentlemen - and I didn’t know there were access on the other 

end- but I saw a in a post that a couple of catches over there so I went to the other 

side of the lake and got a few catches there that I post. _ So I can learn from it _ I 
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don’t use it all the time but I do it  occasionally _ lets say the night before _ lets say 

I see thats a guy caches this nice fish at the lake and I go visit that lake the next day 

or the weekend coming up.  

 

S do you have notices on so you can se when people coaching fish nere to you?  

W Yeah, I follow a bunch of the lakes, marked them as follow. Yes I do do that.  

S is there sometimes when you’re at home and somethings pop up, and you 

just take your stuff and run?  

W haha no, but I will stop on my way home, even sometimes at work, when I’m 

out driving around I put the rad in the truck, and if I see somewhere Ill stop on my 

lunch brake and do a little bit of fishing _ if I’ve seen some one do that_ yeah 

definitely  

R thats nice  

S It was really wonderful to talk to you  

R yes 

W Yes  

S thank you so much  

R do you have something to add? 

W no, I enjoy the app! I have a few difficulties after I updated my phone a couple 

of weeks ago, I hit the screen and it takes you out of the app. But I think its more 

the iPhone and now they have one more update that will ficks those problems. I 

really enjoy. This is actually my first voi in to social media and I have _ you know 

people texting me, or massages me back n stuff, I think its really cool. Ill ask them 

a question you know and I you know _- so its a really, I really enjoy it.  

 

 

R Did you - become a premium member directly or did you, - be a free 

member first?  

W yeah I did after a few days i signed up for a senior membership  

R yeah  

S m  

W for the premium membership, definitive  

R to get like -_ was it for you wanted the, why did you do that? Like  

W I would say with in a week or so, from that I first found the app. You know _ so  
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R and was it for seeing the exact position of the catches or was it for something 

els?  

W I think, oh yes exactly. Positions and the talandes, I don’t use it a lot, but I gonna 

try to use that more_ you know. But yea to see where people are fishing and what 

they are catching. I think that will be the main reason  

RS Yea 

S cool we are going to help you get your fishbrain T-shirt  
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R Sofia Rytterlund 

S Sara Sundstedt 

B Deltagare 

- Eh, 

  _  Paus  

___________________________________________________________________

_____ 

S Hi Stacy!  

B Hi! Can you hear me? 

R Yeah, perfect! But we can’t see you. 

B ehm, yeah just let me check something cause I can barely hear you.  

R Ok 

B Okey, excuse me but i’m getting over a cold so my throat might be a little 

congested. 

S Thats fine 

B Can you see me? 

R No, we don’t 

B ooh, let me just see what’s going on. I haven't used Skype in so long.  

R No, haha, it’s the same here! 

B Now, do you see me? 

S oh yes! Hi!! 

R oh, hi! 

B *laughs 

S Perfect! 

B What time is it there? 

R It's 3 p.m.  

B okej, it’s 6 a.m. here  

R Oooh, really? *surprised 

B I’m a morning-person so don’t worry! 

R oh, that good *laughs 

B I’ve actually_ We were in Sweden probably 4-5 years ago I forgot what the time 

difference was  

 
 

106 
 



 
 

S yeah -  

S So we can start to introduce ourselves so I'm Sara, born and raised in Stockholm.  

R And my name is Sofia and I am also from Stockholm _ and lived here my whole 

life.  

B And I am Stacy, obviously, born and raised in California. 

R okej, do you want to start? 

S Yeah so we are students of Södertörns högskola, University, in Stockholm. And 

working together with Fishbrain for Bachelors thesis with the purpose of finding 

out how to understand the user behavior and the user needs better, and help them.  

R and we would also like to say if there’s_ if you don't want to participate in the 

interview anymore, you can just drop off at any time. 

B okey! *Laughs Like bye! *Laughs 

R And we will not use your name in the thesis.  

B yeah, sure sure! 

R Should we start with some questions maybe? 

 

S Yeah, you had so many enthusiastic answers in your e-mail. It was really fun 

to read. Do your friends and family have the same enthusiasm for fishing as 

you? 

B Yes, my boyfriend. My brother is a huge_like he_ he fishes with his kayak. He 

fishes more often than I do because of his work schedule so I think out of everyone 

in my family my brother, he is the most avid fisherman. ehm. and my step dad is 

retired so he fisher quite a bit as well but unfortunately I have a 9 to 5 so I only get 

to go out on the weekends and after work in the summer when there is still 

sunlight_and right now, no, because I got off work and it's already getting dark. So 

not so much time after work, but in the summer a lot more.  

R But in California, isn’t it like always summer? *laughs 

B *laughs. Noo, it’s like 34 degrees right now! 

R okej, I don’t know what that is in celsius *laughs 

S Like_I don’t know. 

R okej, well never mind! 

 

S okej_yes_ so, what do you think you'll get out of Fishbrain when you 

fishing? ehm, like before you use the app. what's the difference between now 

and then when you have the application? 
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B well I think now it's a lot more exciting because I can see what other people are 

catching in the same locations were i’m fishing, so it kind of gives me hope that, 

like, you know someone catches a big 5 pound bass I can go that same spot and just 

hope that i’ll catch that same fish or something even bigger. So it kinds of just prep 

me of what may or may not come out of that fishing trip that day. 

S okej, cool.  

B It’s just funny to see what everyone share and what baits they use and lures, and 

yeah, it’s just makes it more exiting for that fishing trip. 

 

R yeah, to see. But do you usually go to the Fishbrain app before you go 

fishing or is it most like afterwords?  

B well, both. Sometimes just the night before, just to see what people are using. 

And defiantly I post everything once I get home at the end of the day and look the 

location to see if anyone else caught anything that day.  

R yeah, I see! You have a lot of catches! 

B yeah, I try! *laughs 

S 81! That’s impressive!  

B oh, thanks! 

R and, like, when it’s off season, why do you use the fishbrain-app. Like what 

do you do? 

B Kind off the same reasons_I don't really_for me there's never an off season, 

always willing to fish, no matter if the fish are biting or not, just because the actual 

activity is the most fun for me. I just kind of like to see what’s out there! But it’s 

interesting to look at what people are catching throughout the year so what do the 

whole largemouth bass season and then everyone was posting about salmon, and 

now people is posting about stripers and rainbow trout or brown trout. So it’s kind 

of interesting to see what_I’m learning myself too see what the different fishing 

season are based on what’s posted. 

S okej, cool! 

R So it’s not more like a fishing season during the summer. It’s more like different 

fishing seasons off the year that depends on what species. 

B yeah! 

 

S Do you look att all areas of the U.S, or is it just like close to you at 

California? 
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B Partly close to me, but I follow a lot of bodies of water just all around the u.s. 

And probably some internationally just cause i like to see what kind of fish there is 

out there, and defiantly want’s to, you know, go to the bodies of water in Europe 

for fish who looks drastically different from here, and that’s really interesting.  

R And we also saw that women in the application are a minority.  

B oh yeah. 

 

S So what do you think would increase the females, to use the application, or 

do you see like a specific areas of the fishbrain application that you get really 

intrigued by? 

B Well, the way that I heard about the app was through my brother. I’ve actually 

never seen any advertising on Fishbrain, anywhere. Until I followed them on 

Facebook, so i just (?) them out of my brother. I think maybe if Fishbrain wants to 

gain more visibility in the United States maybe start sponsoring some of the fishing 

events or the Sportsman's Expo or_I’m not sure they do print advertising in 

magazines or even like little sidebar ads on Facebook but for me it was just_ my 

brother happened to mention it_ but I guess just look more exposure and branding 

it might be more helpful. 

R yea, to get out to more people.  

 

S Your answers shows that you use Fishbrain like a social place where you can 

meet other anglers. Do you meet them just on the Fishbrain-app or does it 

make you meet other people in real life by the water as well as? 

B I have_ I came across another Fishbrainer who was just happened to be fishing at 

the same spot at the same time. But I don’t see the app as an app to meet people but 

I do chat a lot with a few people privately on the app just because they are local and 

suggested their own secret fishing spots.  

S ooh! 

R ooh, that’s cute! 

B *laughs _ I think it would be great to have - and I was mentioning this to some 

other members, at least one of them, like a local Fishbrain meet-up, like regional, 

just so they can get to know each other, and I don't know, like fishing_or have like 

merchandise or giveaways or just something so that the people can actually come 

together in person. Cause i think that can be really helpful I mean I know in my 

area, I'm in Sacramento. So there is a California delta, there is a fulsome lake, there 
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are a lot of bodies of water right around where I live, probably within a 20-mile 

radius and people fish all over parts of ponds and lakes and rivers. So it would bee 

kind of cool to get everyone together somehow I'm not sure how.  

R yeah, that’s good! We should tell them that! 

S yeah, I think if you go out fishing 25% of the time alone but would like to fish 

with others. I think many are like you in that way. That… it’s like always fun to do 

it together with somebody. So if you meet other persons then you probably go out 

fishing more often. So that’s a really good idea 

B yeah, especially for women, cause I think they are safety in numbers. Sometimes 

there have been locations when i’m like: hmm, maybe I'm not so safe here in this 

spot. So it’s nice to have other people with you fishing, cause you kind of, like, 

stick together.  

 

S You post a lot of catches, what’s the thrill with posting, why do you post? 

B Partially just for me just for me to keep track, ehm, I do share a lot with my 

family and then I like the fact that you can now track statistics, you can track, ehm, 

you know the weight of your biggest bass, your biggest carp and you know they 

measure everything so you can keep track. So that’s why I use it a lot for my own 

purposes and then, you know, everything is datestamped so if i can’t remember the 

name of the bodies of water where i have fished before, but I do remember what i 

caught. and generally when I caught i can go into the fishbrain-app and go back and 

then remember where I caught that fish.  

S yeah, and why became a premium-user pretty fast? did you directly become 

a premium or did you miss any features when you were a free-user? 

B ehm, I guess I just want more capabilities with the app like the tracking and 

just_and to be honestly_I have the premium, but i haven't really sat down and look 

at all the features, I probably do that in the next couple weeks here, to get the most 

use out of it.  

R yeah! 

S yes! you have given us so much inspiration from your e-mail so you have 

almost answered every question that we would like to ask. Is there something 

more that you would like to say? like if you have…what's the best feature 

about fishbrain? 

B It’s just so easy to use and_I guess it's just easy to get your catches out there and 

find out what everyone else is catching_ I mean I'll check it_ at least twice a day 
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just to kind of see what's out there and then I'm actually planned… you know 

fishing days around certain bodies of water that i see people post during the week, 

so it kind of helps me plan the weekend, sometimes_and then just, ehm, read the 

comments to see what people are fishing with and gathering tips, cause I'm really 

new too fishing, I fish a couple times last summer but then this year I really got into 

it so I think i have learned a lot in a really short period of time. From my family 

and from the app aswell!  

 

 

R Is there something that you miss with the app? 

B I think it would be helpful to have, like, a direct message feature so if you 

wanted to take your conversation online and direct message someone, ehm, you 

know without doing it in their post. you know_I don't know, like in Instagram 

where you can direct message them and have a conversation in the background. I 

think that might be helpful, because sometimes i want to ask someone a question 

but I don't necessarily want everyone to read that question maybe.  

R okej, thats good to know! 

B But if that’s one of the feature that’s already on and I haven't found it_*laughs 

R _ Yes! Thank you so much for doing this! It means so much for us! 

S Yeah, and for your good energy! We were so happy when we read your answers, 

so we just felt that we had to talk to her! 

B oh thank you! so good luck with everything! Let me know if you need anything! 

I’m happy to help! 
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