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Summay:  In this thesis we aim to extend the current theories about a concept 
called persona. A persona is a model of a user, mostly based on 
qualitative research and made with such accuracy that it to some extent 
can be used as a replacement of a real user in a development process 
and as a communicative tool. We will present a way of constructing this 
persona without meeting the actual users and follow up with interviews 
from the organization using them. This will lead to a model over the 
process of introducing personas as a concept in an organization, 
previously not familiar with the concept. The model is adapted to also 
work for projects and organizations where the concept is already 
known. 
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Sammanfattning 
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persona är en modell av en användare, baserad främst på kvalitativa 
studier, och utvecklad med sådan precision att den till vissa delar kan 
ersätta en riktig slutanvändare i en utvecklingsprocess samt som ett 
kommunikationsverktyg. Vi kommer att presentera ett sätt att utveckla 
denna persona utan att träffa den riktiga slutanvändaren och följa upp 
med intervjuer från organisationen som använder dem. Detta leder fram 
till en modell över processen med att utveckla personas samt införandet 
i en utvecklingsorganisation som tidigare inte har använt sig av 
konceptet. Modellen är anpassad för att fungera vid införande av 
persona även i projekt och organisationer där konceptet är känt sedan 
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Executive Summary 
When developing and designing systems or products to be used directly by end users, 
it is important that these are developed with people in mind. One way to do this is to 
have close contact between the end user and the developer as can be seen in for 
example agile development methods. This is however not applicable at all times and 
therefore the developer need to get the information about the end user some other way. 
Often this is done by a spokesman or project manager for the ordering company who 
delivers the information to a project manager or spokesman for the systems 
development company who in turn make sure the developer get the relevant 
information. Of course this means that sometimes information that could be relevant is 
missed and sometimes even altered due to misunderstandings or even personal 
interest.  

One way to deal with this is to have a written description or model of the primary end 
user that is so correct and accurate that it to some extent could be used as a 
replacement of the real user. Especially effective is this when making design decisions 
and as a communicative tool to ensure a common and shared picture of the different 
needs of the users. Even if a description of the end user has been made, the view of the 
user is not always shared. 

This thesis will address the problem of creating this description of a user by using the 
concept of persona, first presented by Alan Cooper 1999 in his book “The Inmates are 
running the Asylum – Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore 
the Sanity”. In our research we show that under certain circumstances, this can be 
done without actually meeting the real end users by interviewing and observing other 
people with very similar roles. 

Using this persona as a development tool requires introduction of the concept in the 
organization as well as introduction of the personas for the actual project. This 
research is summarized in a model that includes the different steps of creating a 
persona using several methods and also how to implement this tool in an organization 
or project. For each general step in the model there is a short description which 
includes the construction of personas and which activities to include in the 
introduction, either if personas is previously known or not. 

Appendix 10 in this thesis consists of a brief and more hands on guide of the process 
of creating personas and introducing the concept in an organization. This guide could 
serve as a quick introduction to the subject and could also be used at a later time to 
refresh some of the highlights in the process. 
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Förord 
Under arbete med vårt examensarbete i informatik har vi haft den stora förmånen att få 
studera flera olika verksamheter och inhämta en stor mängd erfarenheter och 
kunskaper av olika slag. Detta hade inte varit möjligt utan hjälp och stöd från ett stort 
antal personer. Ett särkilt tack vill vi rikta till de som har haft extra betydelse för 
genomförandet av detta examensarbete. 

Roger Lindqvist – som hjälpte oss komma igång igen efter viss stiltje i projektet och 
har varit ovärderlig som kritiker, bollplank och energikälla kring vårt arbete. 

Maria Jernbäcker – som med sin stora kunskap om alla inblandade aktörer och 
branschen i stort har bidragit med nödvändig information och ställt Combitechs 
resurser till förfogande. Utan detta engagemang hade detta arbete aldrig varit möjligt. 

Jan Cserpes – som gjort det möjligt att genomföra vårt examensarbete i anknytning till 
Combitechs verksamhet. 

Vi vill även tacka respektive sambo för all förståelse och för att de stått ut med oss 
under arbetets gång.  

Självklart vill vi även tacka alla respondenter för att de har ställt upp och besvarat våra 
frågor. 
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1 Inledning 
Det är i dagsläget inte helt ovanligt att man vid utveckling av ett nytt 
informationssystem inte har detaljerade kunskaper om vem som är den verkliga 
slutanvändaren. Ofta är den person som har rollen av beställare en slags mellanhand 
mellan slutanvändaren och utvecklingsföretaget. Denna person får då uppgiften att 
beskriva vem eller vilka det är som förmodas vara de slutgiltiga användarna av den 
produkt man tar fram. Det är ingen enkel uppgift att försöka beskriva vilka dessa är 
och det finns inga garantier för att den person som har denna roll vet vad det är man 
faktiskt behöver. Det är därför lätt hänt att denna person kan väga in egna värderingar i 
vad som behövs utan att veta vad som faktiskt behövs i organisationen, sett ur 
användarens perspektiv. För att en investering i utveckling av nya produkter ska vara 
användbar vill man uppnå ett resultat där man skapar produkter som verkligen används 
och fyller det behov som slutanvändaren har. Det finns alltså i utvecklingsprojekt ett 
behov av att förstå användarens situation och arbetsuppgifter så att man kan leverera 
en högkvalitativ produkt till kunden. Det finns flera olika metoder för att dokumentera 
det som beslutas mellan utvecklare och beställare och inom utvecklingsteamen. Dessa 
metoder kan dock ibland uppfattas som väldigt tekniska och svåra att använda i 
kommunikation med personer som inte har samma bakgrund. Det gör att användaren 
riskerar att glömmas bort. Det verkar dock ha allt större betydelse att de produkter som 
skapas är väl utformade för det område de ska användas inom, inte bara avseende form 
och färg utan även designade ur funktionella aspekter för att kunna stå sig i den 
konkurrens som finns på marknaden idag. Detta gäller då alla typer av produkter, så 
väl digitala som fysiska. 

1.1 Bakgrund 

Precis som i alla större städer är trafiksituationen i Stockholm komplicerad med många 
samverkande faktorer och aktörer. En del av dessa aktörer har ibland ett behov av att 
kunna ta sig fram igenom trafiken mycket snabbt, så kallade blåljusmyndigheter. För 
att hålla varandra uppdaterade om vad som händer i staden och vilka hinder som kan 
tänkas dyka upp i trafiken så skickades tidigare sådan trafikpåverkande information 
dem emellan via fax, e-post, telefonsamtal och internpost. Efterhand som 
trafiksituationen på vägarna ökar i komplexitet, ökar även denna trafik vilket leder till 
att de inblandade dels får för mycket information (Jernbäcker och Wiberg, 2005) eller 
att informationen inte alltid kom fram till rätt person i rätt tid eller att den ibland inte 
kom fram alls (Dillén och Pettersson, 2005). Exempelvis skickade Polisen fax om alla 
större planerade evenemang till Trafik Stockholm medan Trafik Stockholm skickade 
fax till Stockholms Brandförsvar och SOS Alarm om alla händelser som påverkar 
framkomligheten och sedan uppdateringar om dessa händelser. Sammanlagt skickade 
Trafik Stockholm upp till 150 fax per dag, bara till Stockholms Brandförsvar och SOS 
Alarm. 

För att komma tillrätta med detta problem inleddes ett samarbete mellan fyra av 
aktörerna med syfte att skapa en webbtjänst för kontinuerligt utbyte av all denna 
information. Detta samarbete utmynnade i den webbaserade tjänsten 
Samverkanswebben och de involverade organisationerna är: Trafik Stockholm 
(Vägverket i samarbete med Stockholms stad), SOS Alarm AB, Stockholms 
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Brandförsvar och Polisen. Dessa organisationer har mycket stor användning av 
varandras information om trafiksituationen i Stockholm stad inom respektive 
organisations operativa arbete och de har därför gemensamt kommit överrens om att 
utbyta trafikpåverkande informationen direkt ur de egna systemen. Undantaget från 
denna automatiska publicering av händelser är Polisen som av säkerhetsskäl inte 
tillåter att information lämnar organisationen med någon form av automatik och därför 
lägger in alla sina ärenden manuellt. Samtliga aktörer har även möjlighet att lägga till 
ytterligare information i systemet när det inträffar ett behov av det, vanligen för att 
uppdatera övriga intressenter om förändringar i ett pågående ärende. Ändringar som 
sker i systemet blir direkt tillgängliga för de andra som har tillgång till systemet. Den 
information som presenteras på Samverkanswebben filtreras och skickas sedan 
automatiskt från de inblandade aktörernas respektive ärendehanteringssystem till en 
gemensam databas varifrån den publiceras. Som organisationer räknat har de 
egentligen inte så mycket gemensamt då de är, från varandra, helt oberoende 
organisationer med olika syfte, finansiering och ledning. 

Samverkanswebben baseras på en förstudie gjord 2003 av Aerotech Telub (nuvarande 
Combitech AB). Förstudien ”Samverkan och informationsutbyte mellan 
samverkansparter i Stockholm” (Vägverkets publikation 2003:185) visar på 
möjligheten att erhålla en effektivitetsökning och minskade kostnader för 
informationsutbytet genom att publicera trafikpåverkande händelser via ett 
webbgränssnitt istället för som tidigare via fax, telefon och e-post. (Jernbäcker och 
Wiberg, 2005, Dillén och Pettersson, 2005) 

Vår kontakt med Combitech började för några år sedan då vi fick möjlighet att delta i 
ett mentorskapsprogram, anordnat av Jusek. Genom detta program fick vi möjlighet att 
stifta närmare bekantskap med företaget och när det sedan var dags att skriva uppsats 
blev vi erbjudna att titta närmare på Samverkanswebben i syfte att fundera på hur 
nyttan kan beskrivas och informationen bäst kan presenteras för de olika användarna. 

Samverkanswebben är ett system som fyra oberoende aktörer använder på lika grund, 
baserat på information från dem alla. Det skapade svårigheter för oss att se exakt vilka 
slutanvändarna var i respektive organisation och om de verkligen behöver ha exakt 
samma information presenterad på precis samma sätt. De verkliga slutanvändarna här 
arbetar alla operativt med specialiserade arbetsuppgifter på olika sätt i respektive 
organisation och för dem är det viktigt att IT-systemen verkligen stödjer behoven i 
deras arbetsuppgifter, annars kommer de sannolikt inte användas. Det visade sig att all 
kunskap om dessa slutanvändare var koncentrerad till ett fåtal medarbetare som hade 
träffat några av dem. Då sådana uppgifter inte hade dokumenterats fanns det heller inte 
något enkelt sätt att kommunicera vilka slutanvändarna var inom gruppen eller till oss. 

1.2 Problemdiskussion 

När det gäller Samverkanswebben sitter slutanvändarna av systemet i Stockholm och 
utvecklarna i Växjö. Den primära kontakten dem emellan går vanligen via en 
projektledare på Combitech och en beställare, projektledare eller kontaktperson inom 
respektive organisation. Detta är en vanlig situation i många utvecklingsprojekt och 
även i de fall där utvecklare och slutanvändare befinner sig på samma ort har man av 
kostnadsskäl inte obegränsade möjligheter till utvärdering och feedback. Det 
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förekommer alltså att utvecklare och användare aldrig träffas fysiskt i ett 
utvecklingsprojekt, oavsett var de finns placerade. Det finns därmed behov av att på ett 
korrekt och träffsäkert sätt kunna beskriva och kommunicera vilka användarna är för 
att öka träffsäkerheten med lösningen, utvecklarna har alltså ibland behov av att lära 
känna kundens kund, det vill säga slutanvändarna, närmare. 

Inom vår utbildning på Systemvetenskapligt program påtalas det ibland att det är 
viktigt att utgå från användarna vid systemutveckling. Att verkligen veta vilka som är 
de riktiga slutanvändarna och hur man skall kunna sätta sig in i deras roll och därmed 
bättre förstå vilken funktionalitet och information som de behöver. Detta är dock inte 
alltid det enklaste och utbildningen har inte heller givit några tillfredställande 
lösningar på ett sådant problem. 

En genomgång av litteraturen gav att den mest heltäckande, mest detaljerade och mest 
generella beskrivningen av en verklig slutanvändare görs genom att skapa en persona 
(Pruitt och Adlin, 2006). Denna metod beskrivs första gången i litteraturen av Alan 
Cooper 1999 i boken ”The Inmates are running the Asylum – Why High-Tech 
Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity”. Han beskriver hur man med 
kvalitativa undersökningar av slutanvändare och organisationer kan göra en modell av 
en slutanvändare som är så korrekt och detaljerad att den i vissa fall kan tjänstgöra 
som ersättning för en riktig användare. Denna modell innefattar även information om 
användarens personlighet och egenskaper och annat som brukar kallas för mjuka 
egenskaper. Efter detta har flera olika författare diskuterat begreppet persona i olika 
former men gemensamt med alla de vi har hittat, och kommer att beskriva senare, är 
att de utgår från att man har tillgång till de verkliga slutanvändarna för sina studier. 
Problemet i det här fallet var att vi rent praktiskt inte kunde få tillgång till 
slutanvändarna för att göra de nödvändiga undersökningarna då dessa befann sig 
geografiskt långt borta. Det skulle vara mycket svårt att få tillgång till användarna 
under den aktuella tidsperioden vilket hade gjort uppgiften extremt svårlöst, såväl 
ekonomiskt som praktiskt. Att direktkontakten mellan slutanvändare och utvecklare i 
bästa fall är begränsad är en vanlig situation rent generellt i branschen. Det vanligaste 
är att utvecklingsföretaget främst för diskussionen med en beställare som sedan i sin 
tur skall förmedla slutanvändarnas situation och behov. Beskrivningen av 
slutanvändaren filtreras därigenom av beställarens egen förförståelse vilket ger att den 
ibland inte är fullständig eller helt korrekt. 

1.3 Frågeställning 

Vi funderade huruvida det skulle vara möjligt att skapa en korrekt bild av de verkliga 
användarna utan att verkligen träffa dem. Planen var i så fall att identifiera rollerna och 
sedan basera utvecklingen av modellerna på studier av personer i motsvarande roller, 
stationerade på en, för oss, närmare plats rent geografiskt. Denna fundering leder oss 
in på en frågeställning som det inte verkade finnas något direkt svar på och det är även 
denna som är den övergripande frågeställningen för denna uppsats: 

Hur kan en persona skapas utan direkt tillgång till de riktiga slutanvändarna, 
men ändå med tillräcklig exakthet för att ge stöd för utveckling av en 
verksamhet? 
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För att ha något att arbeta från så har vi utgått från befintliga teorier som redovisas i ett 
senare kapitel men som i korthet talar om att man genom olika studier, främst 
kvalitativa, kan göra en bra modell av en slutanvändare, en så kallad persona. 
Teorierna nämner direktkontakt med slutanvändarna men sådan har vi som sagt ingen 
möjlighet till i det här fallet. De organisationer som använder det aktuella systemet och 
beskrivs närmare i ett senare kapitel verkar endast i Stockholm men har 
motsvarigheter i samtliga delar av landet. SOS Alarm, Vägverket, Polisen och 
Brandförsvaret finns representerade i hela landet på ett eller annat sätt och en möjlig 
väg skulle därför vara att basera undersökningarna på lokalt förekommande 
verksamheter, kombinerat med undersökningar av de speciella förhållanden som råder 
där de verkliga slutanvändarna sitter. Vår hypotes är således: 

Det går att utveckla en fullgod persona genom att studera en liknande 
användare och sedan utöka med sådant som är unikt för de lokala 
förutsättningar där den riktiga slutanvändaren opererar.  

Med skapandet av denna hypotes har vi därmed följt den väg som beskrivs av 
Graziano och Raulin (2007) för att skapa en forskningshypotes. Processen beskrivs 
med nedanstående bild: 

Figur 1. Att skapa en forskningshypotes. Graziano och Raulin (2007, s 170.) Egen översättning. 

1.4 Sekundära frågeställningar 

Med utgångspunkt från vår hypotes har vi utvecklat fyra personas, en för varje 
organisations primära användare. För att sedan kunna bedöma hur dessa fungerar har 
vi överlämnat dem till Combitech för utvärdering. I arbetet med att utvärdera 
korrektheten och användbarheten av dessa har vi sedan utgått från befintliga, kända 
användningsområden men även fått möjlighet att titta på några som vi inte har funnit 
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någon dokumentation kring. Med utgångspunkt från detta har vi ställt upp två 
sekundära frågeställningar: 

• Fungerar dessa personas i kända användningsområden? 
• Underlättas arbetet med introduktion av en ny medarbetare i ett befintligt 

projekt om det finns en persona? 

Den första av dessa sekundära frågeställningar har utgjort en del i analysen av 
huvudfrågan medan den andra kan ses som en ren bonus i forskningsarbetet i och med 
att en nyutexaminerad systemutvecklare som aldrig tidigare har arbetat som utvecklare 
påbörjade sin anställning under just den tidsperiod som introduktionen gjordes. 

1.5 Syfte 

Syftet med magisteruppsatsen är att försöka utvidga befintlig teori runt personas och 
undersöka om konceptet är hållbart för att under just dessa förutsättningar beskriva 
kundens kund, även i de fall där direktkontakt med slutanvändarna inte är möjlig. Vi 
hoppas att den kommer ge ytterligare insikt i hur Personas kan användas och även hur 
de fungerar i komplexa situationer. Vi kommer även att presentera en modell över hur 
utvecklandet av persona kan gå till. Modellen tar upp införandet av personas i en 
organisation eller ett projekt och lämpar sig både i situationer där konceptet redan är 
känt samt där det inte har använts tidigare. Uppsatsen vänder sig i huvudsak mot 
yrkesverksamma inom systemutveckling, marknadsföring, produktutveckling eller 
andra arbetsområden där det finns ett behov av att detaljerat kunna beskriva en 
slutanvändare men givetvis även mot forskare, lärare och studenter i informatik eller 
andra systemutvecklingsrelaterade ämnen. 

1.6 Avgränsningar 

Detta system handlar om samverkan mellan olika myndigheter och företag med ett 
samhällsskyddsperspektiv. I vår studie kommer vi inte att ta några som helst hänsyn 
till olika politiska aspekter, vare sig mellan dessa aktörer eller på något annat sätt i 
samhället. 

 Vi kommer inte heller att beröra den arkitektoniska delen av systemet då det rör sig 
om ett befintligt system. Vi kommer inte heller att ta några hänsyn till eventuella 
ekonomiska perspektiv eller andra skillnader mellan aktörerna som inte är relevanta 
för att förstå nyckelanvändarna. 

En annan viktig detalj att ha i beaktande är att denna uppsats handlar om processen 
runt utvecklande och införande av persona. Vi kommer därför inte att beröra designen 
på Samverkanswebben eller sätta denna i relation till de personas som har tagits fram. 
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1.7 Disposition 

För att visa uppsatsens uppbyggnad har vi satt samman nedanstående översikt. 

 

 Här introducerar vi läsaren till hur denna uppsats kom till. Bakgrunden 
till problemet och naturligtvis även problemdiskussionen och 
forskningshypotesen redovisas här. 

 Detta kapitel behandlar hur forskningen har gått till, vilka metoder som 
är använda samt vilka metoder vi inte har använt. 

 Denna del av uppsatsen handlar om den teoretiska bakgrunden till det 
aktuella problemet. Vi tar upp tidigare forskning inom området och 
även till viss del angränsande områden. 

 Här kommer vi att redogöra för genomförandet av vårt empiriska 
arbete i uppsatsen. Detta behandlar dels framställandet av de personas 
vi har utvecklat samt även arbetet med att introducera dessa i en 
organisation. 

 I analysdelen av uppsatsen kommer vi att analysera metoden för 
utveckling och introduktion. Detta avser vi göra genom att koppla 
samman teoretisk bakgrund med våra empiriska undersökningar. 

 I denna del besvarar vi våra frågeställningar med utgångspunkt ur 
tidigare kapitel. Vi presenterar vår modell över utvecklings- och 
införandeprocessen som gäller för såväl ett projekt som organisation 
och vi behandlar även förslag på vidare forskning. 

 
Här presenterar vi de källor och resurser vi använt under vårt arbete. 

 
7 
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2 Metod 
Ingen uppsats eller vetenskaplig skrift är komplett utan en redogörelse för hur arbetet 
har utförts. I detta kapitel redogör vi för de metodval vi har gjort i olika situationer, 
vilka vi inte har använt samt hur vi har implementerat metoderna. 

2.1 Använd metod 

Vår forskning kan delas in i två olika delar. Dels en del runt själva huvudfrågan som 
handlar om huruvida det är möjligt att utveckla personas på det sätt som vi förutspår 
och dels en del som handlar om att införa våra personas. 

Att skapa en persona är enligt flera författare en iterativ process som kan utföras med 
antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder men även via en kombination av dessa 
(Mulder och Yaar, 2007; Pruitt och Adlin, 2006). Enligt Mulder och Yaar (2007) är 
kvantitativa metoder lämpliga att använda helt eller delvis i de fall då olika intressenter 
kräver någon form av bevis för att utvecklade personas är korrekta vilket är viktigt i de 
fall där personas är skapade i syfte att attrahera olika investerare till någon form av 
webbsatsning. Dessa kvantitativa undersökningar tar lång tid att utföra och kräver 
naturligtvis att det finns ett visst antal presumtiva respondenter. Kvalitativa 
undersökningar är att föredra om investerare eller andra intressenter inte kräver 
kvantitativa bevis, om det finns begränsat med tid eller om det handlar om ett mindre 
projekt. När det gäller samverkanswebben så finns det fyra typer av primära användare 
och de organisationer dessa representerar är även projektets primära finansiärer. Det 
handlar alltså om en tydlig och redan avgränsad målgrupp som även är geografiskt 
avgränsad till Stockholmsregionen. Detta ger närmast per automatik att det teoretiska 
antalet presumtiva respondenter är begränsat. Av denna anledning så kommer våra 
personas uteslutande att bygga på kvalitativa studier. 

När det gäller kvalitativa studier finns det enligt Myers och Avison (2002) fyra olika 
forskningsmetoder – Aktionsforskning (Action research), Etnografisk forskning 
(Ethnographic research), Grounded theory (Grounded theory) samt Fallstudier (Case 
study research). 

• Aktionsforskning handlar enligt Denscombe (2000) om forskning som, 
åtminstone ursprungligen, är speciellt inriktad på förändringsfrågor och där 
forskaren tar en aktiv roll i förändringsarbetet. Våra undersökningar syftar inte 
till att förändra något utan att beskriva och den här metoden är därför inte 
använd. 

• Etnografisk forskning skulle då möjligen kunna vara en bättre metod eftersom 
den enligt DePoy och Gitlin (1999) syftar till att beskriva och tolka kulturella 
mönster och aktiviteter inom en avgränsad grupp. Detta görs genom att 
forskaren under en längre tid tar plats i den grupp som avses undersökas och 
dokumenterar bland annat skillnader mellan sin egen kultur och den 
undersökta. I vårt fall finns det ingen möjlighet att tillbringa så lång tid hos 
varje organisation att det skulle falla inom ramen för etnografisk forskning och 
syftet är inte heller att undersöka kulturella skillnader mellan organisationerna 
varför inte heller denna metod har använts. 
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• Grounded theory innebär enligt Myers och Avison (2002) att forskaren under 
en period systematiskt samlar in och analyserar data som sedan ligger till grund 
för formandet av en ny teori. Det är just detta syfte att forma en ny teori som är 
den stora skillnaden gentemot andra metoder och då det inte är det som är det 
direkta syftet med vår uppsats som snarare utvidgar en befintlig teori så är det 
inte heller på detta sätt vi har lagt upp våra undersökningar. 

• Fallstudier beskrivs av DePoy och Gitlin (1999) såsom varande en ”detaljerad 
djupbeskrivning av en enskild enhet, individ eller händelse”. De skriver även 
att en fallstudie är lämplig att använda då: 

1. Man är intresserad av att studera ett fenomen i dess naturliga miljö, 
2. när man vill bidra till stöd för och utveckling av en teori och 
3. när man på djupet vill undersöka ett fall som är atypiskt, annorlunda 

eller som är omöjligt att studera via gruppdesign 

(DePoy och Gitlin, 1999, s 193) 

Yin som ofta brukar hänvisas till i samband med fallstudier definierar en 
fallstudie på följande sätt: 

1. En fallstudie utgör en empirisk undersökning som  
• studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, 
• framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara. 

(Yin, 2007, s 31 [sic])  

En persona är enligt Coopers (2004) definition en beskrivning av en 
nyckelanvändare. Den beskriver verkliga förhållanden och syftar till att ge en 
holistisk bild, innefattande även subjektiva faktorer hos forskningsobjektet. 
Skapandet av personan görs i en induktiv process och den refererar till en 
specifik situation och person. Även detta är en beskrivning på kriterier som 
Merriam (1994) definierar som karakteristika för en fallstudie. Av dessa 
anledningar väljer vi att använda oss av fallstudier för denna studie. 

I och med att det till vissa delar handlar om forskarens tolkning av forskningsobjektet 
är det enligt Walsham (2002) viktigt att redogöra för var forskaren står i förhållande 
till dessa. I det här fallet rör det sig om specifika och definierade representanter för 
fyra organisationer som torde vara mer eller mindre bekanta för så gott som samtliga 
innevånare i landet. När det gäller författarnas relation till dessa så har ingen av oss, i 
någon större utsträckning, behövt begagna sig av någon av de tjänster som de aktuella 
organisationerna tillhandahåller. Undantagen är körkortsärenden som hanteras av 
Vägverket och några rutinkontroller vid vägkanten av Polisen. Vi har alltså haft 
väldigt lite direktkontakt med organisationerna innan dessa undersökningar vilket 
kanske hade kunnat påverka resultatet annars. Vidare handlar det här främst om en 
specifik yrkesroll som använder sig av ett specifikt informationssystem i sin 
yrkesutövning som är av intresse för oss vilket vi menar även har medfört att vår 
förförståelse har påverkat resultatet i mindre utsträckning. 
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2.2 Undersökningens genomförande 

I detta kapitel beskriver vi hur forskningsarbetet har lagts upp. 

2.2.1 Utveckling av persona 

Efter genomgång av tillgängligt bakgrundsmaterial om Samverkanswebben samt efter 
diskussion med Combitech identifierades de primära användarna inom respektive 
organisation, det vill säga en person var från Polisen, Stockholms Brandförsvar, SOS 
Alarm samt Trafik Stockholm. Intervjuer genomfördes sedan med personer i liknande 
roller men med en så nära geografisk placering som möjligt i förhållande till Växjö. 
Intervjuerna genomfördes över en period om 14 dagar från första till sista intervjun. 
Anledningen till den något utsträckta perioden är att de sökta personerna även lokalt är 
mycket upptagna och inte kan planera in möten under vissa tjänstgöringsperioder. 

Intervjumetoden som användes är av semistrukturerad typ vilket enligt Denscombe 
(2000) innebär att forskaren använder sig av ett på förhand definierat frågeformulär 
men där respondenten ges stort utrymme att utveckla sina svar och tankar och där 
forskaren även ges möjlighet att följa upp med följdfrågor och nya frågor efter hand. 
Vid intervjutillfällena har det även getts möjlighet att gå runt och observera arbetet 
samt ställa frågor till ytterligare personer som har befunnit sig på plats. När det gäller 
Vägverket och SOS Alarm intervjuade vi dels chefen för alla operatörer samt 
sammanlagt tre operatörer som motsvarar de aktuella rollerna. Användarna inom 
Polisen och räddningstjänsten är betydligt färre till antalet och därför har endast de 
lokala motsvarigheterna intervjuats för dessa personas. För den händelse att 
kompletterande information har behövts har denna inhämtats via kortare 
telefonintervju samt e-post. Utöver intervjuer och observationer har givetvis även en 
ordentlig litteraturstudie gjorts om de aktuella organisationerna och vi har därigenom 
fått den metodtriangulering som Denscombe (2000) menar är att föredra vid en 
kvalitativ studie. Varje intervju har genomförts av oss båda tillsammans och spelats in 
med hjälp av en mp3-spelare med inspelningsfunktion för att sedan renskrivas av 
forskarna själva. Under intervjuerna har en person haft huvudansvaret för själva 
intervjun och den andra har varit huvudansvarig för de manuella noteringar som har 
gjorts för att uppfånga sådant som inte direkt kan förmedlas via ljud, såsom generella 
intryck och ansiktsuttryck. Dessa har sedan diskuterats efter intervjuerna för att en 
gemensam bild skall kunna erhållas. Utskrifterna har sedan tillsammans med annat 
skriftligt material granskats och markerats med färgpennor för att understryka allt som 
har bedömts signifikant. Detta har samlats i fyra mycket grova och inledande skisser 
på personas som vi sedan diskuterade med en företrädare för Combitech med god 
insikt i projektet, de riktiga slutanvändarna samt de speciella förhållanden som i övrigt 
råder i Stockholm. Syftet med detta har varit att komplettera underlaget med viktig 
information rörande de lokala förhållanden som råder i Stockholm. 

Själva utvecklingsfasen har sedan gått till så att vi har utgått från de grova skisserna 
och tillsammans gått igenom allt material som gäller för en användare. Personan har 
sedan skapats genom att vi växelvis tittade på de enskilda detaljerna i textmaterialet 
och hela bilden och efterhand komplettera personan tills ingen ytterligare information 
kunde läggas till utifrån det underlag som finns till hands. Man kan därmed säga att 
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denna process gick till på det sätt som Harvey och Myers (2002) beskriver som en 
hermeneutisk cirkel. 

2.2.2 Utvärdering och analys av persona 

Utvärderingen av dessa personas och undersökningen om införandet på Combitech 
gjordes genom att en introduktion om personas hölls till ett antal medarbetare. Vid 
detta tillfälle överlämnades de personas vi hade utvecklat till de närvarande för 
bedömning och användning. Detta följdes sedan upp med individuella intervjuer av 
semistrukturerad typ ungefär en månad senare. Även dessa intervjuer spelades in och 
skrevs ut av oss för analys.  

Utifrån detta analysmaterial har vi sedan dragit slutsatser huruvida vår metod för att 
skapa personas fungerar eller ej och andra lärdomar som har framkommit i 
forskningen. 

2.3 Metodsammanfattning 

För att sammanfatta det hela så kan man säga att vi har utgått från en teori och en 
hypotes och genom ett deduktivt empiriskt arbete, kommit fram till vissa resultat. 
Dessa har sedan i en induktiv process lett fram till en vidareutvecklad och utökad teori 
inom det valda området. Hela denna process kan kanske bäst beskrivas genom den 
modell som Holl, Paetzold och Breun (kommande arbete) beskriver som en mayetisk 
cirkel där vår forskning har gått ett helt varv i denna cirkel. Detta illustreras enligt 
nedanstående bild. 

 

 
Figur 2. Vårt forskningsarbete enligt en mayetisk cirkel. Efter Holl, Paetzold och Breun (kommande arbete). 

För att relatera detta till uppsatsens disposition i kapitel 1.7 så motsvaras de fyra 
kardinalpunkterna i den mayetiska cirkeln av olika former av resultat och utrymmet 
mellan dem av olika handlingar som leder fram till dessa. I inledningen på varvet 

• Teorier om skapande av personas 
med tillgång till slutanvändare 

• Hypotes om att dessa kan göras 
utan tillgång till slutanvändare 

Utveckling av fyra användarmodeller  
(personas) enligt hypotes 

Fyra färdiga personas 

Test av personas  
genom intervjuer 

Utvärdering klar och dokumenterad 

Analys av utvärderingen 

Design av en förändrad teori,  
baserad på analysen 

Analysen klar och dokumenterad 
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illustrerar således klockan 12 kapitel ett och tre i uppsatsen, inledning och teoretisk 
bakgrund. Klockan tre och sex motsvarar kapitel fyra, empiri. Klockan nio av kapitel 
fem, analys och slutligen tillbaka till översta kardinalpunkten vilket motsvaras av 
kapitel sex, slutsatser. 

2.4 Metodkritik 

Ett sätt att visa på hur bra en persona stämmer överrens är enligt Pruitt och Adlin 
(2006) att i efterhand genomföra kvantitativa undersökningar. En sådan undersökning 
hade alltså kunnat utgöra ytterligare indikation för korrektheten av våra personas. 
Anledningen till att detta inte har gjorts är flera. Dels tar en sådan undersökning lång 
tid att genomföra vilket inte ryms inom den tidsram som finns tillgänglig för den här 
forskningen. En annan och egentligen betydligt viktigare anledning är att systemet 
används av relativt få personer inom de olika organisationerna varför det teoretiskt 
maximala underlaget för antalet respondenter bedöms som varande för litet. 
Exempelvis inom polisen är det tre användare som är de primära användarna och inom 
Stockholms brandförsvar är det sju personer. En utökning av användandet är planerat 
inom alla organisationer men det finns naturligtvis bara utrymme att undersöka 
situationen så som den ser ut vid undersökningarnas genomförande. 

En annan detalj är att tiden under vilken införande av personas kunde ske på företaget 
inom ramen för den här forskningen har varit ungefär en kalendermånad. Arbetet med 
samverkanswebben är bara ett av många projekt på Combitech och utvecklarna arbetar 
ofta med många olika projekt samtidigt. Detta gör att ytterligare information sannolikt 
hade kunnat inhämtas vid en längre tids uppföljning. Vi menar dock att vi har 
tillräckligt analysmaterial för de slutsatser vi drar. 
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3 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att beskriva de organisationer som utgör kärnan av 
användare runt samverkanswebben och som därför har en stor inverkan på 
utvecklingen av våra personas. Vi kommer även att redogöra för befintlig teori 
angående samarbete mellan organisationer med IT som stöd, olika metoder för att 
utveckla persona samt teorier runt ursprung och användningsområden av personas. 

3.1 De inblandade organisationerna 

Vi börjar med att skildra de organisationer där de primära användarna av 
Samverkanswebben verkar. Vi ämnar ge en översiktlig bild av varje organisations 
verksamhet för att bidra till ökad förståelse för kontexten som systemet är verksamt i 
och ökad bredd i den miljö som användarna befinner sig i. 

3.1.1 Polisen 

Det uppdrag som Polismyndigheten har beskrivs i Polislagen (1984:387) och lyder 
som följer: 

”Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska Polisens 
arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt 
tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.”  

1§ Polislag (1984:387) från Svensk författningssamling (SFS) 

Polisens uppgifter omfattar förebyggande av brott, övervakande av allmän ordning och 
säkerhet, bedriva spaning, utföra brottsutredningar, ge allmänheten skydd och 
upplysningar när det är lämpligt samt fullgöra den verksamhet som Polisen tilldelas 
enligt särskilda bestämmelser. Det uppdrag som Polisen har kompletteras och styrs 
genom ett regleringsbrev som utfärdas av regeringen varje år. Detta regleringsbrev 
innehåller de mål som regeringen vill se med polisarbetet, hur dessa skall 
återrapporteras samt vilka ekonomiska ramar riksdagen har beviljat för 
polisverksamheten. (Polisen, 2008a) 

För 2007 har detta regleringsbrev gett rättväsendet den enskildes rättssäkerhet och 
rättstrygghet som mål och att kriminalpolitiken har som mål att öka människors 
trygghet och minska brottsligheten med utgångspunkt från medborgarnas intresse. De 
mål som bland annat sattes för Polisen var att det skall finnas färre tillfällen att begå 
brott, fler brott ska leda till lagföring och kvalitetshöjning på 
brottsutredningsverksamheten. I regelverket för Rikspolisstyrelsen anges att den skall 
fungerar som central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för polisväsendet. 
Rikspolisstyrelsen fungerar alltså som länken mellan statsmakten och de olika 
polismyndigheterna och samtidigt som ett serviceorgan för polisorganisationen. 
Rikspolisstyrelsens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar såväl kortsiktigt 
som långsiktigt för en bra polisverksamhet. (Polisen, 2008b)  

Utöver polislagen så gäller de vanliga förvaltningslagarna även för polisens 
verksamhet och tillsammans med polisförordningen och regleringsbrevet som 
nämndes tidigare utgör de huvudsakliga ramarna. Polisen är underställd 
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justitiedepartementet och består av Rikspolisstyrelsen (RPS), Statens Kriminaltekniska 
Laboratorium (SKL) och 21 fristående lokala polismyndigheter. (Polisen, 2008c) 

De 21 polismyndigheterna är självständiga så tillvida att varje län enligt polislagen 
utgör ett eget polisdistrikt vars dagliga polisverksamhet leds av en länspolismästare. 
De olika polismyndigheterna kan vara olika organiserade beroende på vad de lokala 
polisstyrelserna beslutar. Det som styr den lokala operativa verksamheten finns 
beskrivet i varje myndighets verksamhetsplan för innevarande år. Verksamhetsplanen 
styr hela polisverksamheten och tar mer detaljerat upp vilka satsningar och krav med 
mera myndigheten skall arbeta med. Dessa, ofta kvantitativa mål, följs upp under året. 
För Polismyndigheten i Stockholms län regleras således verksamheten för året 2007 i 
Verksamhetsplanen 2007 för polismyndigheten i Stockholms län (2006). 
Polismyndigheten leds förutom av en länspolismästare även av en biträdande 
länspolismästare och till sin hjälp har de även en stab som sköter funktioner av 
gemensam karaktär för såsom ekonomi, personal, information, IT och kontorsservice. 
Utöver detta finns det även en länskriminalavdelning samt en ordningsavdelning på 
varje myndighet. Länskriminalavdelningen delas upp i olika rotlar och de som 
vanligtvis finns är utredningsrotel, narkotikarotel, ekorotel samt en teknisk rotel. När 
det gäller ordningsavdelningen så delas den ofta upp i olika polisområden eller 
närpolisområden. Varje indelat område har egna stationer och bemanning och det är 
här den vanliga kontakten med allmänheten sker. Det förekommer även att 
trafikpolisen eller gränspolisen organiseras under ordningsavdelningen. (Polisen, 
2008d)  

Den polismyndighet som finns i Stockholms län är landets största och mest omfattande 
polismyndighet och har cirka 6500 anställda. Detta är fördelat på cirka 5000 poliser 
och 1500 civilanställda. Myndigheten är organiserad i stabsenheter, centrala 
avdelningar och polismästardistrikt. De olika stabsenheterna består av polismästarens 
stab, enheter för interna utredningar och rättsenheten. De avdelningar man har är 
operativ avdelning, gränspolis, länskriminalpolisavdelningen, personal- och 
utvecklingsavdelningen samt en ekonomiavdelning. De polismästardistrikt som ingår i 
myndigheten är Södertälje, Södertörn, Söderort, Västerort, City, Nacka, Norrort och 
Roslagen. Historiskt hade i stort sett varje kommun en egen polismyndighet och 
organisation sedan Polismyndigheten förstatligades 1965 och i Stockholms kommun 
delades myndigheten in i så kallade vaktdistrikt då den geografiska omfattningen var 
större. Detta förändrades under 1994 då alla slogs samman till det som idag är 
Polismyndigheten i Stockholms län. (Polisen, 2008e)  

Då merparten av de brott som begås sker lokalt ser polismyndigheterna det som viktigt 
att samarbeta med olika aktörer och man samarbetar ofta med kommuner, företag och 
de som bor eller är verksamma inom aktuella områden. Man ser det som ett viktigt 
bidrag med olika samarbeten för att kunna minska brottsligheten och öka tryggheten. 
Samarbeten sker även på övergripande nivåer via Rikspolisstyrelsen (RPS) med andra 
instanser inom rättsväsendet som åklagarväsendet, domstolsväsendet, och 
kriminalvården men även med andra organisationer och instanser så som Vägverket, 
Migrationsverket, Kustbevakningen, Brottsoffermyndigheten, Tullverket, 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) med flera. (Polisen, 2008f)  
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Då något inträffar som kräver polisinsatser kallar polisen detta för särskild händelse. 
Detta kan exempelvis vara allvarlig ordningsstörning, sabotage, bombhot, större 
olycka eller överhängande risk för större olycka. Några av de olika typer av åtgärder 
som då kan vara aktuella att utföra inbegriper trafikreglering, avspärrning, utrymning, 
eftersökning/genomsökning, förhandling, inbrytning, gripande eller omhändertagande, 
utredning, spaning, registrering, identifiering och information. (Polisen, 2008g)  

3.1.2 Trafik Stockholm 

Trafik Stockholm är en gemensam trafikledningscentral som samlar in, bearbetar och 
förmedlar information om trafiksituationen på Gotland och i Stockholms län. De 
arbetar även med felanmälningar kring gator, torg och parker i Stockholms Stad. Deras 
uppgift är att underlätta stockholmstrafiken och bidra till nöjdare trafikanter, minskade 
utsläpp och ökad trafiksäkerhet. För genomförandet av detta använder de sig av flera 
olika informationssystem och tekniska lösningar kombinerat med ett nära arbete med 
polis och räddningstjänst samt ett utbrett kontaktnät. Organisationen har som 
övergripande mål är att ge trafikanterna i Stockholms län och Gotland en effektiv och 
trygg resa i en ren utemiljö. (Trafik Stockholm 2007a) 

Trafikledningscentralen får information från kameror och detektorer som är 
utplacerade för övervakning av stora delar av trafiknätet i Stockholm. Information 
kommer även in från allmänheten och samarbetspartners och efter bearbetning kan 
trafikledarna kontinuerligt kommunicera med trafikanterna via flera kanaler samtidigt. 
De kan exempelvis uppmana trafikanterna att sänka hastigheten via körfältssignaler 
över körbanorna, signalera att de bör byta vägfält eller skicka information via olika 
lokala radiokanaler. Flera publika webbplatser uppdateras även med information från 
Trafik Stockholm, exempelvis www.trafiken.nu, www.vv.se och www.hitta.se. (Trafik 
Stockholm 2007b) 

Övervakningen av de vägtunnlar och tekniska installationer inom vägområdet i form 
av el-, tele-, rör-, luft- och styrsystem och pumpstationer hanteras av driftledare. 
Driftledarna tar emot larm, genomför en bedömning av allvarlighet, hanterar 
felrapportering till entreprenörer och följer fasta rutiner kring de åtgärder som tas. 
Driftledarna är även involverade i arbetsmiljösamordning och kontroller av de arbeten 
som görs i Södra länken. Trafikledarna och driftledarna fattar gemensamt beslut om 
öppning och stängning av tunnlar. (Trafik Stockholm 2007c)  

Driftcentralen är tillgänglig alla timmar på dygnet och tar emot cirka 210 000 samtal 
per år och de ärenden som tas emot registreras och vidare förmedlas. De samtal som 
inkommer kan vara av varierande karaktär inom områdena: snöröjning, trafiksignaler, 
gatubelysning, skador på gator och vägar, offentliga toaletter, översvämningar, 
skadade träd, parkeringsautomater, hissar och rulltrappor och omhändertagande av 
skadade djur med mera. Dessa förmedlas vidare till relevant entreprenör och/eller 
beställare för utförande av felanmälning. (Trafik Stockholm 2007d)  

3.1.3 SOS Alarm Sverige AB 

SOS Alarm är ett företag som utvecklar och erbjuder tjänster för att skapa trygghet i 
nödsituationer. Företaget ägs av staten till 50 %, Landstingsförbundet 25 % och 
Förenade Kommunföretag AB 25 %. De bedriver verksamhet på 18 platser i Sverige 

http://www.trafiken.nu/
http://www.vv.se/
http://www.hitta.se/
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Luleå i norr till Malmö i söder med ett huvudkontor placerat i Stockholm. De har cirka 
850 anställda varav de flesta, cirka 600 är SOS-operatörer. Varje central har minst 
dubbelbemanning dygnet runt samt tredubbla reservsystem och alternativa larmvägar. 
De är alla klassade som högsäkerhetscentraler vilket innebär att de har egna 
reservkraftverk, överfallslarm och skottsäkra fönster. Genom att använda sig av 
gemensamma databaser kan centralerna samarbeta både operativt och administrativt 
vid större olyckor eller särskilda uppgifter. Man har även möjligheten att arbeta i en 
virtuell organisation där man knyter samma flera enheter eller funktioner i ett nätverk. 
(SOS Alarm, 2008a)  

SOS Alarm tar emot runt 50 000 samtal varje dag. Företagets mest kända tjänst är 
larmnumret 112 som de driver på uppdrag av staten. Vid dessa samtal genomför 
operatören en intervju i syfte att identifiera händelsen och utifrån det så dirigerar och 
samordnar man polis, räddningstjänst, ambulas, fjäll- och sjöräddning med flera. 
Under årens gång har man utvecklat ytterligare larmtjänster såsom 
kameraövervakning, mobila larm, personlarm och jourtjänster. Den primära 
kundgruppen består av stat, landsting, kommuner och företag men det finns även 
privatpersoner som använder deras tjänster. (SOS Alarm, 2008b)  

Fram till december 1994 finansierades SOS Alarm genom anslag, även om de olika 
centralerna även hade möjlighet att åta sig kommersiella uppdrag. Under 1995 skedde 
ett namnbyte till SOS Alarm Sverige AB och man blev samtidigt ett affärsdrivande 
företag. Det har inneburit att man idag inte likställer SOS Alarm med räddningstjänst 
och ambulanssjukvård utan även som en affärsmässig konsultorganisation på en öppen 
marknad med olika typer av köpare och upphandlare. SOS Alarm är idag organiserat i 
fem geografiska affärsområden med egna affärsområdeschefer. (SOS Alarm, 2008c)  

3.1.4 Stockholms Brandförsvar 

Stockholms brandförsvar är Stockholms stads räddningstjänst men utför genom avtal 
även räddningstjänst åt grannkommunerna Solna, Sundbyberg och Lidingö. 
Organisationen består av cirka 550 anställda varav cirka 60 är administrativ personal 
och övriga är heltidsanställda brandmän. I ledningsgruppen finns förutom 
brandchefen, två biträdande brandchefer, en personalchef, en ekonomichef, en chef för 
brand- & riskavdelningen samt chefen för produktionsavdelningen. (Stockholms 
brandförsvar, 2008a)  

Brandförsvaret kan delas in i fyra områden som utgör kärnverksamheten: förebygga, 
förbereda, hantera och beredskap. (Stockholms brandförsvar, 2008b)  

Att minimera riskerna för bränder och andra olyckor samt begränsa skadorna om det 
börjar brinna ses som en av de viktigaste uppgifterna i verksamheten. Man har 
kompetens om byggnadstekniskt brandskydd och bistår flera myndigheter med 
sakkunskap i bygglovs- och planärenden, exempelvis byggnadsnämnden. Man arbetar 
även med att informera allmänheten genom återbesök efter insatser, 
informationskampanjer, utbildning i skolor samt brandskyddsinformation till 
myndigheter, organisationer och företag. Man utför dagligen kontroller av 
brandskyddet i offentliga lokaler som sjukhus, skolor, hotell, restauranger och varuhus 
men man samarbetar även med bostadsbolagen för att förbättra bostadsbrandskydden. 
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Stockholms brandförsvar fungerar som remissinstans åt Stadsbyggnadskontoret i 
ärenden där tillstånd för hantering och förvaring av brandfarliga varor ska tas. Man har 
även speciell tillsyn för verksamheter där olyckor kan ge allvarliga skador på 
människor eller miljö som till exempel olje-, läkemedel- eller elektronikindustrin. 
(Stockholms brandförsvar, 2008c)  

Man arbetar med att förbereda genom att öva, utveckla och planera verksamheten så 
att varje insats kan ske så effektivt som möjligt när en olycka väl inträffar. Det 
säkerhetsarbete som görs inom staden samordnas för att minimera antalet skador och 
konsekvenserna av dem. För att vara redo för extraordinära händelser så planerar, 
samordnar och övar stadens ledning med övrig organisation för att klara av att hantera 
situationerna som kan uppstå. Utöver det så har man en grundberedskap för eventuella 
krigshot, även om detta idag ses som ett mycket avlägset scenario. (Stockholms 
brandförsvar, 2008d)  

Att hantera bränder och andra akuta nödlägen snabbt och professionellt ses som 
viktigt. Man försöker att i normalfallet anlända med räddningsstyrkan senast sju och 
en halv minut efter larm inom tullarna och nio minuter i övriga staden. (Stockholms 
brandförsvar, 2008e)  

Man har ett krav att inom 90 sekunder efter larm ska man vara på väg mot 
skadeplatsen. Beredskapen omfattar en minimistyrka på 74 man dygnet runt, året runt, 
jourhavande brandchef, jourhavande brandinspektör, jourhavande debriefingledare 
samt erforderlig utrustning och maskinpark. Utöver det håller man även beredskap för 
- räddningsinsatser till sjöss (RITS), internationell snabbinsatsstyrka (SIS), 
räddningsdykning i länet, storskalig släckutrustning (SMC), gemensam länsberedskap, 
inre och yttre ledning i centrala delar av länet, avtal om hjälp vid räddningsinsatser i 
regionen och länet samt restvärdesräddning med larmtjänst (RVR). (Stockholms 
brandförsvar, 2008f)  

Det interna säkerhetsarbetet i staden är för att säkerställa en trygg och säker miljö för 
både anställda och kommuninvånare. I detta ingår exempelvis att skyddet för alla 
personer på ett sjukhem eller en skola skall underhållas och skyddas mot skador av 
olika slag såsom brand- eller vattenskador samt skadegörelse. Dessa skador ska 
begränsas så att de inte äventyrar stadens ekonomiska trygghet. Kommunallagen 
föreskriver att kommunen skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 
ansvara för att de kommunala verksamheterna fungerar så störningsfritt som möjligt. 
Det är Brandförsvaret som samordnar säkerhetsarbetet med stadens interna skydd 
medan säkerhetsarbetet på fackförvaltningar, stadsförvaltningar och bolag är 
respektive nämnds och styrelse ansvar. Operativt är en förvaltningschef, 
stadsdelsdirektör eller VD ansvariga för att säkerhetsarbetet blir utfört. (Stockholms 
brandförsvar, 2008g) 
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Stockholms Brandförsvars verksamhet kan sammanfattas i nedanstående modell av 
verksamheten som ger en överblick av de ingående verksamhetsområdena.  

3.2 Computer Supported Cooperative Work (CSCW, Datorstött samarbete) 

För att något skall kunna kallas samarbete krävs det två eller fler deltagare. Enligt Dix 
och Beale (1996) är en viktig del av detta en direkt kommunikation mellan de som 
ryms inom ramarna för samarbetet. De menar även att eftersom det heter ”cooperative 
work” så antyder det att deltagarna arbetar med eller på ett objekt, antingen fysiskt 
eller elektroniskt. Beroende på vilken natur artefakten eller objektet som man arbetar 
på är av så kommer en eller flera av de som är involverade i samarbetet att kunna 
kontrollera, modifiera eller påverka objektet. Detta samtidigt som samtliga deltagare 
kan uppleva effekterna av vad som utförs med eller på objektet. Detta samspel visas i 
figur 4 där P markerar deltagarna (participants) och A objektet eller artefakten. Även 
det arbete och hur effekterna influerar deltagarna tillbaka visas. (Dix och Beale (1996) 

Figur 4. Skiss över kommunikation mellan organisationer/personer med hjälp av en artefakt. Dix och Beale 
(1996, s 5).  

  

Figur 3. Översikt över Stockholms Brandförsvars verksamhet. Källa: http://www.brand.stockholm.se/, Säkerhet och 
beredskap. 
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I de situationer där det är flera som arbetar tillsammans är det avgörande att det är 
möjligt att se effekterna av varandras arbete. Att kunna se och uppleva de förändringar 
som kontinuerligt sker med objektet som man arbetar på kan vara mer betydelsefull än 
den direkta kommunikation som man har runt objektet i form av tal, video, e-post med 
mera. Delningen av informationen kommer från situationer där aktörerna är medvetna 
om och reagerar på effekterna av andras arbete menar Dix och Beale (1996). 

Ljungberg och Sørensen (2000) menar att den modell som Dix och Beale (1996) har 
presenterat gör en distinktion mellan kommunikation och samarbete i CSCW. De 
framhåller att enligt den modellen är interaktion antingen kommunikation eller 
samarbete. Kommunikation är då utbytet av information mellan människor via 
exempelvis video eller konferenssystem och samarbete är då två eller fler individer 
som arbetar med ett gemensamt objekt. Detta kan ske genom gemensam editering av 
dokument där dokumentet då blir det gemensamma objektet. Under samarbete får den 
som styr objektet feedback på prestationen som även blir tillgängligt för de övriga 
involverade. Ljungberg och Sørensen (2000) menar att stöd för samarbete ibland är 
kombinerat med stöd för kommunikation vilket deras modell visar.  

 
Figur 5. Hur CSCW-teknik stödjer kommunikation, samarbete eller båda enligt Ljungberg och Sørensen (2000, 
s 122). 

Man kan alltså se att kommunikation är underordad interaktion och att dilemmat mer 
är av den arten att man måste tillgängliggöra CSCW teknik utan behövd interaktion 
vilket är vad de vill framhålla. I detta sammanhang definierar Ljungberg och Sørensen 
(2000) CSCW teknik som kommunikation och samarbetstekniker designade för att 
stödja interaktionen mellan människor vilket figuren ovan visar.  
  



22 

För Samverkanswebben är det en motsvarande situation som gäller för interaktionen 
mellan aktörerna. De har flera möjligheter till direkt kommunikation med varandra och 
genom objekten som de arbetar med via Samverkanswebben. Detta åskådliggörs 
genom nedanstående bild som återspeglar samverkan mellan de inblandade 
organisationerna med Samverkanswebben som gemensam artefakt. 

 

 
Figur 6. Samverkanswebben, egen modell efter Ljungberg och Sørensen (2000) 

Modellen bidrar till att tydliggöra situationen för samspelet mellan aktörerna runt 
samverkanswebben och hur alla kan ta del av det egna arbete samtidigt som de tar del 
av varandras. 
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För att ytterligare åskådliggöra detta samspel finner vi att de aspekter som lyfts fram 
av Andersson (1998) i följande figur kring olika aspekter på interaktioner mellan 
aktörer är ett bra komplement. 

 
Figur 7. Olika aspekter på interaktion mellan aktörer. Andersson (1998, s 46) 

Precis som Andersson (1998) påpekar är det ofta begreppet aktör inte används i ett 
klart definierat syfte utan kan motsvara både en person, en organisation eller annat. I 
fallet kring samverkanswebben blir en aktör likvärdigt organisationen alternativt en 
person som har en viss roll i organisationen eller i systemet vilket ligger i linje med 
Anderssons (1998) syn på en aktör som en organisation eller människa som agerar i 
egenskap av att företräda ett rättssubjekt. Det innebär att en aktör kan vara en enskild 
människa i en definierad och accepterad roll eller en grupp människor som agerar 
gemensamt, alternativt en organisation som interagerar med andra organisationer. 
Motsvarande gäller även för myndigheter menar Andersson (1998) då de är 
konstituerade av andra aktörer i ett sammanhang. I fallet med samverkanswebben sker 
informationsutbytet mellan aktörerna aktivt där mottagaren disponerar över 
informationen för att fritt använda eller att inte använda den. Andersson (1998) menar 
att informationsutbyte mellan aktörer i offentliga åtaganden är en utbyteshandling där 
mottagaren förfogar att använda erhållen information på valfritt sätt och genom detta 
användande få ut vissa effekter. Får man då ut en avsedd effekt har utbytet av 
information bidragit till att nå planerad framgång eller önskad nytta (Andersson, 
1998). 
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Denna nytta har av aktörerna själva beskrivits enligt nedan när det gäller 
Samverkanswebben: 

• Aktuell information från de olika parterna sammanställs och den gemensamma 
lägesbilden blir underlag för att fatta rätt beslut t.ex. välja rätt väg för 
ambulans. 

• Tiden från att något händer tills information sprids och att åtgärder påbörjas är 
kritisk för att ledningsarbetet ska bli effektivt. 

• Samverkan leder till ökat samarbete mellan parterna och därmed effektivare 
insatser. 

• Användarna får en bättre helhetssyn på vad som händer och är bättre 
förberedda när det gäller att agera snabbt. 

• Alla parter får samma information samtidigt och har en gemensam lägesbild. 
• Antalet fax, papper, telefonsamtal minskar under insats vilket gör att 

operatörerna kan fokusera på sin uppgift och är bättre förberedda. 

Jernbäcker, Lundqvist och Peterson (2005). 

Som tidigare framgått kan Samverkanswebben ses som ett samarbete mellan flera 
olika aktörer som på egen hand eller tillsammans genomför olika samhällsinsatser vid 
behov. Dessa aktörers förmåga att lösa de situationer som uppstår regleras som vi visat 
på tidigare av lagar och politiska faktorer. Enligt Andersson (1998) är lösningen för 
samarbete mellan aktörer inom en samhällsinsats påverkade av hur olika aktiviteter 
fördelas mellan olika aktörer, exempelvis myndigheter och privata organisationer och 
den struktur som bildas av de relationer som dessa har med varandra i förhållande till 
sina åtaganden. Lösningen styrs även på politisk nivå via lagar, författningar och 
aktörerna själva menar han. Själva samverkansstrukturen influeras i sin tur av vilka 
uppgifter som förutsätter någon form av samverkan och behovet av 
informationsutbyte. Det ger en ytterligare förstärkning av den situation som utgör de 
samverkande parternas gemensamma lägesbild och möjlighet att bidra till att nå en 
ökad samhällssäkerhet som blir effekterna av de nyttoeffekter som beskrivits ovan. 
(Andersson 1998) 

3.3 Informationskvalitet 

Alla människor tar beslut, både som professionella yrkesutövare och som 
privatpersoner, baserade på samlad information. Ibland baseras valen vi gör på vad vi 
känner och ibland tas beslut som ett resultat av kunskap vi innehar. Därför är den 
information vi har tillgång till av stor vikt för oss när vi fattar våra beslut och i 
samklang med högre kvalitet på informationen håller så tar man bättre beslut. Tar vi 
beslut baserade på lågkvalitativ information finns det en risk att vi inte att klarar av att 
utföra uppgifter på ett effektivt sätt. Informationskvalitet när det gäller organisatoriskt 
stöd av processer indikerar hur väl syftet för informationen passar för att stödja 
individen i fullföljandet av uppgifter eller i förmågan att fatta beslut. Med lågkvalitativ 
information kommer uppgifterna bli utförda med lägre effektivitet, beslut kommer att 
fattas som inte är bra eller i värsta fall kommer informationen bli tagen för icke 
trovärdig och beslut som borde tagits blir inte det. (Chaffey och Wood 2005) 
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Enligt Chaffey och Wood (2005) är informationskvalitet beroende av kvaliteten på 
data, hur klar den är och hur den presenteras för användaren. Det är en pragmatisk 
ansats på konceptet informationskvalitet och det visar oss i vilken grad 
informationskvalitet är värdefull för de som använder den. Informationskvalitet 
kännetecknas enligt Chaffey och Wood (2005) av följande attribut: 

• Relevans – avser att informationen måste ge direkt stöd för en uppgift eller ett 
beslut som ska fattas. 

• Presentation – refererar till den valda metoden för att presentera 
informationen för dess användare och på vilken detaljnivå den visas på. 

• Tidsenlighet – syftar till behovet av att informationen måste vara uppdaterad 
och vilken grad hur aktuell den behöver vara, vilket beror på 
användningskontexten. 

• Tillgänglighet – eftersom det inte spelar någon roll hur hög kvalitet 
summeringen av de tidigare uppräknade faktorerna har om inte användaren kan 
nå informationen. 

Till vilken utsträckning dessa faktorer behöver uppfyllas baseras på användningen av 
informationen och de behov som användaren har, det är nödvändigt att anpassa den till 
sammanhanget för användningen för att den ska bli använd på ett föredraget sätt. 
(Chaffey och Wood 2005) 

Chaffey och Wood (2005) presenterar även en mer generell syn på de aspekter som 
influerar informationskvaliteten i form av krav. Definitionen återges i en tabell enligt 
nedan. 
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Tabell 1. COBIT Requirements of information quality. Källa: Chaffey och Wood 2005, s. 517. Egen 
översättning. 

Information quality 
requirement  

Definition 

Krav på informationskvalitet Definition 

Effectiveness  Deals with information being relevant and pertinent to the business 
process as well as being delivered in a timely, correct, consistent 
and usable manner. 

Effektivitet Handlar om att informationen skall vara relevant för 
affärsprocesserna samt att den skall levereras i rätt tid, på rätt sätt, 
sammanhängande och användbart 

Efficiency Concerns the provision of information through the optimal (most 
productive and economical) use of resources. 

Verkningsgrad  Gäller tillhandahållande av information genom den mest optimala 
(mest produktiva och ekonomiska) användningen av resurser. 

Confidentiality Concerns the protection of sensitive information from unauthorised 
disclosure. 

Konfidentialitet  Handlar om att skydda känslig informationen mot obehörig åtkomst. 

Integrity Relates to the accuracy and completeness of information as well as 
to its validity in accordance with business values and expectations. 

Integritet  Relaterar till hur exakt och fullständig informationen är samt dess 
validitet i förhållande till värdet och förväntningarna på affärerna  

Availability Relates to information being available when required by the 
business process now and in the future. It also concerns the 
safeguarding of necessary resources and associated capabilities. 

Tillgänglighet  Syftar på att informationen skall vara tillgänglig när den behövs i 
affärsprocesserna såväl nu som framgent samt garanterandet av 
nödvändiga resurser och kompetenser. 

Compliance Deals with complying with those laws, regulations and contractual 
arrangements to which the business process is subject, i.e. externally 
imposed business criteria. 

Uppfyllelse  Handlar om att följa lagar, regler och kontraktsmässiga 
överenskommelser som hänger samman med affärsprocesserna. 
Främst externa krav. 

Reliability Relates to the provision of appropriate information for management 
to operate the entity and for management to exercise it’s financial 
and compliance reporting responsibilities. 

Pålitlighet  Syftar på tillhandahållandet av passande information så att 
ledningen ges möjlighet att styra enheten samt uppfylla finansiella 
mål och redovisningsskyldigheter 
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3.3 Interaktionsdesign 

Enligt Gulliksen och Göransson (2002) finns det inte någon entydig tolkning eller 
förståelse för vad som egentligen menas med interaktionsdesign eller MDI (Människa-
Dator-Interaktion). Bland några av beskrivningarna kan nämnas Sharp et al (2002) 
som menar att det handlar om att ett system skall designas så det är ett stöd till 
användarna i dess vardagliga liv. Cooper (2004) menar att kärnan i god 
interaktionsdesign är att låta användaren uppnå sina praktiska mål utan att kränka de 
personliga målen och betonar även att distinktionen mellan personliga och praktiska 
mål är kritisk för att lyckas. Gulliksen och Göransson (2002) refererar till ACM 
Special Interest Group on Computer Human Interaction från 1992 som den mest 
använda definitionen. I den talas det om att HCI (Human-Computer Interaction) är det 
ämnesområde som handlar om design och implementation av interaktiva datorsystem 
för användning av människor och de fenomen som omger desamma.  

Enligt Cooper (1999) har den digitala åldern skapat ökad frustration och slitningar 
mellan människor och deras beteenden och med de digitala produkter som har skapats. 
Innan dessa kognitiva slitningar var design mer en rent estetisk sak och en persons 
uppfattning om kvalitet på en given design var lika mycket värd som någon annans. 
Han menar vidare att dessa kognitiva slitningar kommer med interaktion och 
interaktion är bara nödvändig när det finns ett syfte eller mål med produkten. Utifrån 
det menar Cooper (2004) att design ändras i sin natur. Designen är inte längre en fråga 
bara om det estetiska utan även i ökande grad en fråga om att vara inriktad på att låta 
användaren uppnå sina mål. Kvaliteten på design är därmed inte en lika mycket en 
fråga om enskilda uppfattningar utan mer en fråga om systematisk analys. Han menar 
att i ljuset av användarmål kan vi lära oss vilken design som passar syftet oavsett 
någons åsikt eller estetiskt kvalitet. Sharp et al (2002) menar att det viktigaste att tänka 
på avgörs av sammanhanget, uppgiften som skall lösas och vilka som är de tänkta 
användarna. I detta påstående får de medhåll av Cooper (2004) som menar att god 
interaktionsdesign enbart är meningsfullt i kontexten av en person som använder 
systemet i något speciellt syfte, alltså mål, och påpekar även att man inte kan ha ett 
syfte utan människor. 

Sålunda menar Cooper (2004) att de viktigaste målen är de personliga och även om 
personen agerar inom en organisation så är de individuella målen överordnade. När en 
person använder en produkt så kommer den att försöka utföra de uppgifter den har för 
att uppnå organisationens mål, dock först efter att de personliga målen är uppfyllda. 
Vad de personliga målen är kan variera men det viktigaste är att användaren inte ska 
känna sig dum eller förlöjligad (Cooper, 2004). Cooper skriver vidare att uppgifter inte 
är detsamma som mål. Ett mål har ett slutvillkor medan en uppgift är en del av 
processen för att uppnå målet. Det är väldigt viktigt att man inte blandar ihop uppgifter 
och mål även om det ibland kan vara lätt gjort. I detta får han medhåll av Pruitt och 
Adlin (2006) som menar att den stora skillnaden ligger i att mål ofta är tidlösa till 
skillnad från roller som är mer kontextuellt betingade.  

Enligt Cooper (2004) finns det för många utvecklare som designar genom att fråga sig 
vad uppgiften är och sedan skapar en produkt utifrån det. Därmed skapas det förvisso 
ett system som kanske får arbetet gjort men det blir inte alltid den bästa möjliga 
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lösningen för användarna och kommer antagligen inte tillfredställa dem alls. Design 
för uppgifternas skull är en av de huvudsakliga orsakerna till att frustration och 
ineffektiv interaktion uppstår menar han. 

Det är egentligen enkelt att skilja på vad som är en uppgift och ett mål då uppgifter 
förändras med tekniska framsteg medan mål är mer varaktiga och förblir desamma 
oberoende av tekniken. Ibland är det till och med så att de uppgifter som behövs för att 
uppnå ett mål står i direkt motsats till målet. Då målen är stabila fungerar det 
egentligen bättre att designa för dessa än för uppgifter som är ständigt föränderliga. 
När interaktionsdesigners analyserar mål för att lösa problem hittar de vanligtvis 
väldigt annorlunda och mycket bättre lösningar. Cooper (2004) 

Genom att designa för användarens personliga mål får man en alternativ väg att 
utnyttja när det gäller att skapa funktionalitet menar Cooper et al (2007). Det är inte 
nödvändigt att uppfylla alla praktiska mål samtidigt men det är kritiskt att inte kränka 
de personliga. Syftet med design är att den skall erbjuda möjligheter för användaren att 
uppfylla sina praktiska mål, samtidigt som betoningen måste ligga mot att användaren 
ska ha förutsättningar för att uppfylla sina personliga mål. 

Cooper (2004) delar in målen i fyra olika typer: 

• Personliga mål – Enkla, universella och personliga företeelser utgör de 
personliga målen och är även orsaken till varför många upplever svårigheter att 
diskutera dem, speciellt i situationer som är opersonliga och affärsmässiga. 
Vad som är personliga mål kan variera lite men några typiska exempel är att 
man inte vill känna sig dum, göra misstag samt ha roligt eller åtminstone inte 
tråkigt. Dessa mål diskuteras sällan, trots att de är övergripande och alltid 
prioriteras över andra. Det finns en stor risk att system som inte uppfyller dessa 
mål kommer att misslyckas oavsett vilka andra som uppfylls. Anledningen till 
detta är att personliga mål alltid är sanna och påverkar självkänslan hos 
användaren vilket har en direkt inverkan på effektiviteten. 

• Affärsmässiga mål – Organisationer och verksamheter har sina egna krav på 
mjukvaran som för organisationen ligger på samma nivå som de personliga 
målen för individen. Dessa mål används för att se till att koncentrationen 
bibehålls på det som är viktigt för verksamheten. Det varierar givetvis vad som 
är affärsmässiga mål beroende på verksamhetens utformning men som exempel 
anges att öka vinsten, öka marknadsandelen, besegra konkurrenter, anställa 
mer personal samt utöka antalet tjänster eller produkter. Den likhet som finns 
mellan personliga och affärsmässiga mål är att de båda är av sådan karaktär att 
de är de högst önskvärda hos sina ägare. Då målen är av lika stor vikt och 
ägaren av målen inte kommer att tillåta att det ena är större än det andra så 
kommer ett system som inte klarar av att uppfylla båda att misslyckas. 

• Praktiska mål – För att överbrygga skillnaden mellan de personliga och 
affärsmässiga målen används praktiska mål. Genom att definiera praktiska mål 
länkas exempelvis det personliga målet att vara produktiv med det 
affärsmässiga målet att maximera vinsten. Praktiska mål kan i ett sådant fall 
vara att hantera kundens krav, registrera kundens order eller sköta bokföringen. 
Dessa praktiska mål är mer attraktiva sett från affärsfolkets och 
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programmerarnas perspektiv så tillvida att de inte är lika subjektiva. Detta 
leder till att det skapas mjukvara som förvisso uppfyller de rent praktiska 
målen mycket väl men misslyckas med att uppfylla användarens individuella 
mål. Då ett rent uppgiftsbaserat gränssnitt kan provocera användaren att göra 
fel vilket får dem att känna sig okunniga och oproduktiva. Självklart måste 
mjukvaran innehålla de praktiska funktionerna eftersom det är en förutsättning 
för att kundens, och därmed även de affärsmässiga kraven skall bli uppfyllda. 
För att mjukvaran skall vara lyckad krävs att det råder balans mellan de olika 
målen. 

• Falska mål – Den sista typen av mål är sådana som inte direkt har med 
användarens mål att göra utan mer handlar om tekniska mål. Dessa har ingen 
direkt inverkan på hur användaren upplever systemet och kallas därför inom 
interaktionsdesignen för falska mål. Inte för att de saknar betydelse utan för att 
användaren inte bryr sig om vilken teknik som används så länge hon får sina 
arbetsuppgifter utförda. Dessa mål handlar exempelvis om att skriva 
programmet så att minnet utnyttjas så effektivt som möjligt, att programmet 
skall kunna köras i en webbläsare eller att en viss arkitektur skall användas. 

3.4 Persona 

I det här kapitlet redogörs för persona, ett begrepp inom interaktionsdesign.  

3.4.1 Vad är persona 

Den första att publicera begreppet personas är Cooper (1999) som menar att en 
persona är en modell av en användare som representeras som en specifik, verklig 
person. Egentligen är det är inte en verklig person utan snarare en person som har växt 
fram genom observationer och intervjuer med verkliga människor. Head (2003) 
påpekar att man inte hittar på dessa personas utan de utvecklas som en biprodukt under 
själva undersökningsfasen av utvecklingsprojektet. Även om personas är fiktiva så 
skapas de med precision och noggrannhet. Deras namn och persondetaljer konstrueras 
för att ge en mer realistisk bild av en användare. Personas utgår inte från riktiga 
människor utan baseras på beteenden och motivatorer från dem. Dessa data samlas in 
under undersökningsfasen. (Cooper et al. 2007) 

Cooper beskriver personas som: 

”en exakt beskrivande modell av användaren, vad han önskar uppnå och varför”  

(Cooper och Reimann, 2003, s 55. Egen översättning).  

Det finns flera olika sätt att modellera användare och dessa har alla varierande 
abstraktionsnivå, detaljrikedom, realism och grad av specificering vilket avgör deras 
behov av data och användningsområde. Valet av lämplig användarmodell baseras på 
vilka behov man har menar Pruitt och Adlin (2006). De enklaste beskrivningar av 
användaren kan med mindre insatser sättas in i beskrivande scenarion för att få en 
större bild av användaren och dess beteende som är relaterad till den aktuella 
produkten. Genom att utöka dem med mer detaljer i form av mål, historia och annan 
relevant information kan de utvecklas till personas. För att illustrera de relationer som 
finns mellan olika modeller och de möjligheter som finns att ge en bild av användaren 
har de skapat en figur över deras samspel. De olika alternativen som skildras kan vara 
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av väldigt detaljerad natur utan att frångå aktuell modelltyp enligt Pruitt och Adlin 
(2006). Vi menar att figuren nedan ger en bra överblick över de olika möjligheterna 
som finns att presentera en modell av en användare och hur de relaterar till varandra 
avseende detaljrikedom och den mängd data de baseras på. 

 
Figur 8. Hur representation av användare kan variera avseende detaljrikedom i förhållande till metod. Pruitt 
och Adlin (2006, s 99). 

Enligt Guenther (2006) fungerar en persona som en sammansättning av flera 
användares delade särdrag eller attribut. Denna fiktiva beskrivning skildrar då 
beteende, referenser och förväntningar kring en produkt utifrån verkliga användare.  

Personas i rollen som fiktiva människor har även likheter med människor i form av 
namn, sysselsättningar, familj, vänner och husdjur. De ges mer liv med hjälp av ålder, 
kön, etnisktillhörighet, utbildning, livsberättelse, mål och uppgifter samt en bild på 
dem och deras arbetssituation. (Grudin och Pruitt 2002) 

3.4.2 Varför använda sig av persona 

Ett vanligt förekommande misstag är att man designar utifrån någon som är i en 
produkts omedelbara närhet utan att detta egentligen är den verkliga användaren menar 
Cooper (2004). Som exempel tar han upp att designen av produkten sker för att tilltala 
beslutsfattaren kring inköp trots att detta är en grupp som sällan skulle använda sig av 
den själva. Naturligtvis kan man inte ignorera beslutsfattarens uppfattning om vad som 
är en bra produkt men Cooper (2004) menar att det inte skall behöva gå till så att man 
efter införskaffning måste framföra klagomål hos leverantören för att få till en bättre 
interaktion för slutanvändaren. 

I en jämförelse av personas gentemot mer traditionella tekniker, som 
användarfallsmodellering, fann Gulliksen et al (2003a) att det var enklare att använda 
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personas i ett utvecklingsprojekt. De gav en mer konkret bild av användarna än de 
användarfallsmodeller som gjordes parallellt enligt Unified Process (UP). 

Gulliksen och Göransson (2003b) menar att personas är bra för: 

• Identifiering och beskrivning av olika användargrupper 
• Prioritering mellan olika användargrupper 
• Kommunicera målgruppen och dess behov inom utvecklingsteamet 
• Dokumentera användarnas situation 

Istället för specifika, isolerade krav kopplas design och utvecklingsteam till en 
påtaglig användare med personas. Detta är fördelen med att arbeta utifrån en 
helhetsbild i åtanke för att säkerställa en sammanhängande utvecklingsansträngning 
inom utvecklingsteamet enligt Guenther (2006). Personas erbjuder även möjlighet till 
en känslomässig koppling mellan slutanvändare och utvecklingsteam och kan då 
förmedla en form av känsla för vad användaren upplever. Oavsett om den här 
kopplingen erhålls eller ej så är det en fördel att ha ett ansikte eller en person att 
designa för även om det är en fiktiv sammansättning. Graden av engagemang hos 
utvecklarna blir högre om de kan se den verkliga slutanvändaren i påtaglig närhet till 
produkten. Det får utvecklarna att engagera sig som ett team istället för individuellt 
utan tankar och känslor kring det som produceras. (Guenther, 2006) 

Head (2003) anser att användning av personas som planerings- och utvecklingsverktyg 
har tre stora fördelar vid gränssnittsdesign. Den första är att utvecklarna får tillgång till 
teoretiska användare som inom relativt kort tid kan bli trovärdiga representationer att 
använda i deras arbete. Den andra är att de motsvarar de huvuddrag som återfinns hos 
större användargrupper samt att de ger design teamet en känsla för de användarmål 
som finns och vad som behövs hos användargränssnittet för att lösa dem. (Head, 2003) 

Att konstruera ett system som tillfredställer så många användare som möjligt vore 
kanske det mest logiska men att genom att försöka designa för flera användare 
samtidigt är risken större att man misslyckas tillfredställa någon användare. Det 
eftersom den produkten skulle bestå av så många kompromisser att ingen skulle bli 
riktigt nöjd. Lösningen på detta menar Cooper et al (2003) är att men delar upp 
användarna i så kallade nyckelanvändare och sedan designar produkter som uppfyller 
respektive nyckelanvändares behov. Genom att undvika kompromisserna minimerar 
man då chanserna att påverka användarna negativt. (Cooper et al, 2003, 2007) 

Liknande tankar framför Head (2003) och menar att man genom att designa för flera 
individers behov får en mer komplex och mångfacetterad lösning i relation till det 
antal individers behov som skall tillfredställas. Hon menar att genom att designa för en 
individs behov så kommer designen att hålla längre. 

Cooper et al (2007) framhåller att personas är ett kraftfullt designverktyg som kan 
bistå designers med att: 

• Fastslå vad produkten skall göra och hur den bör uppföra sig genom att 
personans mål och uppgifter lägger grunden för design arbetet. 
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• Kommunicera med intressenter, utvecklare och andra designers genom att 
utgöra en gemensam grund för diskussioner kring designbeslut och behålla 
fokus på användaren. 

• Skapa sammanhang och engagemang kring designen, minimerar behovet av 
diagram och ökar förståelsen hos användarens beteende genom sin berättande 
struktur. 

• Mäta effektiviteten i designen genom att man testar dem mot personan som om 
det var en riktig användare redan under den inledande fasen då det enbart finns 
skisser av produkten. 

• Underlätta arbetet för andra produktrelaterade aktiviteter som exempelvis 
marknadsföring och försäljningsstrategier. 

Den grundläggande anledningen till att personas fungerar är för att vi är människor 
som till stora delar knyter an till andra människor via utseende och namn. Som 
människor kan vi förstå och dra slutsatser utifrån andra människors egenskaper och 
utmärkande drag, även om de är fiktiva. Vi gör detta enklare och mer naturligt än vad 
vi kan förstå en uppsättning uppgifter. Att använda sig av personas ger då en holistisk 
bild som kan integreras med andra och bidrar till att öka motiveringen och 
engagemanget hos utvecklingsteamet. (Guenther, 2006) 

Enligt Rönkkö et al (2004) kan personas användas för reducering av kognitiv friktion 
mellan applikationer och människor samt tillföra precision i definitionen av en 
användargrupp. De fortsätter med att skriva att personas även kan användas som 
gemensam grund för kommunikation och utmaning av politiska och social antaganden 
om användare.  

Personas kan även vara till hjälp för att reducera den förvirring som omger 
prioriteringen av den lista med krav som ofta kan vara väldigt stor och omfattande. 
Detta görs genom att man försöker bemöta en enda representativ användarens behov 
direkt istället för att tunna ut dem eller missa målen helt. (Guenther, 2006) 

En fullt realiserad och genomarbetad persona blir ett kraftfullt verktyg att undertrycka 
de tendenser som finns hos utvecklare att förvanska bilden av användaren genom att 
sätta sig själv i dess ställe menar Cooper (2004). Innan en enda kodrad skrivs kan man 
få tillgång till ett förvånansvärt bra verktyg för interaktionsdesign poängterar han. 

Att använda sig av personas skapar en situation där utvecklare får en djupare förståelse 
för vem och hur produkten ska användas och behöver inte längre ta beslut baserade 
bara på antaganden kring funktioner och implementering menar Grudin och Pruitt 
(2002). Personas är även ett medel för kommunikation i form av en sammansättning 
av information om användare och arbetsförhållanden baserat på 
marknadsundersökningar, användarstudier, intervjuer och observationer m.m. De 
förstärker kraften i beskrivande, historieberättande, minne och organisering av 
detaljerad användardata och när de är bekanta för utvecklingsteamet kan de direkt 
relatera till en mer personlig användning av aktuellprodukt. (Grudin och Pruitt, 2002) 

Att använda sig av personas ger stöd för att visa vem en produkt designas för. Den 
täcker givetvis inte varje användare men bidrar till att hålla isär och fokusera på olika 
användartyper. (Grudin och Pruitt, 2002) 
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Genom att arbeta med olika persona-liknande lösningar har Pruitt och Grudin (2003) 
identifierat fyra områden som har orsakat stora problem med användandet. 

• Karaktärerna var inte förtroende ingivande alternativt så var de inte baserade 
på data eller så var inte kopplingen till datan tydlig. 

• Karaktärerna förmedlades inte på ett tydligt sätt. (Den primära 
kommunikationen bestod av att placera resumé liknande posters i hallar etc.) 

• Det fanns ingen verklig förståelse för hur man skulle använda dem. (Mer eller 
mindre fanns det inget som tilltalade alla utvecklarna eller de olika stegen i 
utvecklingscykeln.) 

• Projekten var så kallade gräsrotsförsök som hade väldigt lite eller ingen 
förankring i ledningen. (vilket gav brist på resurser för att skapa och 
marknadsföra personas samt ekonomiska medel för att synliggöra dem).  

Pruitt och Grudin (2003, s. 3). Egen översättning. 

Ett annat problem som tas upp av Rönkkö et al (2004) är att efterhand som ett projekt 
förändras leder det även till att den samstämmiga bilden av användaren tappas och det 
blir svårt att använda sig av personas. Det främst på grund av att nya förhandlingar tas 
upp och visioner och krav förändras. Då kraven ändras blir det svårt att återfå den 
gemensamma bilden utifrån de nya ställda kraven och återkopplingen av de aspekter 
som utgjorde användarna försvåras på grund av pågående förändringar och 
förhandlingar. (Rönkkö et al 2004) 

Rönkkö et al (2004) har dessutom erfarit att utvecklarna började tvivla på sin personas 
korrekthet och värde när det uppdagades att de skulle spridas utanför 
utvecklingsgruppen. De menar att det främst berodde på rädslan att en klient eller 
motsvarande skulle hävda att de utgått från fel målgrupp eller att de inte motsvarade 
den primära användargruppen. Det grundas i att det var väldigt viktigt för utvecklarna 
att inte missa någon användare. (Rönkkö et al, 2004) 

En av de viktigaste grunderna för ett bra resultat är att det finns tid och resurser. Att 
enbart utgå från tidigare studier rekommenderas inte och man bör även vara medveten 
om att det krävs mycket tid för utbildning av de som ska använda sig av personas 
första gången de introduceras. Dels för att bemöta eventuellt tvivel och överbrygga det 
motstånd man kan möta men även för att ett genomförande tar tid och kan vara 
avgörande för resultatet. (Pruitt och Grudin, 2003) 

3.4.3 Utveckling av persona  

Enligt Pruitt och Adlin (2007) är ett lämpligt sätt att börja med att studera tidigare 
studier, marknadsundersökningar, intervjuer och fokus grupper kring den kommande 
produkten. Även en genomgång av olika värden kring marknadsstorlek, historiska 
intäkter samt strategisk eller konkurrerande position för att avgöra faktorer som 
berikar personan är av vikt. Det är viktigt att samla in så mycket användar- och 
marknadsrelaterad data som möjligt för att minimera eventuella tomrum i de personas 
man ska ta fram menar Pruitt och Grudin (2003). Det kan även bidra till en mer 
specifik målgrupp genom att konstruera så kallade antipersonas som man inte vill 
designa för. Tidigare undersökningar och material går att använda för att ge underlag 
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till personas men med uteblivet engagemang och utan egen undersökning blir de 
personas man tar fram tunnare och mindre innehållsrika. (Pruitt och Grudin, 2003) 

Med hjälp av en kvalitativ undersökning får vi hjälp att förstå sammanhangen och de 
avgränsningar som finns runt produkten på mer olika och användbara sätt än vad en 
kvantitativ undersökning kan göra menar Cooper et al (2007). En kvalitativ 
undersökning hjälper till att identifiera olika beteendemönster bland användarna vilket 
en kvantitativ inte gör. Mer specifikt ger en kvalitativ frågeställning svar på följande 
frågeställningar:  

• Existerande produkter och hur de används. 
• Potentiella användare av nya eller existerande produkter och hur dessa i 

dagsläget adresserar de aktiviteter och problem som den nya produkten är tänkt 
att lösa. 

• De tekniska, affärs och miljömässiga sammanhang som produkten är tänkt att 
verka inom. 

• Vilka problem har användarna idag med nuvarande tillvägagångssätt för att 
lösa det problem som systemet är tänkt att råda bot på 

• I vilket större sammanhang passar systemet in i användarnas liv i övrigt och 
hur? 

• Vad är de primära målen som användarna har med att använda systemet och 
vilka grundläggande uppgifter är det som hjälper dem att åstadkomma dem. 

Enligt Cooper et al (2003) måste personas precis som andra modeller inom 
systemutveckling baseras på verkligheten och verkliga observationer. 

De olika typerna av kvalitativa datainsamlingsmetoder som Cooper et al (2003) 
förordar är: 

• Intervjuer med intressenter 
• Intervjuer med experter inom det aktuella området 
• Intervjuer med användare och kunder 
• Användarobservationer/etnografiska fältstudier 
• Litteraturstudier 
• Undersökningar av konkurrerande system 

I de fall där man har mycket dokument och forskningsmaterial är det en god tanke att 
dela upp dem och granska dem noggrant och därefter ha ett möte där man skär ut och 
lyfter fram de data delar som är intressanta och samlar dem på en gemensam plats. Det 
resulterar i grupperingar med liknande material som kan användas för att beskriva 
härkomsten av aktuella data. (Pruitt och Grudin, 2003) 

Då framtagningen av personas handlar om social forskning är det inte möjligt att 
använda sig av kvantitativa metoder på samma sätt som i andra sammanhang då det 
enligt Cooper et al (2007) inte är möjligt att avlägsna alla andra faktorer som kan 
påverka resultatet. Försök att minimera människans beteende till statistik kommer leda 
till förbiseende av avgörande nyanser som kommer ha stor inverkan på designen på 
produkten även om de inte inverkar på affärsplanerna menar Cooper et al (2007). Det 
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är möjligt genom att använda sig av en kvalitativ undersökning att besvara flervariabla 
frågeställningar kring vad, hur och varför i betydligt fler nyanser än om man tillämpar 
en kvantitativ ansats som enbart kan besvara väldigt specifika frågor. (Cooper et al, 
2007) 

Enligt Head (2003) så utvecklas en persona genom en serie intervjuer med riktiga och 
potentiella användare. Då tillvägagångssättet att ta fram personas är relativt ny finns 
det inte några hårda och fasta regler menar hon men efter hand som varje intervju 
genomförs kommer mönster för olika användartyper att träda fram. Vid utveckling av 
personas är det bra att inleda med att samla in demografisk data men målet med 
insamling av data är att få in så mycket kvalitativ information som möjligt. De som 
genomför intervjuerna behöver samla in berättelser, citat och anekdoter som kan 
koppla den intervjuade till sin miljö och visa på deras attityd, beteende och mål. 
(Head, 2003) 

För att få en bra start på intervjun rekommenderar Head (2003) att man inleder med en 
öppen diskussion i stil med att be den som skall intervjuas berätta om de först två 
timmarna på sin arbetsplats. Utifrån detta bör man sedan ställa uppföljningsfrågor av 
typen hur frekvent vissa program används, vilka program som används och varför. För 
att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna är det viktigt att man inte ger den 
intervjuade möjligheten att enbart recitera sina arbetsmoment utan att man försöker 
fånga upp aspekter kring såväl som målet med användningen av olika system som 
personliga mål. Dessa mål styr nämligen besluten kring designen. Att få den 
intervjuade att prata om sitt eget liv och vilka vanor de har är inte helt enkelt och en 
intervju kan sträcka sig över ett par timmar. Ett fältbesök där man kan observera både 
beteende och användning kan direkt peka ut avgörande faktorer som man annars 
missar framhåller Head (2003). 

Ett liknande förfaringssätt föreslås av Guenther (2006) som håller med om att första 
steget är att samla in data om de tänkta användarna. Det rekommenderade 
tillvägagångssättet är en kombination av flera metoder men den enskilt bästa metoden 
är att intervjua personer i deras egen miljö för att även kunna observera användaren. 
Genom att studera hur användaren rör sig i systemet och vilka moment som ger 
upphov till problem så ser intervjuaren saker som aldrig hade uppdagats genom en 
enkät eller motsvarande. (Guenther, 2006) 

Pruitt och Grudin (2003) har vid konstruktion av sina personas utgått ifrån ett centralt 
grunddokument för varje personas. Dokumentet har fungerat som ett varuhus för 
information om den aktuella personan. Innehållet har bestått av exempelvis data, 
nyckelattribut, foton, referensmaterial m.m. De fakta som finns i en aktuell personas 
särdrag och all stödjande data kan härledas till dessa grunddokument. Dokumenten bör 
innehålla fotnoter, kommentarer om specifik data, länkar till forskningsdata. Alla 
illustrationer av personas och material ska peka på grunddokumenten och de ska 
placeras på en plats där alla inblandade kan nå dem. (Pruitt och Grudin, 2003). 
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Head (2003) har sammanställt ett antal tips att ta hänsyn till vid utveckling av 
personas:  

• Sätt ihop en eller två sidor med smala precisa beskrivningar för varje persona. 
• Identifiera arbetsflöde, och dagligt beteende, användningsspecifika detaljer, 

inte generella fakta. 
• Ange två eller tre tekniska förmågor för att skapa en uppfattning av 

datorvanan. 
• Inkludera en eller två fiktiva detaljer om personens liv, intresse eller en vana, 

som gör den personan unik och möjlig att memorera. 
• Använd inte någon du känner som persona, skapa istället en sammansatt, 

baserad på intervjuer och insamlad data. 
• För varje nytt projekt, skapa en ny persona, återanvänd inte en gammal, 

intervjua och skapa nya personas till varje projekt. 
• Håll nere antalet personas som skapas för ett projekt, vanligtvis tre till sju, 

beroende på gränssnittet som ska skapas. 
• Utveckla trovärdiga arketyper så att designteamet accepterar de personas som 

skapas. 

När en grundläggande persona har blivit dokumenterad rekommenderar Pruitt och 
Grudin (2003) att man bör ägna ett par timmar åt att konstruera fotomaterial med syfte 
att hjälpa till att kommunicera och illustrera varje persona. Det är lämpligare att 
använda sig av vanliga personer än proffsmodeller för detta material då de ger bättre 
resultat och en modellbild kan upplevas som lite tillrättalagd av de som skall använda 
aktuell persona. Användningen av personas som inte upplevs som extrema är de som 
ger bäst resultat när de väl har accepterats. (Pruitt och Grudin, 2003) 

Enligt Guenther (2003) så inleds varje personautveckling med att ett namn sätts 
samman med lite demografisk data. Att lägga till en bild ger personan ytterligare liv 
eller koppla den till en verklig person kan hjälpa ett projektteam att skilja mellan 
personas när designval ska diskutera, prioriteras och utvärderas. Att ge varje persona 
ett namn och ett ansikte bidrar inte bara till att undvika missförstånd utan skapar även 
en djupare förståelse och medkänsla för användarna hos utvecklingsteamet. 

Varje samling med personas innehåller minst en primär persona. Med det avses den 
individ som är centrum för designen. En primär persona kännetecknas av att dess 
behov inte kan bli uppfyllda genom ett gränssnitt designat för en annan användare och 
det finns alltid ett gränssnitt för en primär persona menar Cooper (2004). Att 
identifiera dessa primära personas är ett vitalt steg i utveckling av sin personas. Skulle 
man då identifiera två primära personas behöver man skapa motsvarande antal 
gränssnitt menar han. Identifierar man fler än fyra stycken primära personas så tyder 
det på att man försöker lösa för mycket samtidigt och bör försöka snäva ner mängden 
användare man ska designa för. (Cooper, 2004) 
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När det gäller vilka faktorer som bör ingå i varje persona har Head (2003) 
sammanställt en lista över de som hon menar är viktiga:  

• Ett namn, och det skall vara riktigt namn som Stefan eller Peter. 
• Ålder 
• Bild 
• Personlig information inklusive familj och hem. 
• Arbetsmiljö (verktyg och vilka förutsättningar som gäller snarare än en 

arbetsbeskrivning) 
• Datorvana och vana vid att använda webben. 
• Peka ut tekniska frustrationer och liknande. 
• Inställning/attityd. 
• Motivation eller ”utlösare” för att använda en högteknologisk produkt. 
• Informationssökningsvanor och favoritkällor. 
• Personliga och professionella mål 
• Citat från olika situationer 

Head (2003, s 17). Egen översättning. 

En av de absolut avgörande faktorerna kring personas är att ha med användarnas mål 
med användningen av systemet. Det är vanligt att en persona har tre till fem slutmål 
med användningen. En del mål är så grundläggande och självklara att de inte behöver 
finnas med i personan. Det är sådana som att inte få användaren att känna sig dum och 
liknande. Det är även viktigt att betänka att namnet är en vital del av att skapa en 
visualisering av en person i någons sinne. Det är även bra att använda olika 
etnografisk data för att ge den mer substans men det är viktigare att ge personan mer 
trovärdighet än att den är politiskt korrekt. (Cooper, 2004) 

I de fall där endast demografisk data skiljer två personas åt är det lämpligt att göra sig 
av med den ena och vrida den återstående så att den motsvara båda alternativt ändra 
dem så de särskiljer sig mer. En personas definieras av sina mål och målen definieras 
av sin personas, vilket sker i en kontinuerlig förfiningsprocess under 
undersökningsfasen av problemområdet. (Cooper, 2004) 

Till skillnad från användningsfall som generellt ger en lista med händelseorienterade 
uppgifter om hur en användare interagerar med specifika funktioner eller system, ger 
personas en mjukare bild. För system avsedda för en massmarknad kan en persona 
exempelvis visa när interaktionen med ett system är mest trolig att ske genom att 
innehålla information om familjeförhållanden, arbete och när det finns tid för 
användning av systemet. (Guenther, 2006) 

För att få en djup förståelse för de behov och karaktärsdrag som den typiske 
användaren har krävs det ett engagemang under planeringsfasen enligt Guenther 
(2006). Om man inte har den insikten menar hon att det är väldigt lätt hänt att man 
skyndar sig att bekräfta att man redan vet vad användaren vill ha eller bestämmer sig 
för vad de vill ha. Det ger därmed en produkt som är mer anpassad för en användare 
som liknar de behov som finns hos några eller någon i utvecklingsteamet vilket inte 
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överrensstämmer med den användare som produkten egentligen är avsedd för. 
(Guenther, 2006) 

När allt material och alla dokument till de personas som utvecklas är klara 
rekommenderar Pruitt och Grudin (2003) att man anordnar någon form av möte där 
man presenterar de aktuella personas i sin helhet för hela gruppen som är engagerad i 
utvecklingsarbetet med produkten. Att kommunicera personas är en flerfacetterad och 
ständigt pågående process som successivt avslöjar mer och mer information om dem. 
De grundläggande dokumenten rekommenderas finnas tillgängliga så att vem som 
helst kan titta på dem men den primära kommunikationen av personas ska genomföras 
i varierande form och kontinuerligt menar Pruitt och Grudin (2003). 

Att få till rätt persona kan vara en riktig utmaning. Grudin och Pruitt (2002) är även de 
av den uppfattningen att det är bättre att designa för en extern person än att vagt 
designa för alla eller sig själv. Det kan skapa trygghet att konstruera personas men de 
ska vara gjorda med en märkbar insats. Frestelsen i att återanvända redan befintliga 
personas bör undvikas men kan vara svår när de är accepterade och det är viktigt att 
inte tillåta en överanvändning när det är dags att förkasta en uppsättning personas och 
ta fram nya. (Grudin och Pruitt, 2002) 

Om möjligheten inte finns att hitta eller samla in data om användarna så finns det flera 
användbara källor med användbar information som kan användas menar Pruitt och 
Adlin (2006). De menar att man kan utgå från exempelvis egen försäljning eller 
information från produkt och kundsupport team som ofta sitter inne med mängder av 
information om användare. Oavsett om det är en person i organisationen eller teamet 
som har direktkontakt med användarna så sitter denna inne med användbar data om 
användaren. Den typen av data är sällan fångad i formella former utan man kan vara 
tvungen att intervjua eller be folk genomföra undersökningar för att få tag i den. Pruitt 
och Adlin (2006) lyfter fram flera grupper som tänkbara att intervjua: kundsupport- 
och produktsupportspecialister, säljstödsspecialister, dokumentationsspecialister och 
utbildningsproffs för att nämna ett par. Under tiden man genomför dess intervjuer är 
det viktigt att hålla dem så tydliga som möjligt då källan är ett steg ifrån den riktiga 
användaren. Det är viktigt att hålla ögon och öron öppna för identifiering av eventuella 
stereotyper som respondenten har skapat sig kring användaren. (Pruitt och Adlin, 
2006) 

Det kan vara så att ingen i organisationen har direktkontakt med användarna eller de 
tänkta användarna som man kan samla in sekundär data ifrån. I sådana situationer 
menar Pruitt och Adlin (2006) att det kan vara lämpligt att lösgöra definitionen av data 
lite och göra mindre antaganden om användaren. De kallar hellre dessa för 
”välgrundade gissningar” om de målanvändare man har och menar att även dessa kan 
ligga till grund för sina personas. Att hantera dessa antaganden med eftertanke är 
viktigt menar de då de är minst lika kraftfulla och påverkande som riktig data. 
Gissningarna är dessutom närvarande och redo att användas direkt. Alla som är i 
organisationen eller teamet har egna antaganden om målanvändaren för nästa 
kommande produkt vilket är nödvändigt att vara medveten om. Det är viktigt att inte 
ignorera detta då en del av dessa antaganden är så starka att de är en del av den egna 
organisationen eller teamet. Dessa kan samlas in och utvärderas precis på samma sätt 
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som när man samlar in och utvärderar data men det värdefulla är att genom att 
använda sig av personas baserade på antaganden kan man åskådligöra dessa dolda 
antaganden och synlig göra dem för organisationen. (Pruitt och Adlin, 2006) 

Även vid en mer datadriven ansats kan det vara en alternativ metod att sätta samman 
den här typen av personas innan man ger sig in i data analysen menar Pruitt och Adlin 
(2006). De rekommenderar att man inledningsvis skapar personas baserade på 
antaganden oavsett om man har för avsikt att samla in förstahands information om 
målanvändaren eller ej. Ska man inte samlas in mer data så får gruppen fortfarande 
positiva effekter av de personas som är skapade i processen kring produkten. I de fall 
då man samlar in mer data efter att ha skapat personas baserade på antaganden kan de 
bidra på olika sätt exempelvis genom att hjälpa intressenter förstå insatsen i personas, 
forma den produktrelaterade kommunikationen, bidra till att identifiera den 
målgruppen som man söker eller utesluta den nuvarande uppfattningen om 
målanvändaren samt tillföra övning med att gestalta och konceptualisera personas 
innan de verkliga personas ska sättas samman menar Pruitt och Adlin (2006). 

I det fall där man arbetar inom ett verkligt tight tidsschema, alternativt fått indikationer 
på att man inte är i behov av en datadriven ansats av personas, kan personas baserade 
på antaganden användas med förnuft som ett designverktyg. Det kan vara ett sätt att 
dra nytta av de fördelar som persona ger när man inte har möjligheten att spendera 
tiden eller resurserna för att skapa verkliga personas. Det är dock viktigt att alla är 
medvetna om att det är personas som är baserade på antaganden och att dessa primärt 
är till för att förbättra kommunikationen. (Pruitt och Adlin, 2006) 

Det som enligt Pruitt och Adlin (2006) anses vara det mest effektiva 
tillvägagångssättet för att skapa personas är att inleda med rika och varierande källor 
med information. Även sekundära källor för data liknande antaganden har sin plats i 
utvecklingen av personas och men det är verklig data som bidrar till att skapa en 
hållbar och trovärdig persona som kan användas i arbetet. De pekar även på att 
personas som inte är baserade på data kan förstöra eller skada deras användbarhet och 
trovärdighet. (Pruitt och Adlin, 2006) 

3.4.4 Användning av persona 

När man når ett stadium där man har de primära personadokumenten klara är man i ett 
skede där man kan lämna över dem. Det är dock avgörande att man inte bara lämpar 
över personas på dem som skall använda sig av dem menar Mulder och Yaar (2007). 
Att ta sig tiden att gå igenom de aktuella personas med de olika delar av 
organisationen som förväntas använda dem är avgörande. Då det rör sig om att 
integrera personas i organisationen bör det göras genom en social aktivitet. Innan 
någon form av presentation ordnas är det en stark rekommendation av Mulder och 
Yaar (2007) att identifiera vilka man vill presentera dem för. Det är kritiskt då olika 
avdelningar i organisationen har olika fokus och vill ha olika information för att förstå 
dem och kunna använda dem som stöd vid sina beslut. Under själva presentationen är 
det viktigt att föra fram vad personas är, vad de inte är och på vilket sätt de är 
användbara. Det skadar inte att ge enkel bild av hur de utvecklats men detaljnivån 
måste anpassas efter åhörarna. Det kan även underlätta att ha med de personer som har 
varit med att ta fram de aktuella personas bland åhörarna då de känner sig delaktiga 
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och de är mer troliga att acceptera de personas som presenteras och föra dem vidare 
poängterar Mulder och Yaar (2007). En presentation med PowerPoint kan hålla fokus 
på de vitala detaljerna utan att överösa åhörarna med information och samtidigt gå 
igenom de viktigaste personas en i taget. Man även kan förstärka bilden av personas 
med mängder av kompletterande material i olika former, allt från planscher till figurer 
i naturligstorlek menar Mulder och Yaar (2007). 

Att använda sig av personas är inte enkelt menar Pruitt och Adlin (2006) och om man 
har misslyckats med att använda det tidigare så kan det misslyckandet vara så stort att 
man aldrig kommer ge det chansen igen. En persona kan även om den är välgjord ge 
lite eller ingen fokus på användarna i utvecklingsprocessen samtidigt som en dåligt 
konstruerad persona kan avhålla folk från att undersöka andra användarcentrerade 
(UCD) designtekniker eller andra kvalitetshöjande aktiviteter. Pruitt och Adlin (2006) 
visar detta genom att lyfta fram fyra generella anledningar till att användandet av 
personas misslyckas: 

• Satsningen blir inte accepterad eller får inte stöd av ledningen. 
• De aktuella personas inte är trovärdiga och kan inte härledas till metodiskt 

inhämtad data  
• De aktuella personas kommuniceras dåligt. 
• Produkt design och utvecklingsteamen som skulle använda sig av dem förstod 

inte hur de skulle användas. 

Pruitt och Adlin (2006, s. 39). Egen översättning. 

För att genomföra en lyckad användning av personas är det viktigt att ha stöd av 
nyckelpersoner. Dels i det aktuella teamet men även i andra delar av organisationen. 
Det kan vara avgörande att få stöd i de högre leden för att få ett stöd i genomförandet 
och möjligheter att sätta upp budget för olika aktiviteter för framtagningen, 
marknadsföringen med mera påpekar Pruitt och Adlin (2006). 

Även om man lyckas förankra konceptet med personas i högre delar av organisationen 
är det viktigt att se till att en medvetenhet kring de aktuella personas och den metodik 
som ska användas förmedlas ordentligt. Det är av vikt att säkerställa att man ger gott 
om information om personas vilket kommer att leda till en ökad förståelse över tid vid 
användning menar Pruitt och Adlin (2006). Det är även kritiskt att man på olika sätt 
ordnar en återkoppling till de aktuella personas under arbetets gång då intrycken 
minskar över tid. 

Den största svårigheten med personas är att få folk att förstå hur de ska använda dem 
när de väl är sammansatta. En användning som innebär enbart som diskussionsstöd vid 
designbeslut minskar effekten av personas. Trots att man har kunskaper om hur 
personas ska användas är det inte säkert att det görs då folk är osäkra på i vilka delar 
det kan vara aktuellt. De kan då ge en distraherande effekt istället för stärkande. Det är 
vitalt för att få en acceptans för personas som ett kompletterande verktyg till de 
teknikerna som redan används. (Pruitt och Adlin, 2006) 

Personas är ett utmärkt verktyg menar Pruitt och Adlin (2006) men det finns ingen 
garanterad succé med användningen av dem. Användarcentrerade designers ska 
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betrakta personas som ytterligare ett verktyg i verktygslådan och vara medvetna om att 
inget verktyg är lämpligt för alla uppgifter. Personas är ett kraftfullt kommunikations- 
och designverktyg men enbart om de tillämpas på rätt typ av kommunikation och 
designproblem framhåller Pruitt och Adlin (2006). Värdet av personas är inte gratis 
och de kräver både inledande och kontinuerligt arbete. 

Enligt Pruitt och Adlin (2006) är införandet av personas är en process som nästan 
garanterat leder till att vissa individer i organisationen kommer att försöka försvåra 
införandet, bland annat för att det kan peka på brister med att utvecklarna inte riktigt 
har koll på sina användare. Det är avgörande att man är förberedd och villig att svara 
på en stor mängd frågor kring vad personas är, varför de görs, hur de görs och deras 
användning. Vid situationer där en organisation har en solid och gemensam 
uppfattning om vem som är slutanvändaren av en produkt och där kommunikationen 
fungerar väl mellan de olika interna delarna kan det kanske inte vara nödvändigt med 
en stor persona satsning. Istället kanske energin och resurserna ska läggas på andra 
användarcentrerade metoder. Det är alltså viktigt att vara medveten om att personas 
inte är en magisk lösning på alla bekymmer eller immun mot motstånd. Särskilt viktigt 
är att man inser att de inte är en egen process som lever sitt eget liv. (Pruitt och Adlin, 
2006) 

Oavsett vilken typ av användarrepresentation man vill använda sig av i organisationen 
bör man ställa sig ett flertal frågor utifrån den egna organisationen kring vad man har 
för avsikt med införandet menar Pruitt och Adlin (2006) och listar vilka frågor man 
bör besvara enligt nedan. 

• Förstärka fokus: Man behöver reducera eller förstärka möjlig målgrupp. 
• Guida direktiv och beslutsfattande: Behov av att artikulera användarkrav 

och stöd med att avgöra produkt mål och funktionalitet. 
• Marknadsföra upptäckter och förståelse: Hjälp med att upptäcka fallgropar, 

designmöjligheter och gömda sanningar om både användare och kunder. 
• Avgöra funktionalitets design: Behov av att strukturera design och 

utvecklingsaktiviteter runt användarbehov och hur de bör influera design 
lösningar, produktflöde och tekniska implementeringar. 

• Inspirera innovation: Behov av att finna nya sätt att inspirera kreativt 
”utanför boxen” tänkande när man föreställer eller utforskar lösningar. 

• Belöna uppmärksamhet och empati: Behov av att lära teamet mer om hur 
användarnas och kunders behov ser ut och förmedla en känsla för omtanke och 
medvetenhet för deras verklighet och behov. 

• Förstärka samhörigheten: Behov av att skapa ett gemensamt, delat mål och 
framhålla en ide som hela gruppen kan samlas kring. Viljan att skapa ett 
gemensamt språk och en förståelse som delas av alla i gruppen och som 
sträcker sig utanför gruppen till andra grupper. 

• Kasta om hela utvecklingsprocessen: Behovet av att omorganisera hela 
utvecklingsprocessen från ände till ände och fokusera på användarcentrerad 
design. 

Pruitt och Adlin 2006, s. 98. Egen översättning. 
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Om syftet med att införa användarfokus endast överrensstämmer med de inledande 
punkterna menar Pruitt och Adlin (2006) att man kanske inte behöver den detaljnivå 
och bredd som personas ger utan att det kan räcka med en annan 
användarrepresentationsmetod. Samtidigt menar de att om de behov och syften 
överrensstämmer med de senare punkterna på listan så kan konkreta databaserade 
personas vara mer till hjälp än andra användarrepresentationer.  

Enligt Guenther (2006) kan personas användas under hela designprocessen och även 
vid ett projekts inledande möten där olika klienter diskuterar projektets utformning 
och finansiering. Att använda sig av personas redan här ger en tydligare bild av 
målgruppen och minimerar risken med att intressenterna pratar förbi varandra. Att 
använda sig av personas för att skapa en grund för den marknadsföringsinsats som 
skall göra både internt och externt ser Guenther (2006) som fullt möjligt. Internt kan 
det stärka det engagemang och höja entusiasmen inför det kommande projektet medan 
det externt ger en tydlig bild av vilken person eller marknadssegment som man siktar 
på. En persona kanske inte överrensstämmer exakt med ett helt marknadssegment men 
den ger stöd för en dialog runt målgruppen, dess behov och hur de ska uppfyllas menar 
Guenther (2006). 

För att kunna använda sig av personas i tidiga skeden av projekt är det viktigt att 
färdigställandet av personas görs tidigt så de kan vara en del av allt material som 
används menar Pruitt och Grudin (2003). 

En välskriven och detaljrik persona kan främja beslutstagande kring arkitektur, 
estetisk design, funktionalitet och innehåll. De erbjuder projektdeltagarna att 
kontinuerligt stämma av sina mål mot uppsatta mål kring användare och deras behov. 
(Guenther, 2006) 

Pruitt och Grudin (2003) anser det viktigt att kontinuerligt arbeta med att uppdatera 
sina personas efter hand som ny data blir tillgänglig. Genom detta utvecklar och 
berikar man de personas man har, vilket i sin tur förbättrar val som görs kring dem. 

Det är inte ovanligt att organisationer arbetar med mer än en produkt och kan då 
frestas att återanvända personas till en annan produkt. Eftersom en persona bygger på 
användandet av en specifik produkt och har specifika mål är det inte att rekommendera 
utan viktigt att avstå från en återanvändning. Även om en produkt är snarlik eller har 
beröringspunkter är det ineffektivt att använda en persona som är konstruerad för att 
användas mot en annan produkt. (Cooper, 2004). 

Enligt Grudin och Pruitt (2002) har man länge använt sig av scenarios för att 
organisera, rättfärdiga och förmedla idéer. Inom deltagande design, människa-dator-
interaktion och interaktionsdesign finns ett ökande intresse för att använda scenarios 
för att motivera och engagera både användare och utvecklare. Ett scenario blir mer 
effektivt om de baseras på personas än om det presenteras som fristående scenario då 
de delar egenskaper men scenarion upplevs som mer tilltalande inledningsvis menar 
Grudin och Pruitt (2002). Det är även ett bekant ramverk för de flesta som består av en 
miljö, deltagare med mål eller uppgifter och en handling eller aktiviteter som sker. 

Efterhand som designprocessen blir allt mer detaljerad blir scenarios mer och mer 
effektivt menar Cooper (2004). Man spelar sin persona genom scenarios för att testa 
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validiteten i designen och gjorda antaganden. För att genomföra det krävs det att man 
sätter sig in i karaktären, förstår dess känslor och vet vad den tycker. Ett åsidosättande 
av sig själv och inlevelse i den aktuella personans bakgrund, erfarenhet, mål och 
verktyg kan vara svårt om det inte finns en bra kontext och hög detaljrikedom som 
scenarios erbjuder. (Cooper, 2004). 

Ett effektivt scenario har ett större behov av bredd än djup och det är viktigare att 
scenariot beskrivs från början till slut än att de tar upp varje detalj poängterar Cooper 
(2004). När man använder sig av scenarion är det givande att använda sig av två eller 
fler scenarion för att få en starkare förankring i verkligheten och därmed skapa något 
mer än ett argument menar Grudin och Pruitt (2002). Användning av scenarios ska 
föra designen framåt och inte leda till att man förlorar sig i ytterligheterna. Cooper 
(2004) menar att man primärt ska använda sig av scenarion som beskriver daglig 
användning och nödvändighetsanvändning av systemet. Man kan ha flera av samma 
typ men de begränsas av antalet uppgifter som skall utföras. Man kan använda sig av 
en tredje typ av scenarion som visar ytterligheter men det är hur man hanterar de 
dagliga och nödvändiga uppgifterna som avgör om produkten bli lyckad. Cooper 
(2004) framhåller att resurser och energi primärt ska läggas på scenarios för daglig 
användning och sekundärt nödvändighetsscenarion. Ska det göras besparingar i 
resurser så är det lämpligt att göra det på sådant som användaren inte kommer i 
kontakt lika frekvent och då finner sig i att rätta sig efter systemets utformning. Även 
om en produkt behöver tillhandahålla en stor mängd funktioner kan placering och 
synlighet justeras med hjälp av olika typerna av scenarios poängterar Cooper (2004). 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för arbetet med att utveckla personas och 
uppföljningen vid Combitech. 

4.1 Utveckling av persona för Samverkanswebben 

Här redogör vi för hela processen över hur vi utvecklade våra personas. 

4.1.1 Datainsamling 

Som första del i den datainsamling som skulle ligga till grund för våra personas 
granskades alla de dokument som vi kunde få tillgång till från Combitech som rörde 
organisationerna, Samverkanswebben och arbetet med systemet. Detta material 
omfattade olika typer av förstudier, undersökningar, abstracts, rapporter samt 
presentationer. Vi gjorde även sökningar på internet efter eventuellt ytterligare 
material om systemet och vi hade även tillgång till en demoversion av 
Samverkanswebben för att få en inblick i hur systemet fungerade. Utöver detta förde 
vi även en dialog med Combitech angående de olika organisationerna och deras 
användning av Samverkanswebben. 

Genom dessa studier identifierades de roller inom respektive organisation som vi 
bedömde som de primära användarna. De olika roller vi identifierat för 
Stockholmsförhållanden översattes sedan till lokal nivå och slutlig identifikation 
gjordes när vi diskuterade den sökta personens arbetsuppgifter med respektive 
organisation. Efterhand som rollerna identifierades bokades intervjutillfällen in. 

Vi konstruerade även en frågebank (se bilaga 1) med ett 20-tal öppna och 
övergripande frågor av generell karaktär. Vårt syfte var att kunna komma med 
följdfrågor och få en så tydlig bild som möjligt av de personer vi intervjuade, deras 
roller, arbetsuppgifter och behov. De organisationer vi hade för avsikt att undersöka 
har flera beröringspunkter men även flera saker som skiljer dem åt. Av denna 
anledning anpassades de exakta frågeställningarna beroende på vem som skulle 
intervjuas, även om de i stort var desamma. 

För att bilden skall bli så bred och detaljerad som möjligt intervjuade vi, när så var 
lämpligt och möjligt, mer än en person. Detta beroende på antalet tänkbara 
respondenter i det aktuella fallet. Samtliga intervjuer genomfördes av båda forskare 
tillsammans och resulterade i närmare 490 minuter ljud som sedan transkriberades av 
forskarna själva. 

Räddningstjänsten är förmodligen den organisation där det skiljer sig mest mellan de 
olika orterna i landet och för Växjö identifierade vi rollen som jourhavande befäl som 
den som bäst stämde överrens med nyckelanvändaren i Stockholm. I samband med 
denna intervju fick vi även en guidad tur runt faciliteterna med en beskrivning av 
verksamheten och de resurser som finns i form av materiel, fordon, IT-stöd med mera.  

För att representera en operatör vid Trafik Stockholm identifierade vi en operatör vid 
Trafik Informations Centralen (TIC) vid Vägverket Region Sydöst som har sitt 
regionkontor i Jönköping. De personer vi intervjuade här var en operatör samt chefen 
för TIC. Vi fick även en demonstration över hur arbetet går till i de olika systemen 
som används. 
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Den roll som är den primära användaren på SOS Alarm i Stockholm identifierade vi 
som ambulansdirigerare. Operatörerna på de tre största SOS centralerna i landet har 
väldigt specialiserade roller och en ambulansdirigerare i Stockholm arbetar därför 
endast med denna uppgift medan operatörerna vid SOS centralen i Växjö, den fjärde 
största i landet, utför både ambulansdirigering samt tar emot inkommande samtal. De 
gör dock aldrig båda saker samtidigt. Här genomfördes intervjuer med en erfaren 
operatör samt chefen för samtliga operatörer. Hos SOS Alarm fick vi av säkerhets- och 
sekretesskäl endast observera verksamheten genom observationsfönster då det inte 
tillåts besökare i den operativa miljön. 

Den primära användaren inom Stockholmspolisen identifierades som 
informationsansvarig. Översatt till Växjöförhållanden innebär det informationschefen 
för polismyndigheten i Kronobergs län. På grund av ett pressat tidsschema hos 
respondenten fanns det tyvärr inte möjlighet till en rundvandring vid detta 
intervjutillfälle men tack vare dennes stora medievana och förmåga att uttrycka sig 
tydligt upplevde vi inte att detta medförde några begränsningar. I synnerhet inte då en 
del av de använda IT-systemen förevisades under intervjun. 

Då studien till stora delar handlar om förståelse och där forskarnas egna intryck är en 
del av resultatet satte vi oss ner direkt efter varje intervju diskuterade igenom våra 
intryck av observationerna runt organisationerna och personerna bakom dessa. 

Detta kompletterades sedan med studier om respektive organisation genom tryckt, och 
på internet publicerat material. De organisationer som utgör kärnan och som 
undersöktes är alltså Polisen, SOS Alarm, Stockholms Brandförsvar samt Trafik 
Stockholm/Vägverket. 

Det som har utgjort grunden för våra personas är därmed utskrifterna av intervjuerna, 
dokumenten med intryck och observationer samt dokumenten från studierna om 
organisationerna och vi får därmed en naturlig informationstriangulering. 

4.1.2 Utveckling av persona 

För att sedan omvandla allt råmaterial till personas gick vi först igenom allt skriftligt 
materialet och med färgpennor markerade sådant som skulle kunna användas utifrån 
rubrikerna: Om organisationen, Om personerna i organisationen, Om arbetet och 
information om Stockholmsförhållanden. 

Nästa steg var att lyfta över all markerad information till fyra nya dokument som vi 
kallade för grova personas (bilaga 2-5). Detta gjordes i en iterativ process, en 
organisation i taget för att minimera risken med att information blandas ihop. Dessa 
iterationer upprepades tills vi kände att vi hade ett tillräckligt underlag för att gå vidare 
med nästa steg, Stockholmsförhållanden. 

I detta steg diskuterades våra grova personas med en person på Combitech som är väl 
insatt dels i Samverkanswebben samt de speciella förhållanden som råder i Stockholm. 
Detta möte hade även den effekten att vi säkerställde att det fanns en gemensam grund 
att stå på inför det fortsatta arbetet. Det blev även en kvalitetskontroll då innehållet 
kontrollerades så att det stämde överrens med den bild som Combitech hade av 
användarna. 
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Efter denna kontroll och information om Stockholmsförhållande fortsatte den iterativa 
processen med att förfina våra personas. Det gjordes genom att återigen gå igenom 
materialet och lägga till, skriva om eller radera information på det som sedan skulle 
komma att bli de slutgiltiga versionerna. Det var även i detta läge som vi gav våra 
personas liv genom att ge dem ett namn och ett ansikte. Vid två tillfällen upptäckte vi 
att vi behövde ytterligare information och detta löstes då genom en kortare 
telefonintervju med en funktionschef vid SOS Alarm i Stockholm samt genom ett par 
mindre frågeställningar som skickades via Combitech till en av de aktuella 
slutanvändarna vid Stockholms Brandförsvar via e-post. Att vi vid detta tillfälle var på 
rätt spår gavs en tydlig indikation i det svar vi fick som uttryckte det som: ”Mycket 
bra frågeställning, ni verkar insatta.” 

Efter att gått igenom en slutgiltig iteration där ingen ytterligare information kunde 
förändras utifrån den data och information vi hade tillgänglig bedömde vi våra 
personas som klara för överlämnande (bilaga 6-9). Responsen vid överlämnandet var 
att de var mycket realistiska samt att det verkade som autentiska beskrivningar av 
verkliga slutanvändare.  

4.2 Introduktion till verktyget persona 

Som en del i utvärderingsarbetet med våra personas genomfördes intervjuer med 
anställda på Combitech. Innan det var möjligt fanns det ett behov av att presentera 
konceptet för några utvalda personer på företaget och i samband med detta tog vi även 
fram en guide över utveckling och användning av persona (bilaga 10). I detta kapitel 
kommer dessa två moment att redovisas närmare. 

4.2.1 Utveckling av guide om persona 

Guiden är uppbyggd så att vi inleder med en kortare introduktion av vad personas är 
och bakgrunden till guiden. Därefter delades guiden i olika områden som vi bedömde 
som relevanta för att ge en inledande syn på konceptet som upptagna och hårt 
arbetande systemutvecklare och projektledare kan tänkas vara intresserade av. De 
områden som då tas upp är: varför persona kan användas, tidsåtgång och kostnad för 
skapande av personas, hur datainsamling kan gå till, skapandeprocessen, 
användningen av dem samt några tips för en lyckad användning. Dessa behandlas 
mycket kort och översiktligt då syftet är att ge läsaren en snabb och enkel överblick av 
personas. De områden som tas upp i guiden är baserade på de teorier vi har funnit om 
konceptet samt vår egen erfarenhet av organisationer och deras informationsbehov 
kring olika verktyg. Bifogad version är inte den som delades ut vid introduktionen 
vilket beror på att denna har uppdaterats under forskningens framskridande. Bilaga 10 
refererar till den version som gäller vid uppsatsens framläggande. 

4.2.2 Presentation för Combitech AB 

Som tidigare nämnts utgör forskarens intryck och reaktioner en del av underlaget och 
för att kunna fånga upp intryck vid presentationen så delades arbetet upp så att en av 
oss primärt höll i presentationen medan den andra främst observerade och noterade 
reaktioner. Under presentationen visade samtliga deltagare genuint intresse och 
vaksamhet över vad som sades. Den här introduktionen hölls för sex personer varav 
fem är väldigt rutinerade inom systemutveckling och har flera års erfarenhet. Två av 
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de närvarande hade även någon form av relation till Samverkanswebben. Det syntes 
tydligt att de var vana att reflektera och kritisera olika koncept som presenteras för 
dem och deras ansiktsuttryck gav intryck av att funderingarna kretsade runt hur den 
presenterade informationen kan användas i det egna arbetet. Flera gjorde egna 
anteckningar under presentationens gång. Det syntes att samtliga var instämmande 
kring det som sades angående datainsamling och flera gjorde noteringar vid det avsnitt 
som handlade om utvecklandet och funderade lite extra. Under den del av 
presentationen som handlade om kostnader för användandet av personas blir det en 
kort diskussion mellan tre av deltagarna om datainsamling och kostnader, ett ämne alla 
verkade bekanta med. Under hela presentationen så ställdes det lite frågor när någon 
var i behov av ett förtydligande. Vid omnämnandet av Rönkkö et als (2004) artikel om 
två tekniskt drivna organisationer som vid försök att använda personas inte riktigt fått 
det att fungera reagerade flera på att det borde ha fungerat. Det resulterade i en 
diskussion mellan de närvarande kring vilka områden det kan vara användbart och 
faktorer man borde bli bättre på. Genom hela diskussionen exemplifierade deltagarna 
med olika projekt som de arbetat med. 

Presentationen fortlöpte i likartad stil fram tills det var planerat med en övergång till 
diskussion. Den inleddes med att Anette (fingerat namn, se vidare i kap 4.3.4) som 
arbetar som projektledare ställde frågan ”Hur kan detta användas?”. Innan vi hann 
öppna munnen så hade de andra deltagarna börjat exemplifiera med egna projekt där 
man skulle haft användning för personas. Diskussionen övergick i en mix av 
användningsområden och faktisk användning som de själva kunde se utifrån 
erfarenheter och pågående projekt. Under introduktionen hade vi hela tiden intrycket 
av att samtliga närvarande utvecklare verkligen bryr sig om slutanvändaren. Den 
sammantagna bilden vi fick av intrycken var att personas ses som övervägande positivt 
även om det verkade finnas en viss skepticism till delar av konceptet. Efter 
presentationen och diskussionen följde ett visst eftersnack och det diskuterades lite hur 
det ser ut vid utveckling inom IT och hur det skiljer sig från andra branscher med 
avseende på användarens upplevelse. 
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För att beskriva kommunikationen under denna presentation med efterföljande 
diskussion gjorde vi ett förenklat sociogram. I denna figur representerar varje cirkel en 
av deltagarna. Namnen är fingerade med undantag för våra egna (Andreas och 
Mathias). Personerna bakom namnen beskrivs närmare i kapitel 4.3.1 - 4.3.5. Varje 
streck indikerar att de förbundna personerna har diskuterat. 

 
Figur 9. Sociogram vid introduktion. Egen bild. 

De streck som inte når fram till någon indikerar att inlägg i diskussionen har gjorts 
utan någon direkt adressat. Enligt bilden ovan deltog inte Kent i diskussionen men då 
skall man ha i åtanke att han vid det aktuella tillfället endast hade cirka två veckors 
erfarenhet i yrket och företaget. Det kan även nämnas att han diskuterade en del med 
oss efter mötet. 

4.3 Användning och uppföljning av persona 

Ungefär en månad efter introduktionen så genomförde vi uppföljningsintervjuer med 
de närvarande. Vi valde en månad efter introduktionen eftersom vi bedömde att det 
skulle ge de närvarande tid att reflektera kring begreppet persona och kanske hinna 
fundera ytterligare på eventuell användning. En person från introduktionen föll tyvärr 
bort ur dessa intervjuer beroende på att han var mitt uppe i en flytt till Nya Zeeland 
samtidigt som intervjuerna genomfördes och hade därför ingen möjlighet att ställa 
upp. Intervjuerna var av semistrukturerad typ och alla personer fick inte alla frågor. I 
vissa fall berodde det på att frågeställningen inte var relevant för den yrkesroll som 
respondenten hade och vissa fall berodde det på att respondenten helt eller delvis redan 
besvarat frågeställningen i ett annat svar. Av denna anledning redovisas här endast en 
sammanfattning av varje respondents svar vilket även är anledningen till att 
sammanfattningarna är olika långa. Personnamnen har ersatts med fingerade namn för 
att inte peka ut någon. Vi har behållit genusaspekten och personerna är namngivna 
enligt följande: Patrik, Johanna, Kent, Annette och Marianne. Frågeformuläret vi 
utgick från finns med som bilaga 12. 
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4.3.1 Person 1 – Patrik  

Den första intervjun gjordes med Patrik, 30 år. Patrik har arbetat som 
systemutvecklare i sex år och är utbildad till datateknikingenjör. Oftast arbetar Patrik 
med gränssnitt och har tidigare tänkt på sin far i olika situationer när han har behövt 
måla upp en bild av en användare. Patrik ser sin far som en ovan användare av datorer 
och det är därför han refererar till honom för att försöka få sitt arbete 
användarvänligare. Konceptet personas vart helt okänt innan den introduktion vi 
gjorde ett antal veckor tidigare. Efter vår presentation så väcktes ett ytterligare intresse 
och han har sökt efter mer information på nätet och även efter kurser i ämnet 
interaktionsdesign på Växjö universitet. Patrik är en av de som arbetar med 
användargränssnittet på sin avdelning och han ser det som positivt att arbeta med 
användargränssnittet då man får direkt respons, ”Det är ju roligt för man får ju ganska 
mycket feedback på det man gör då.”  

Patrik hyser ett intresse över hur olika saker kan förbättra produkter i olika form och 
refererar till exempelvis hur stor del av produktutvecklingen som läggs på design hos 
Apple och hur Microsoft använder personas i sitt arbete. Konceptet personas ser han 
övervägande positivt på men han tror inte att det går att använda fullt ut i alla projekt. I 
de flesta hade det dock gjort stor skillnad i utvecklingsarbetet innan man 
programmerar något. Inte minst för att inte behöva gå tillbaka och göra om allt om det 
visar sig att felaktiga antaganden har gjorts. Han exemplifierar från egen erfarenhet där 
detta inträffat. ”Mycket av det som står då i personan, det står även i en kravspec… 
men kanske på sidan 626 och det kan man kanske inte alltid slå upp som utvecklare 
utan då kan det vara bra att ha en sån lapp i sitt skrivbord så att man vet”  

Ofta sker inte kontakt med användaren direkt utan via en mellanhand som är kund. Där 
finns en potential i att använda personas för att ta fram det som användaren behöver 
istället för det som kunden säger att användaren har användning av utan att veta vad 
som egentligen är korrekt. 

I och med att hela gruppen som Patrik vanligtvis arbetar med inte är bekant med 
konceptet personas har det inte influerat gruppen som helhet i hur de kommunicerar 
med varandra. Det har dock inspirerat honom själv i hur han tänker och för fram sina 
idéer för andra.  

Att använda sig av personas som underlag för olika beslut eller motiveringsfaktor ser 
han som bra då det är enklare att förklara varför en funktion finns eller inte finns vid 
olika diskussioner exempelvis med kunden. Samtidigt ser Patrik det som viktigt att 
leverera en lösning där både kunden och användaren blir nöjda och det är viktigt att 
man har en klar bild av vem det är som ska använda informationssystemet.  

I de personas som vi presenterade runt samverkanswebben har Patrik inte någon större 
kännedom om de riktiga användarna men tycker att de verkar bra. Han skulle dock 
gärna se att de även innehöll någon form av flödesbeskrivning av arbetsförloppet.  

När det gäller frågan om skapandet av personas och Patriks syn på vem som ska göra 
dem så ser han det primärt som en del i den förstudie som på något sätt inleder alla 
projekt. Han tror det är viktigt att den som ansvarar för framtagandet av persona tycker 
att det är intressant med användarvänlighet och tillgänglighet. Han menar att det finns 
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många personer som håller på med mer tekniska uppgifter som inte bekymrar sig så 
mycket om sådant.  

4.3.2 Person 2 – Johanna 

Person nummer två att intervjuas var Johanna som är en systemutvecklare i 30-
årsåldern med sju års erfarenhet. Hon har en teknologie examen i datavetenskap och 
arbetar mest med webbutveckling och hur informationen skall presenteras. Personas 
har hon inte arbetat med tidigare men hon använder sig ibland av en påhittad person i 
sin kommunikation med andra. Denna är dock i så fall helt fiktiv och hon ser därför en 
persona som är baserad på verkliga fakta som väldigt mycket bättre. Inte bara för att 
den representerar riktiga slutanvändare utan även för att man då kan prata om dem 
utan att riskera att direkt peka ut någon. Även i övrigt är hon mycket positiv till 
konceptet och nämner olika projekt där de har fått göra om vissa saker eftersom de helt 
enkelt inte riktigt visste vem det var de utvecklade för. Kvaliteten på slutprodukten blir 
nog bättre helt enkelt där det finns personas tror Johanna. 

Det är nog inte möjligt att använda personas i alla projekt eftersom det tar lite tid att 
skapa dem vilket kostar. Däremot tror hon att detta tjänas in i större projekt eftersom 
man får göra om saker i mindre utsträckning. Inte alltid i mindre projekt men det beror 
i så fall på att kunden då oftare har en mycket detaljerad beskrivning över vad som 
skall göras, Johanna uttrycker det som: ”I små projekt är kunderna så specifika att det 
ska vara si och så. Sedan om det är rätt eller inte det är en annan femma.” 

Persona hade alltså varit användbart även i mindre projekt men om kunden inte vill 
betala för det, då är det heller inte lönt att själva stå för kostnaden. Johanna tror inte 
det är nödvändigt att hela gruppen behöver använda personas men alla som arbetar 
med synliga saker såsom gränssnittet bör ha det och att sätta upp dem på sin 
anslagstavla. Det blir dock nog inte intressant förrän fler personer känner till och 
använder konceptet. Viktigast av allt är att projektledaren vill använda det, annars 
kommer det aldrig att bli något och det finns projektledare som Johanna inte tror 
kommer att vara riktigt mottagliga för det här den närmaste tiden. 

De arbetar ofta i flera olika projekt samtidigt och Johanna tror att det är möjligt att det 
skulle gå fortare att hoppa mellan de olika projekten om man kan titta på en persona 
men att det beror på vilken roll man har i projektet och att många projekt är så hårt 
styrda att det bara är att sätta igång med kodningen direkt. 

Johanna tror inte att det direkt skulle bli så mycket extra arbete för henne såvida det 
inte är hon som ansvarar för att göra det men det kan antagligen bli lite ibland för att 
fylla på dem så att säga. Någon måste vara ansvarig för dem men att färdigställa dem 
krävs nog mer än en persons arbete. Den stora risken med personas är nog om de inte 
är korrekta och att man då utvecklar åt någon helt annan person än vad som egentligen 
är meningen. Det är därför viktigt att man verkligen tror på att det fungerar eftersom 
man annars inte lägger ner den mängd arbete som krävs för att det skall bli rätt 
användare anser hon. 
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4.3.3 Person 3 – Kent 

Den tredje intervjun vi genomförde var med Kent. Kent är cirka 25 och har arbetat i 
ungefär sex veckor som systemutvecklare. Han har en examen i media och 
kommunikationsvetenskap som har kompletterats med kurser i datateknik. Begreppet 
personas har Kent inte varit i kontakt med förut men i skolan har han studerat fler 
olika målgrupper, målgruppsanalyser så han upplever inte att det egentligen är något 
nytt utan mer ett nytt begrepp på en snarlik företeelse. Det närmaste personas var i 
samband med att de fick lära sig om scenarios och då hade han inget att referera till då 
han inte vart ute i IT-svängen tidigare. Kent berättar en del om de första kurserna som 
han läste under sin utbildning som handlade om användbarhet, tillgänglighet och 
användartester så han upplever det naturligt att ha med användaren i tankarna under 
utvecklingsarbetet. När man är involverad i olika uppgifter kan det vara lätt hänt att 
man glömmer användaren och där anser han att personas kan fungera som hjälpmedel 
för att behålla fokus på användaren under hela processen. ”Det kan gå på en dag att 
man sitter och funderar över användaren och sedan nästa dag sitter man i en helt 
annan komplicerad kod någon annanstans och då tappar man fokus på personas och 
bara fokuserar på någon teknik eller vad det nu kan vara”. 

Kent ser konceptet personas som något otroligt viktigt och det här med att vara 
medveten om användaren blir bara viktigare och viktigare. Fokus på användaren är 
mer och mer uppmärksammat nämner han och hänvisar till vad som skrivs i olika 
tidskrifter inom branschen. Det blir viktigare att släppa den egna organisationen och 
själva tekniken för att fokusera på användaren och på så sätt skapa bra produkter 
menar han. Själv tror han att konceptet kring hur man går tillväga för att beskriva 
användare är viktigt och kanske inte kommer bli extra viktigt i IT branschen men 
jämfört med andra branschen där man arbetar direkt mot kunden finns inte samma 
behov av att beskriva användaren då man arbetar direkt mot den. Kent poängterar att 
det teknikdriv som finns i teknikvärlden inte existerar i branscher där man arbetar mot 
användaren av produkten direkt. I IT-branschen arbetar man mot en kund som i de 
flesta fall inte är den slutgiltiga användaren själv. Kring webben är detta extra tydligt 
menar Kent då ”Där jag som leverantör och utvecklare, och till viss del kunden, inte 
spelar någon roll utan det är bara användaren som spelar någon roll”. 

I en miljö där man arbetar mer direkt mot kunden, exempelvis detaljhandeln, kan man 
bara sträcka ut handen över disken för att röra vid användaren och direkt se reaktioner 
från lösningen eller bemötandet. Så är det inte i IT branschen framhåller Kent, så där 
kan personas vara ett bra sätt att ge stöd i tankarna kring användningen av olika 
lösningar. Då Kent är nyanställd och varje dag är fylld av nya saker att göra och 
mängder med information att hantera så han har inte hunnit med att skaffa sig mer 
information om personas. Istället har Kent använt sig av de personas som 
konstruerades för samverkanswebben. Inte varje dag, men när han har funderat över 
hur en funktion ska placeras eller finnas med har han studerat dem för att se om de har 
nytta av funktionerna och var de bör placeras.  
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Kent ser det som att personas absolut har påverkat hans utvecklingsarbete men inte i 
alla delar av det och nämner som exempel att ”Just som jag sitter och skruvar ihop en 
server, då går det ju inte att använda dem, det finns ju ingen anledning att använda 
dem då utan det gäller att identifiera just de områden där personas blir användbart”. 

 Kring ett införande på bredare front ser Kent att det finns en möjlighet att han får mer 
arbete om han blir den som får konstruera personas. Vid närmare eftertanke tror Kent 
att det inte kommer bli så mycket extra arbete för just honom då han alltid försöker ha 
tänket kring användarna med sig, det skulle rent av blir enklare för honom att bära 
med sig det tänket vid ett bredare införande. Det skulle bli enklare att behålla fokus på 
användaren i alla projekt om personas användes menar Kent, det finns inget projekt 
där man kan säga att det inte finns utrymme för personas men man behöver dem 
kanske inte alltid. Eftersom det är en tidskrävande process att ta fram dem så skulle 
man kanske kunna använda någon form av lightversion. Det skulle göra det möjligt att 
peka på användaren och behålla fokus vilket troligtvis skulle underlätta de flesta 
projekt påpekar han. 

De områden som Kent ser att man inte har någon användning för personas blir vid rent 
tekniska saker, så som vilken typ av server man använder eller andra specifika saker 
som inte influeras av användaren. I projekt där man enbart studerar statistik eller utför 
mätningar och det inte är någon användare inblandade ser han inte heller att de behövs. 
I det stora hela ser Kent personas som användbara och framhåller att det är viktigt att 
personas ses som ett kompletterande verktyg och inte ett tvång eftersom det då blir 
tungrott att använda sig av. Kring tänkbara användningsområden så menar han att det 
varierar från projekt till projekt, då man i varierande grad är styrd av de krav som 
kunden ställer på verktygen och personas går att använda i så många olika steg. 

I de lägen där man är i den diskussion om vilka funktioner som ska skapas anser Kent 
att personas eller liknande koncept SKA användas, då det inte är meningsfullt att föra 
en diskussion om vilka funktioner som ska konstrueras om man inte är medveten om 
vem som ska använda dem och varför. ”Det jag kan göra är ge förslag till kunden att 
– med tanke på de här användarna kanske man borde ändra och så”. 

På så sätt kan man få kvalificerade uppskattningar istället för bara gissningar om både 
funktionalitet och grafiska lösningar menar han. Precis så har Kent använt sig av 
personas för att föra ett resonemang och finna stöd för att ta beslut som kan röra 
design och funktionalitet för att nå en mer användaranpassad lösning förklarar han. 
Det känns då inte som om man fattar beslutet själv utan mer som någon gör det åt en 
och ger då ett stöd om man har svårt för att ta beslut om hur man ska göra, man får så 
lite hjälp av personan att bestämma menar han. De personas som har konstruerat för 
samverkanswebben har dessvärre inte använts för kommunikation inom gruppen som 
arbetar med den då det är ett pågående projekt och personas är inget som har införts 
från början. Däremot har Kent själv valt att använda dem i sitt eget arbete med 
systemet. De hade antagligen haft större betydelse om det hade varit ett nytt projekt 
som det skapades för tror han. Projektledaren för projektet skulle ha varit med på den 
introduktion som gjordes kring personas och de konstruerade personas för 
samverkanswebben, men hade inte möjlighet att komma loss. Kent tror att en 
gemensam knutpunkt hade underlättat men det är mycket annat att göra och att lösa 
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uppgifter prioriteras utan att man har hunnit gå igenom de olika projekten ordentligt. 
Personas kanske hade underlättat för Kent att sätta sig in i projektet men han känner 
att det är mycket annat som prioriteras högre, så som diskutera igenom projektet, vilka 
som jobbar med det, deras olika uppgifter, vilka hans egna uppgifter är och vilka 
planer som finns för honom själv. Kent har inte själv använt sig av de konstruerade 
personas för samverkanswebben för kommunikation av idéer och förslag, utan enbart 
för att förankra sin val under utvecklingsarbetet. När de sedan har diskuterat med kund 
är det han som har fått förklara och beskriva de aktuella funktioner han arbetat med. 
Där menar Kent att man redan har gått förbi personan i och med att man sitter med 
kunden framför sig och har direkt kontakt och kan få direkt respons på hur funktionen 
upplevs. Därefter kan man korrigera utifrån den feedback man får direkt av kunden 
istället. 

Kent arbetar i ett antal projekt men säger sig ha för lite erfarenhet för att egentligen dra 
någon slutats kring om personas bidrar till att sätta sig in i projekt. För att just att sätta 
sig in i projekt känns det inte som om personas är av jättestor betydelse, det känns som 
om det är så mycket annat som är viktigare menar han. Det är flera faktorer som man 
behöver känna till, olika tekniska och praktiska delar såsom vilka servrar som 
innehåller vad och liknande och då blir personas bara en liten del av allt detta. ”Just i 
Samverkanswebben har vi haft personas och dem har jag tittat på och man får ju en 
lite bättre bild av vad Samverkanswebben skall användas till men man får ju ingen 
inblick i hur projektet ser ut så att säga”. 

Kent upplever att han har fått insikt i hur systemet skall användas vilket han anser är 
viktigt det med, då det ökar motivationen för att utföra utvecklingsarbetet åt de som 
skall använda systemet och i det avseendet så hjälper personas mycket. Men för att 
sätta sig in i projekt anser han det är många andra faktorer som är viktigare. Ett 
införande av personas anser Kent inte per automatik kommer ge honom mer arbete att 
utföra, det beror snarare på hur man väljer att arbeta med själva konstruktionen av 
dem. Är det han som skall göra dem så blir det en del av hans arbete och inte 
merarbete menar han. Själva arbetet med att utveckla dem ser inte Kent som en uppgift 
knuten till en roll utan snarare kopplad till kompetens, ett faktum som Kent menar ofta 
stämmer då de olika uppgifterna ofta är mer kompetensknutna än rollbundna i projekt. 
Man bör kanske se till att den som skall arbeta med personas i projektet är den som är 
bra på människor och kommunikation och kanske införa en sådan roll eller uppgift 
menar han. 

De tankar Kent har kring huruvida det är värt att konstruera personas är lite olika, då 
det är en tidskrävande process att ta fram dem. Finns det en möjlighet att debitera för 
det så självklart, men det är viktigt att kunden förstår nyttan med att man tar fram dem 
och varför det är viktigt att lägga tid på det. Om man skall avsätta intern tid så får man 
balansera vinsten mot kostnaden för att avgöra om det är värt det från fall till fall 
menar han. Men effekterna av användandet menar Kent kan vara att man undviker 
missförstånd, minskar idétiden och möjligheten att testa olika funktioner för att fortare 
skapa sig ett hum om vad man ska utveckla. När Kent använde sig av personas i sitt 
utvecklingsarbete handlade det inte om att ta beslut snabbare utan snarare beslut om 
hur det skulle se ut och hur en funktion kan användas. Kent tror att det kan ha hjälpt 
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honom att fatta ett beslut som ger högre kvalitet till produkten vilket leder till nöjdare 
kunder. 

De risker som Kent ser med konceptet personas är att man skapar en missvisande 
persona, exempelvis baserade på fel information. Det skulle få stora konsekvenser då 
man tror att det är den aktuella användaren fast det i själva verket är fel. Att basera 
hela sin utveckling på personas är även det något som skulle leda till katastrof. Man 
får inte heller förlita sig för mycket på personan att det är en exakt återgivning av 
användaren utan ser det som en bild av en korrekt användare och lägger ner tid på att 
säkerställa det. Kent menar att man ska se personas som ett komplement och inte 
ignorera den verkliga användaren men inte heller glömma bort att den information 
som man kan få från en riktig användare är otroligt värdefull. 

4.3.4 Person 4 – Anette 

Den fjärde intervjun genomfördes med Annette, en projektledare i fyrtioårsåldern. Hon 
har en ingenjörsexamen i elektrodatorteknik och var egenföretagare innan hon började 
vid Combitech AB. Anette har arbetat som projektledare i sju år. Hon har även arbetet 
lite med grafisk design vid sidan om som intresse. Annette har inte stött på konceptet 
personas innan vår presentation och anser att det är väl ett bra verktyg men att 
kunskapen om det inte har påverkat hennes tankar kring utvecklingsarbetet. Det är för 
användarna vi utvecklar menar hon så det är ju bra att identifiera dem eller åtminstone 
försöka. Under sin tid som anställd har Anette sett att man har förändrat sitt 
förhållningssätt kring hur man utvecklar systemen. Tidigare, för runt 10 år sedan, var 
utvecklingen av system mer av den karaktären att man utvecklade system för andra 
utvecklare och det var väldigt få som visste hur de skulle användas. Idag menar hon att 
man märker även hos kunderna att det finns en medvetenhet kring användbarhet och 
tillgänglighet. Någon mer information om konceptet personas än det som vi 
presenterade har Annette inte letat efter, dock har hon studerat materialet som delades 
ut och ansåg det ge en bra inblick i vad det handlar om och hur det fungerar. 

Vid ett bredare införande av personas tror hon att det vare sig försvårar eller förenklar 
i hennes kommunikation. Vid en närmare eftertanke så skulle det eventuellt skulle leda 
till att det blir enklare att förklara hur olika funktioner används av en användare i 
samband med metaforer till utvecklingsteamet. Det skulle antagligen ta ett tag att få 
rutin på och få till tiden att skapa dem, personas tar ju en del tid att funderat ut säger 
hon. Vid kommunikation med kunden ser Anette att de absolut bidrar till en bättre 
kommunikation med kunden eftersom vid alla utvecklingsprojekt identifieras alltid 
någon form av målgrupp. Det är en mer detaljerad bild av målgruppen att måla upp en 
persona menar hon, som kan användas för att få ut den effekt som kunden är 
intresserad av. 

När det gäller att använda sig av personas för att förstå användaren anser Anette att det 
bör gå snabbare att sätta sig in i system som man aldrig sett tidigare om det finns en 
persona att läsa in sig på kring vad användaren gör och inte gör än om hon skulle vara 
tvungen att testa systemet själv för att förstå det. Hon ser inte någon större betydelse 
för användning av personas som projektledare utöver när man skall förklara för någon 
med den i bakgrunden. Tänkbara ytterligare områden kanske kan vara vid 
dokumentation och användarhandledning menar hon. Anette ser personas som 
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användbara både internt och externt då det är bra om de som utvecklar vet vilka de ska 
utveckla för. Förmodligen är de mer användbara när någon ny ska introduceras då de 
som varit med i branschen ett tag har lärt sig vilka behov och arbetsuppgifter de har 
inom olika områden som de varit i kontakt med menar Anette.  

Angående vem som ska skapa personas menar Anette att det kan verka lite 
motsägelsefullt mot vad hon sade innan men det lämpligaste vore nog projektledaren, 
vilket vanligtvis är den som har kontakt med kunden, men det är baserat på att det är 
ett kundprojekt, är det internt kanske det kan vara någon annan. Det viktiga är att det 
är någon med kundkontakt eftersom man inte kan skapa dem utan hjälp av kunden i 
viss utsträckning menar hon. Tänkbart vore det väl med en situation där projektledaren 
är ansvarig för de personas som skapas men att det är flera som fyller på informationen 
i dem.  

Ett införande skulle antagligen innebära en del extra arbete i och med själva 
konstruktionen av personas men det kan kanske fås tillbaka i tidsvinster om folk 
förstår vad hon är ute efter. Det blir kanske en form av omätbara effekter i kvalitet 
eftersom det är svårt att avgöra hur nöjd en kund är när knappen sitter på ett specifikt 
ställe jämfört med ett annat men tidsvinster och tydligare kommunikation är faktorer 
som är värda att ta i beaktning.  

Det är nog viktigt att man inte blir för detaljerad i nivån för personan och med rutin så 
behöver det inte ta så fasligt lång tid att genomföra. Det kommer kanske att kosta 
mindre just för att idéer och tankar kan förmedlas snabbare menar Annette beroende 
på av vilken typ av projekt det är. De risker som hon själv ser med konceptet är om 
man beskriver fel persona eller gör det slarvigt och det är viktigt att stämma av den 
med kunden för att bekräfta att man speglar rätt användare. 

4.3.5 Person 5 – Marianne 

Den femte personen är Marianne som är den av de intervjuade med längst erfarenhet 
av systemutveckling, ungefär 15 år varav de senaste sju åren främst i rollen som 
projektledare. I likhet med de flesta andra vi har pratat med är hon i grunden ingenjör. 
I sin roll som projektledare har begreppet personas dykt upp flera gånger tidigare de 
senaste åren då vissa kunder använder sig av det i lite olika omfattning. Marianne har 
dock inte själv använt det i ordets rätta bemärkelse men använder ofta någon form av 
användarprofiler som stöd för att kommunicera ett budskap. Dock är användarfokus 
och användbarhet ett område som verkar få en allt större roll i branschen och hon har 
märkt att ett gediget och omfattande arbete ligger bakom de personas som hon har stött 
på i olika organisationer.  

För sin egen del vore det övervägande positivt med ett bredare införande av personas. I 
och för sig skulle det sannolikt innebära en del merarbete för henne eftersom det ofta 
är projektledarens roll, åtminstone inledningsvis, att träffa kund och slutanvändare 
men Marianne är övertygad om att det trots allt är värt det, åtminstone i vissa fall. I 
vissa projekt är det kanske mer fördelaktigt att göra en mindre användarprofil istället. 
Det är viktigt att arbetsinsatsen anpassas efter de förutsättningar som finns även om 
det sannolikt kommer att gå både fortare och enklare att skapa en persona när det väl 
kommer in lite rutin i det arbetet. 
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Projektledarens ansvarar även för kvaliteten på projektet och slutprodukten och där 
skulle personas påverka en hel del. Som projektledare är det guld värt att kunna 
beskriva allting ur en riktig användares perspektiv. Det är även projektledaren som 
väljer de metoder som skall användas i projektet vilket gör att ett bredare införande till 
stora delar ankommer på just Marianne. Det förekommer även att kunderna ibland har 
krav på att olika metoder skall användas och det är fullt möjligt att personas kommer 
att finnas med som krav någon gång i framtiden även om det inte har skett än. 
Marianne ser det inte som självklart att projektledaren skall ansvara för framtagandet 
av personas utan tycker att det vore intressant om även utvecklare kunde vara en del av 
det, även om hon ser det sannolikt att hon kommer att vara inblandad i arbetet, 
åtminstone till viss del, i och med att hon ofta har kontakt med kunder. 

När det gäller användningen av personas tror Marianne att personas är användbara i 
princip i alla delar av ett systemutvecklingsprojekt och nämner design, 
utvecklingsarbete och test som exempel. Hon har även överlämnat de personas som är 
gjorda i det här uppsatsarbetet till marknadsförare som tyckte att det var spännande 
och att de skulle kunna användas även i deras arbete. Ett annat potentiellt 
användningsområde är för att snabbare sätta in folk i projektet då en persona kan 
underlätta för att förklara nyttan av projektet genom att de snabbare får en klar bild 
över slutanvändaren framhåller hon. Oavsett om man använder sig av personas eller 
inte så måste man på något sätt måla upp en målbild. Detta kan vara att man har valt ut 
en användare och sedan får denna representera alla men ett av problemen uttrycker 
Marianne som att: ”Ett av våra stora problem är ju att vi har sällan direkt dialog med 
slutanvändaren. Vi har nästan alltid dialog med någon som representerar 
användaren. […] ibland kan det faktiskt vara någon som bara representerar 
användaren och då är de ju ett filter, det är ju en tolkning hela tiden som görs.”  

Det finns alltså ett reellt problem här att det inte är alltid som utvecklarna kan lita på 
att den beskrivning de har av slutanvändarna verkligen är den korrekta utan är en 
tolkning som i och för sig ofta stämmer men långt ifrån alltid. 

När det gäller risker med användandet så ser Marianne först och främst att det skulle 
vara en felaktig persona som den största risken men den skall sättas i relation med att 
inte ha någon användare alls vilket resulterar i att alla skapar sin egen bild av 
användaren vilket naturligtvis blir väldigt subjektivt. En annan viktig sak är att 
kostnaden måste stå i relation med nyttan, annars kommer det att ifrågasättas. Det får 
inte vara för krångligt eller ta för mycket tid att underhålla även om det måste ställas i 
relation till systemets omfattning. För ett mindre system som i praktiken kanske bara 
har 20 användare kan det vara bättre att träffa dessa istället. 
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5 Analys 
Här kommer vi att redovisa analysen av vårt empiriska underlag och relatera detta till 
teorin. 

5.1 Introduktion 

Under intervjuerna var det flera respondenter som pekade på att den kontakt som sker 
mellan utvecklare och användare nästan alltid går via minst en mellanhand. Flera 
författare (Head 2003; Cooper 2004; Grudin och Pruitt 2002; Guenther 2006; m 
fl.)som skrivit om persona menar att det är just i sådana fall en av de stora styrkorna 
och fördelarna med personas ligger. Detta eftersom personas kan bidra till att hålla en 
gemensam bild av användaren, såväl inom utvecklingsteamet som med externa 
intressenter. Samtliga respondenter pekar även på att användningen av personas leder 
till tidsvinster på så sätt att man inte behöver göra om redan gjort arbete lika ofta utan 
kan ta korrekta designbeslut direkt vilket dels ökar kvaliteten på slutprodukten och 
dels kortar ner utvecklingstiden. 

En av grundförutsättningarna för att personas skall kunna användas lyfts fram i fyra av 
intervjuerna, det är vikten av att projektledaren förstår och vill använda verktyget. 
Detta eftersom projektledaren ofta har stor inverkan på besluten om vilka verktyg som 
skall användas i det aktuella projektet. Åtminstone i den typen av konsultföretag vi har 
undersökt där kunderna ibland har synpunkter på vilka metoder som skall användas 
medan det ibland står utvecklarna mer fritt att besluta om metoderna och verktygen. 

Användningen måste även förankras på andra nivåer. Dels inom gruppen men även 
gentemot ledning och externa intressenter vilket flera författare har uppmärksammat 
(Pruitt och Adlin 2006; Mulder och Yaar 2007; m fl.). Externt och mot ledning kan det 
handla om att säkerställa de resurser som behövs för utveckling av personas. Detta är 
tätt förknippat med diskussioner runt en gemensam målbild och kravhantering. Internt 
handlar det främst om att säkerställa att projektgruppen tar verktyget på allvar och 
förstår hur det skall användas, inte bara i designbeslut utan i hela processen. 

Vid presentationen av persona är det viktigt att det som presenteras har kvalitet för de 
som lyssnar vilket lyfts fram av Mulder och Yaar (2007). Det handlar om 
informationskvaliteten för åhörarna och deras användningsområde av informationen 
vilket Chaffey och Wood (2005) menar förändras med innehåll och 
användningskontexten i flera aspekter som man behöver justera från fall till fall. 

Att utveckla personas tar alltid en viss tid i anspråk vilket vi tog upp i våra intervjuer 
och frågade om det var värt kostnaden. I svaren på den frågan känner vi att det handlar 
om en konsultorganisation där kostnadseffektivitet alltid är aktuellt. En klar majoritet 
menar nämligen att det är viktigt att väga kostnad gentemot den nytta man tror sig få 
ut, även om det förmodligen skulle vara användbart i nästan alla projekt utom 
möjligen rent tekniska. Vissa författare som Cooper (2004) är inte riktigt lika 
restriktiva utan menar att personas i princip alltid kan skapas. Pruitt och Adlin (2006) 
är mer på samma spår som våra empiriska undersökningar har visat och menar att det 
gäller att veta när man ska använda sig av personas och i vilken utsträckning. Vi 
instämmer och menar att man inte skall använda sig av personas bara för personas 
skull utan endast när det är meningsfullt och det finns utrymme för det.  
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En majoritet av de intervjuade påpekar även att utveckling av personas i ett projekt 
helt eller delvis bör vara projektledarens uppgift och anledningen till detta är att 
projektledaren vanligtvis är den som ändå har kontakt med kunden. Som alternativ till 
projektledaren nämns att det kan vara någon i gruppen med intresse av användbarhet 
och med förmåga att förstå människor. Det finns vissa synpunkter kring mer tekniskt 
inriktade personer som inte direkt bryr sig om slutanvändaren för att poängtera detta. 
Det framkom även under intervjuerna att utvecklingen av personas blir en separat 
uppgift i projekt och att den som är mest lämpad att göra det är den som bör ha 
ansvaret. Det blir då i större utsträckning kopplat till kompetens och intresse istället 
för en roll i projektgruppen. 

Vi själva delar den uppfattningen att man bör ha ett intresse för att arbeta 
kvalitetsinriktat samt kunna tolka och förstå människor och att detta är viktigare än att 
man har en viss roll. Det finns säkerligen vissa praktiska fördelar med att låta 
projektledaren, som ändå besöker kunden, ha ansvaret för att utveckla personas men vi 
tror att det då finns en potentiell risk att uppgiften inte tillåts ta den tid som krävs. Att 
utveckla en persona av tillräcklig kvalitet kan nämligen ta en hel del tid i anspråk och 
därför kan det vara bättre att uppgiften delas av flera. 

För att få en persona av hög kvalitet är viktigt att information som ligger till grund 
även den är av hög kvalitet. Detta måste de som skall använda sig av personan vara 
medvetna om vilket stämmer väl överrens med det som Chaffey och Wood (2005) 
presenterar. Är kvaliteten på grundinformationen för låg kommer personan bli 
misstrodd och inte användas, vilket även kan bli fallet vid otillräckligt bearbetade 
personas. Vid en hög kvalitet passar syftet med informationen och kan då vara ett bra 
stöd för individen i uppgifterna eller i förmågan att fatta beslut. Just detta är en stor del 
av syftet med en persona enligt flera författare (Mulder och Yaar, 2007; Pruitt och 
Adlin, 2006; Cooper, 2004). 

5.2 Utveckling 

Framtagning av en persona inleds med en datainsamlingsfas vilket samtliga författare 
är överrens om. Enligt Pruitt och Grudin (2003) är det viktigt att samla in så mycket 
information om användarna som möjligt vilket kan innebära ett omfattande arbete. Om 
man arbetar inom ett väldigt tidspressat schema kan man enligt Pruitt och Adlin 
(2006) anpassa sin användning av personas genom att vid utvecklingen basera dem på 
antaganden om användaren. Det är dock då mycket viktigt, menar de, att alla 
inblandade medvetandegörs om att de är baserade på antaganden. 

Att det kan bli ett omfattande och tidskrävande arbete med datainsamlingen stämmer 
överens med vår egen uppfattning kring insamlandet och sammanställandet av data 
innan första bearbetningen. Processen kan dock rimligen kortas ner efter hand som 
erfarenheterna visar mer exakt vad som krävs. 

Under själva datainsamlingen förordar samtliga författare som beskriver utveckling av 
personas att kvalitativa undersökningar alltid är att rekommendera. Flera metoder bör 
användas men vilka som passar bäst kan variera något beroende på projektets art. En 
klar majoritet av författare förordar explicit intervjuer och observationer av 
användarna i deras naturliga miljö som främsta källan. Våra erfarenheter av den 
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genomförda forskningen pekar på samma sak, att studera användaren och de system 
som används i dess naturliga miljö som komplement till en semistrukturerad intervju 
ger en god inblick i hur användaren ser ut. 

Den iterativa bearbetning som Pruitt och Grudin (2003) förordar är väldigt lik den 
bearbetning som vi använde oss av i vår egen process. Skillnaden ligger i att vi inte 
hade några direkta möten i en större grupp utan bearbetade själva all tillgänglig 
information. Detta gjordes för varje persona i flera moment under några dagar. 
Därefter lades de åt sidan någon dag och processen upprepades igen tills vi bedömde 
att vi var så nära rätt användare vi kunde komma med aktuell information.  

En av grundförutsättningarna för vår forskning var att vi inte hade tillgång till de 
verkliga slutanvändarna. Vi hade däremot tillgång till en person med god kännedom 
om de förhållanden som råder för slutanvändarna. Vi kunde därför utgå från våra 
grova personas, baserade på lokal information, och sedan komplettera med 
information om förhållandena i Stockholm. Detta möte blev även en mindre 
avstämningspunkt och reaktionerna på de grova personas indikerade att de var på rätt 
spår vilket gjorde att de enkelt kunde kompletteras. 

Att ha en kontrollpunkt i processen med att ta fram personas rekommenderas av Pruitt 
och Grudin (2003) om man har använt sig av flera olika källor som inte är direkt 
jämförbara. I vårt arbete säkerställde denna avstämning att fel användare inte 
modellerades vilket sedermera bekräftades vid överlämningen där de bedömdes som 
mycket trovärdiga. 

Angående det faktiska arbetet med att ta fram personas ger litteraturen inte mer stöd än 
att det bör göras av någon med kundkontakt. De genomförda intervjuerna i 
uppföljningen på Combitech indikerar att projektledaren kan vara lämplig att ansvara 
för framtagning av personas men det föreslås även att det skulle kunna vara flera olika 
personer som hjälps åt. Viktiga aspekter att ta hänsyn till ur intervjuerna är att den som 
utför arbetet bör vara kvalitetsmedveten och har god människokännedom. Vår egen 
erfarenhet är att det vid framtagningen av personas är fullt möjligt att stöta på en stor 
variation av människotyper och det underlättar att vara rustad för att bemöta dem alla. 

Kring innehållet i de personas som gjordes till Samverkanswebben säger intervjuerna 
inte mycket mer än att de upplevs som bra och att ett schema över arbetsflödet gärna 
hade fått vara med. Teorin tar upp en del rekommendationer om innehåll (Head 2003; 
Cooper 2004; Pruitt och Adlin 2006, m fl) och de framhåller vikten av en bild och ett 
namn för att möjliggöra att vi som människor ska knyta an till dem och minnas dem. 

Vid utvecklingen av personas finns det en koppling till informationskvalitet då man 
har en insamlad datamängd som skall bearbetas och sammanställas, det som skall ingå 
i den sammanställningen ska kunna härledas till användningsområdet enligt de tankar 
kring relevans, presentation, tidsenlighet och tillgänglighet som Chaffey och Wood 
(2005) lyfter fram.  

Avseende risker påtalar flera av de intervjuade farorna med att fel persona skapas eller 
att de inte är tillräckligt noggranna samtidigt som det inte får bli för detaljerat. Det 
nämns även att det är viktigt med någon form av avstämning för att bekräfta personan.  
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5.3 Användning 

I samtliga intervjuer framgår ett klart behov av att kunna beskriva slutanvändarna på 
ett bra sätt. Det som respondenterna främst vill använda dem till är som stöd vid 
designbeslut i utvecklingsarbetet, för användning vid extern och intern kommunikation 
samt som motivator och fokuspunkt i arbetet. Dessa användningsområden stöds av 
flera författare som tar upp just de nyss nämnda som varande de primära och mest 
förekommande (Pruitt och Adlin 2006; Cooper et al, 2003, 2007; Head 2003; m fl.). 

För att kunna utnyttja personas som beslutsstöd krävs det att de innehåller en visst 
mått av informationskvalitet. De personer som skall använda sig av personas måste 
kunna lita på att det är rätt användare som beskrivs för att våga använda sig av dem 
öppet, vilket poängteras av Rönkkö et al (2004). Genom att använda sig av de 
beskrivningar av informationskvalitet som Chaffey och Wood (2005) visar på vid 
bearbetningen av befintlig data kan man minimera risken av att fel data används vid 
utvecklingen av personas. 

Under intervjuerna har det framkommit att flera utvecklare använder sig av egna 
tänkta användare i olika situationer. Dessa intervjuer pekar även på att införandet av 
persona som en gemensam beskrivning av slutanvändaren inom hela gruppen 
resulterar i en slutprodukt av högre kvalitet. De tror inte att arbetet skulle gå fortare 
direkt utan snarare att rätt beslut tas, vilket förvisso kan betyda att mindre saker måste 
göras om och därigenom spara tid. De intervjuade får i detta stöd av Cooper (2004) 
som menar just att en högre kvalitet på slutresultatet samt att designarbetet förenklas 
då alla har en gemensam bild av situationen är några av de främsta fördelarna med 
persona. 

Lite mer än hälften av intervjuerna pekar på att det inte går eller är lämpligt att 
använda vid rent tekniska projekt vilket även får stöd av Rönkkö et als (2004) 
forskning i en väldigt teknisk miljö. Vid den introduktion i ämnet persona som vi 
genomförde reagerade flera av de närvarande skeptiskt vid omnämnande av just 
Rönkkö et als forskning. Detta kan ha att göra med att Combitech är en tekniskt driven 
organisation enligt dem själva men att de ändå såg att de skulle kunna ha nytta av 
personas. 

Några av de intervjuade pekade på att man med hjälp av en persona kan fånga upp 
många delar som även kan finnas utspridda i en stor kravspecifikation vilket gör att 
arbetet går smidigare eftersom man inte behöver kontrollera lika mycket i 
kravspecifikationen. 

Endast en av intervjuerna visar att kunskapen om personas har influerat sättet som den 
egna kommunikationen går till på. Detta beror till stor del på att personas inte har 
använts inom gruppen och att kunskapen om konceptet är begränsat inom gruppen. 
För att det ska vara användbart som kommunikationsstöd inom olika team krävs det att 
samtliga involverade är medvetna om konceptet och dess syfte vilket flera författare 
lyfter fram (Cooper och Reimann 2003, Pruitt och Adlin 2006 m fl). Under 
intervjuerna var det flera som hade sett indikationer på förändring inom den 
teknikdrivna organisation där de verkar mot en mjukare attityd där man lyfter fram 
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användarna mer. Detta stämmer även överrens med den bild vi själva har om IT-
branschen, främst baserade på de IT-branschtidningar vi har läst under de senaste åren. 

Flera författare behandlar olika risker som användandet av personas kan medföra. 
Bland annat nämns riskerna med att man modellera fel användare eller slarvar och inte 
genomarbetar dem tillräckligt vilket får negativa konsekvenser (Pruitt och Grudin 
2003, Cooper, 2004). Detta har även flera av de intervjuade lyft fram som potentiella 
problem. En annan risk som Cooper (2004) lyfter fram gäller är att varje persona 
återspeglar just de förhållanden som gäller kring en specifik produkt. Det kan därför 
inte rekommenderas att en persona återanvänds, även om ett liknande projekt skall 
inledas. 

Under intervjuerna har två respondenter påtalat att personas bidrar till att förstå 
systemet bättre och lite mer indirekt i ytterligare två. Det som även indikeras är att 
personas bidrar till att förstå användaren och relationen till systemet. De har dock 
ingen direkt påverkan på hur man ser projektet. Att personas inte bidrar till att det är 
lättare att sätta sig in i projektet i sig kan bero på att andra tankegångar och uppgifter 
prioriteras. Vidare beskriver de främst en slutanvändare av ett system och inte några 
aspekter kring projektet som syftar till att ta fram systemet. De signaler vi upplever 
från intervjuerna är att personas kan hjälpa till att få förståelse för användaren till ett 
specifikt system samt systemet i sig, vilket även stöds av ett antal författare (Grudin 
och Pruitt 2002, Cooper och Reimann 2003, Guenther 2006 m fl). 

De personas som är konstruerade kring samverkanswebben upplevdes inte ha stor 
påverkan för att sätta sig in i projektet som nyanställd eftersom man då har en stor 
mängd information och intryck att bearbeta varje dag. Rent praktiska saker som var 
olika resurser finns och hur man kommer åt dem samt roll och uppgiftsfördelning i 
olika projekt tar mycket tid i anspråk som prioriteras högre. De var dock till stor hjälp 
för att förstå slutanvändarna av systemet och projektets syfte. 

En av intervjuerna tar upp att man bör lyssna på den verklige användarens synpunkter 
kring systemet när man väl har chansen att träffa dem. Dels för att det därmed ges 
möjlighet att uppdatera sina personas vilket diskuteras av bland annat Pruitt och Adlin 
(2006) men även för att komma ihåg att personas inte ersätter kontakten med riktiga 
användare utan endast är ett kompletterande verktyg. I detta får han medhåll av 
Cooper och Reimann (2003). Vikten av att lyssna till verkliga användares åsikter är 
väldigt viktig när man väl har tillgång till dem anser vi själva. Möjligheter ges då att 
erhålla direkta synpunkter och exempel från användarens egen erfarenhet av det 
operativa arbetet vilket även kan användas för att uppdatera personan vilket gör att 
även andra gruppmedlemmar får tillgång till informationen. 

Två av intervjuerna tar upp att personas nog kan användas i alla delar av ett projekt 
och en nämner några olika delar. De flesta författare för fram personas som ett verktyg 
som kan användas i alla faser i varierande mån beroende på typ av projektet. 
Ytterligare användningsområden för personas som tas upp under intervjuerna är för att 
snabbare sätta in personer i projekt samt vid arbete med dokumentation eller 
användarhandledning.  
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6 Slutsatser  
I inledningen av uppsatsen formulerades den frågställning som vi avser besvara med 
den här forskningen. Frågeställningen är: 

Hur kan en persona skapas utan direkt tillgång till de riktiga slutanvändarna 
men ändå med tillräcklig exakthet för att ge stöd för utveckling av en 
verksamhet? 

Utöver den frågeställningen hade vi två sekundära frågeställningar: 

• Fungerar dessa personas i kända användningsområden? 
• Underlättas arbetet med introduktion av en ny medarbetare i ett befintligt 

projekt om det finns en persona? 

Detta kapitel avser att besvara dessa frågeställningar. 

6.1 Modell över införande och utvecklande av persona 

För att sammanfatta vår forskning och besvara våra frågeställningar har vi utvecklat en 
modell över hur personas kan skapas och hur införandet av personas i ett projekt 
och/eller en organisation kan gå till. Genom att följa denna modell har vi lyckats skapa 
fyra bra personas utan direkt tillgång till slutanvändarna. Vi har även introducerat 
konceptet personas i en verksamhet som inte tidigare har använt verktyget och har 
gjort det med lyckat resultat. Det som skiljer sig i modellen för en organisation där 
konceptet redan är känt är att beslutsfasen sannolikt kan upplevas som något enklare 
samt i introduktionsfasen där konceptet kan behöva en mindre omfattande 
presentation. Strukturen i kapitel sex följer modellens struktur och varje moment i 
modellen diskuteras närmare i efterföljande underkapitel. 
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Figur 10. Egen modell över införandet av persona 
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6.2 Besluta 

För att användandet av personas skall kunna införas i en organisation eller ett projekt 
måste det vara förankrat såväl uppåt som neråt. Detta för att användandet skall ske på 
rätt sätt och för att resurser till utvecklingen skall kunna frigöras. För att denna 
förankring skall vara möjlig krävs det även att man har tagit hänsyn till lämpligheten i 
att använda personas, det är inte helt självklart att det kan användas i alla lägen menar 
vi. 

Har man beslutat sig för att använda sig av personas är det viktigt att i god tid utse rätt 
person att ansvara för utvecklingen av persona. Det finns inget som säger att detta inte 
kan göras av mer än en person, flera inblandade kommer sannolikt snarare att öka 
kvaliteten enligt devisen att ”två ögon ser mer än ett”. Det är då viktigare att de som 
arbetar med utvecklingen har ett intresse för användare och människor då det är 
människan som står i fokus. Om det sedan är projektledaren, en delprojektledare med 
särskilt ansvar för persona eller en utvecklare med intresse för användbarhet och 
persona kan säkert variera mellan olika projekt. 

6.3 Utveckla 

I vår modell är utvecklingsfasen uppdelad i tre delmoment: undersökning, 
sammanställning samt förfining. Detta återspeglar det tillvägagångssätt vi har använt 
för utvecklandet av våra personas och det återspeglar, åtminstone i stora drag, även 
andra författares beskrivningar av processen. 

Vår modell för att utveckla och introducera personas fungerade i det här fallet och vi 
lyckades utveckla korrekta och fungerande personas. Detta gjordes utan att träffa 
slutanvändarna men det krävdes att information om de lokala förutsättningarna kunde 
inhämtas på annat sätt. Hela poängen med en persona är att det skall vara en korrekt 
modell av en riktig slutanvändare. 

Ju mer rådata och information som insamlas med olika metoder ger bättre persona. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att en stor informationsmängd tar lång tid att gå 
igenom och detta måste sättas i relation till projektets storlek och komplexitet. Detta 
gäller även för stegen med att sammanställa och förfina personan som tar längre tid 
och kräver fler iterationer vid mycket grunddata men som i gengäld ger ett bättre 
slutresultat. Vår slutsats är att detta kommer att hålla en högre kvalitet genom att 
slutanvändarna upplever större nytta. 

Personas baserade på antaganden kanske fungerar men eftersom de är baserade på just 
antaganden rekommenderar vi att man enbart använder sig av det för att identifiera 
användaren som en del av utveckling av personas. I vilket fall måste alla inblandade 
vara medvetna om att dessa personas är baserade på antagande. Risken är stor annars 
att gjorda antaganden egentligen är helt fel vilket leder till att de som använder de 
aktuella personas inte får förtroende för den och de blir därför inte användbara. 

Andra risker som finns är om man slarvar med förarbetet och beskriver fel användare. 
Detta kan ge stor påverkan på den produkt som konstrueras vilket kan bli väldigt 
kostsamt. 
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6.4 Introducera 

För att konceptet skall vara användbart är det viktigt att de inblandade i projektet är 
medvetna om vad personas är, hur de kan användas och hur de inte bör användas. Ett 
felaktigt användande kommer sannolikt bara att resultera i att respekten för verktyget 
försvinner och att det därmed blir oanvändbart. Denna introduktion är viktig även om 
samtliga i projektgruppen har arbetat med personas tidigare eftersom det är i denna fas 
som projektmedlemmarna kan bekanta sig med sina personas och hur de skall 
användas. För att introduktionen av aktuella personas skall vara så trovärdig som 
möjligt bör den alltså åtminstone delvis hållas av den eller de som har ansvarat för att 
utveckla dem. 

Avgörande är att presentationen av konceptet och aktuella personas anpassas i 
detaljnivå och innehåll efter åhörarna samt att presentationen innehåller en genomgång 
av de data som ligger till grund för de olika personas som utvecklats. 

6.5 Använda 

Våra undersökningar visar att personas går att införa även i en organisation som nästan 
uteslutande består av ingenjörer. Som våra respondenter, som själva till största delen 
är ingenjörer, hävdar så brukar ingenjörer av tradition ofta anses som mer tekniskt 
orienterade och med ett lite mindre fokus på vanliga slutanvändare. Slutlig bekräftelse 
på om personas framgent kommer att användas inom Combitech ligger förvisso längre 
fram i tiden men vi drar ändå slutsatsen att det är fullt möjligt. Viktigt att tänka på är i 
så fall att införandet har stöd uppifrån och att projektledaren förstår syfte och 
användningsområden. Det är även viktigt att inte tvinga på konceptet på utvecklare 
som i sin yrkesroll befinner sig långt från användaren. Det är då bättre att de själva får 
närma sig konceptet, att försöka skapa nyfikenhet. 

Vi noterar även att en ny projektdeltagares förståelse av användare och system 
underlättas med personas. Det finns dock andra saker av mer praktisk natur som har 
större betydelse än slutanvändarna för att sätta sig in i projektet, åtminstone precis i 
början.  

De personas vi har utvecklat för Samverkanswebben har visat sig fungera vid 
användning i åtminstone några kända användningsområdena såsom designbeslut och 
kommunikation. Intervjuerna visade att dessa personas har haft en kvalitetshöjande 
effekt på tagna beslut.  

Arbetssituationer och förutsättningar kan förändras under arbetets gång och det är 
viktigt att personas uppdateras med ny information, de riskerar annars bli inaktuella 
och förtroendet för dem minskar. Dessa ändringar bör kommuniceras inom gruppen 
vilket även leder till att medvetandet upprätthålls. 

Återanvändning av personas är inte att rekommendera då en persona speglar en 
specifik situation. Även om nästa projekt kan ha beröringspunkter är det sällan exakt 
samma. 
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6.6 Utvärdera persona 

För att utvärdera personas som verktyg i arbetet tror vi på vikten av att det tilldelas ett 
eget moment i den utvärderingen som vanligen görs av projektet. Dels får man 
härigenom viktig kunskap om verktyget, hur det kan användas och förbättras men det 
får även effekten att dess roll som verktyg stärks. Saker som kan tas upp är 
resonemang kring om rätt användare beskrevs och den effekt denna har haft på 
projektet. Exempelvis kan kundrelationer påverkas av dels ett ökat intresse för 
slutanvändaren och även genom en tydligare dialog runt slutanvändaren.  

6.7 Slutdiskussion och förslag på vidare forskning  

Under vår forskning har vi genomfört en väldigt givande resa som har gett oss mycket 
intressant kunskap. Som så ofta med ny kunskap följer även nya frågeställningar och 
några av dessa kommer nu att presenteras. 

Genom att följa den metod som vår modell visar har vi lyckats utveckla och 
introducera personas i en organisation. Vi ser inte några direkta anledningar till att det 
inte skulle fungerat lika väl med andra organisationer eller andra förutsättningar men 
ytterligare forskning skulle behövas för slutgiltig bekräftelse. 

En annan intressant frågeställning som har dykt upp är huruvida det finns något direkt 
mätbart samband mellan ett projektets komplexitet och hur mycket tid som måste 
läggas ner på att utveckla sina personas. I figur 6 visar vi en egen modell som visar vår 
syn på delar av denna komplexitet och vi kan sätta detta i relation till vår arbetsinsats. 
Om detta är en användbar relation att mäta på och om något samband föreligger är en 
frågeställning för vidare forskning. 

En av våra sekundära frågeställningar var huruvida det går fortare att introducera en ny 
medarbetare i ett befintligt projekt. Vi menar att vi i detta fall kan besvara denna med 
ett positivt svar. Det rör sig dock om ett enskilt fall vilket inte kan sägas vara 
kvantitativt underlag för att med säkerhet besvara frågan. Av denna anledning menar 
vi att ytterligare forskning på detta område vore av stort intresse. 

Vi har under den här forskningen haft möjlighet att se hur våra personas har använts 
till några få användningsområden. Det skulle vara spännande att följa dessa personas 
över längre tid för att se om de används i ytterligare användningsområden. Det vore då 
även intressant att undersöka om, och hur dessa har justerats i händelse av ändrade 
förhållanden för slutanvändarna. 

Ett ytterligare potentiellt användningsområde som vi har reflekterat över är 
användande av personas för att bedöma företagskulturers kompatibilitet vid 
sammanslagning av organisationer. En persona innehåller mycket sådan information 
som är viktig att ta hänsyn till vid företagssammanslagningar. Frågan är om personas 
är ett användbart och kostnadseffektivt verktyg även i en sådan tillämpning. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Frågeformulär vid intervjuer för att utveckla persona 

Arbetet 
Vad är målet med verksamheten här? 
Beskriv en vanlig dag. 
Hur ser informationsflödet ut? 
Klassificeras händelser på olika sätt? 
Vad händer när det sker en/ett 

• Större trafikolycka 
• Mindre trafikolycka 
• Vägarbete 
• Rån 
• Brand i byggnad i tätort 
• Skogsbrand 
• Gasutsläpp 
• Ras 
• Storm 
• Översvämningar 
• Bombhot 
• Upplopp 
• Organiserade slagsmål 
• Kombination av ovanstående 

Finns det situationer då andra instanser kopplas in i ert operativa arbete? Hur ser i så 
fall en sådan situation ut? 
Finns det situationer då ni vill ha tillgång till information som ni inte har? Vilken? 
Hur påverkar en händelse som exempelvis stormen Gudrun arbetet här? 
Övar ni tillsammans med andra organisationer? Hur ofta och i vilka situationer? 
Hur ofta övar ni på olika scenarier? 
Finns det olika grader av ledighet? Inställelsetid vid behov? 
Hur påverkar det personerna? 

Personerna 
Hur ser en operatör ut? 

• Ålder 
• Kön 
• Familj 
• Intressen 
• Brukar de anställda anordna egna gemensamma fritidsaktiviteter? 

Vilka är de tre viktigaste egenskaperna för en person som arbetar här? 
Vilken utbildning krävs för att arbeta här? 
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Bilaga 2. Grov inledande persona Vägverket/Trafik Stockholm 

Användare och användning 

Tillgänglig för samtliga 20 operatörer. 

Används främst av driftsadministrativ personal. Vanliga operatörer har tillgång till 
informationen i det vanliga systemet. 

Inget läggs in manuellt. Inget uppdateras heller via kommentarer. 

Intervjuade personer 

Ylva Sund, chef för trafikinformationscentralen, region sydöst. 

Om Vägverket, TIC, Jönköping 

Arbetar med trafikinformation och trafikstyrning. 

Hämtar in information från entreprenörer, egna väderstationer, SOS Alarm 
(prenumererar på olyckor) 

Ger information till trafikredaktionerna, främst Sveriges Radio 

Ger information till allmänheten främst via webben, det finns en kundtjänst som tar 
emot samtal från allmänheten. 

Ger information till allmänheten via olika meddelandesystem som tas emot av bilradio 
eller gps. 

IT-systemen i regionerna håller på att samordnas 

7 st operatörer, bemannat dygnet runt 

Om personerna, Vv, Jönköping 

Blandad ålder, 20-55 

Olika utbildning, ingen gemensam grund nödvändig 

Jobbar helt ensam hela natten 

Viktiga egenskaper 
• Noggrann 
• Stresstålig 
• Inte bli provocerad 
• Strukturerad 
• Kunna fatta beslut 

Intresserad av kartor och geografi 

Stor IT-vana 

Lite halvtokig, glad och upplupen stämning 

Om arbetet, Vv, Jönköping 

Händelser värderas inte. Påverkar det framkomligheten så läggs den ut. 

Mindre kontakter med media hanteras av TIC, vid större händelser används särskilda 
personer. 
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För att kunna arbeta med en annan regions ärenden så måste en egen arbetsplats finnas 
för varje sådan region med separata anslutningar. 

Information från SOS, Polis Räddningstjänst har prioritet 1 om det sker flera saker. 
Information från entreprenörer får då prioritet 2 och betas av efter hand. 

Information från allmänhet får då prioritet 3 och betas av efter hand. 

Förmedlar bara information, åker inte ut och kontrollerar. 

Styr hastigheten på vissa vägar 

Kvalitetskontrollerar information som kommer från SOS om det är osäkert om det 
påverkar trafiken, annars inte. 

Söker ej aktivt efter trafikpåverkande information, exempelvis på webben, planerade 
händelser via kommunernas hemsidor 

Har köpt in satellittelefoner för att vara beredda om telefonnätet går ner  

Eftersom man jobbar helt ensam under natten finns det ett förstärkt skalskydd 

Smidigt sätt att markera ett problem i framkomligheten över en vägsträcka. 

Information om Stockholmsförhållanden 

TS är ej en egen juridisk person 

Personerna är anställda antingen av Vägverket eller av Stockholms Stad, ca 50/50. 

Hanterar delvis andra ärenden än ren trafikövervakning och trafikstyrning. Folk ringer 
in och meddelar exempelvis trasiga gatlyktor. 

Vägverket är noga med att alla system skall vara samma över hela landet, undantaget 
är just Stockholm som även har ett system som heter CTS. 

Vägverkets kundtjänst sitter i samma rum. 

Trafikstyrning sker ej manuellt då det är för många operationer inblandade i varje 
moment, istället används datoriserade åtgärdsplaner. 

TS har stort fokus på utbildning och utvecklandet av nya rutiner. 

Väntar vanligtvis på att ett trafikproblem rapporteras in av tre oberoende innan det 
anses som verifierat och läggs ut. 

TS sitter i en egen byggnad i Kristineberg, Kungsholmen. 

Tar emot, behandlar och vidareförmedlar ca 120 000 ärenden om året. 
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Bilaga 3. Grov inledande persona SOS Alarm Sverige AB 

Användare och användning 

26 operatörsplatser som bemannas av ca 120 olika personer 

Dessutom av ca 10 andra personer som driftansvariga 

Används enbart som tittskåp 

Skulle vara bra att användas även av presskontakter (läsrättigheter?) 

Person att intervjua  

Gruppchef för operatörer (den som dirigerar ambulans + brand) 

Intervjuade personer 

Chefen för operatörerna i regionen. 

En operatör med 18 års erfarenhet. 

Om SOS Alarm-centralen, Växjö 

Denna SOS Alarm-central bemannas dagtid av 6 operatörer samt en avlösare. Den 4:e 
största i landet.  

Har plats för upp till tio arbetsplatser. 

Nattetid 4-3 operatörer. En går hem kl 2. 

Fredag, lördag natt 5-4 operatörer. En går hem kl 4. 

Betjänar vintertid ca 600 000 invånare, sommartid det dubbla.  

Har 40 anställda operatörer, skulle vilja vara 44. 

Längsta kusträckan i Sverige. 

Fick det nya systemet i november. 

Skalskydd för att stå emot en bomb med eget vatten och kraftaggregat. Tyvärr 
glömdes värmen bort så den kommer från Sandviksverket! 

Regelbundna drogtester vartannat år. 

Alla har fri tillgång till kaffe och frukt. Företagskläder. 

Om personerna, Växjö 

Den yngsta född -81 (borde därmed fylla 26 i år) 

Den äldsta går i pension 2008 (borde därmed vara född -43). 

6-7 stycken har varit här sedan starten. 

Tre operatörer barnlediga just nu (7,5 %), ingen gravid. 

Könsfördelningen är för närvarande 60/40. Övervikt tjejer. 

Lön 18 500 – strax över 20. Väldigt liten lönespridning. 

Svenska medborgare. 

Minst 23 år. 
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Genomgången gymnasieutbildning. 

Fördel om de har utbildning som undersköterska, erfarenhet som väktare eller inom 
räddningstjänsten. 

Viktiga egenskaper är:  
• Förmåga att behålla sitt lugn även i stressade situationer och att med sin röst 

kunna lugna ner stressade personer. 
• Flexibel, mycket som händer hela tiden. 
• Kunna hantera många olika situationer samtidigt. 
• Väldigt noggrann, instruktioner skall hela tiden följas. Slarv oacceptabelt. 
• Medmänsklig 
• Lyhörd 

God datorvana, intresserade av att lära sig med. 

Får 15 veckors internutbildning och går bredvid. Därefter ett arenatest. 

Tycker om det varierande arbetet 

Förvånas ibland över hur människor fungerar, som i stormen Per när människor 
fastnar för att de skulle iväg och köpa en tidning trots alla varningar. 

SOS-operatörerna har en hög lojalitet och arbetsmoral, ringer in och erbjuder sig att 
jobba vid större händelser om de skulle vara lediga. 

Ventilerar jobbiga händelser med varandra, finns inte så många andra att välja på. Alla 
har tystnadsplikt. Egentligen måste kollegan ha varit inblandad i situationen. Nästan 
alltid är minst två personer inblandade i en händelse. 

Många idrottar tillsammans. Även andra aktiviteter via personalklubben Alert. 

Om arbetet, Växjö 

Första frågan är alltid – SOS 112, vad har inträffat? 

Finns planer för nästan allt. Dessa skall följas så att inget glöms bort. 

Alla planer är gemensamma för hela landet. 

Alla kan allt, flyttar runt mellan de olika arbetsuppgifterna. 

Ett vanligt dygn kommer det in ca 500 samtal 

Ett 112-samtal blir gult på skärmen efter 5 sekunder och rött efter 10 sekunder. 

Målet är att alla samtal skall besvaras inom 8 sekunder. Nuvarande snitt är 10 
sekunder. 

Varje operatör har 4 skärmar framför sig. En administrativ med internet och en 
kartdator ytterst samt i mitten två skärmar kopplade till en dator med det program som 
den aktuella operatören jobbar med, Zenit. 

Kartdatorn kan zooma ner till 1x1 m. 

Ambulansdirigeraren ansvarar för 50 ambulanser i regionen. 

En person arbetar endast med ambulansdirigering, detta inbegriper även att ta emot 
radiotrafik från dem. 
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En person jobbar med ambulansdirigering men tar även emot inkommande 112-
samtal. 

En person håller bara på med trygghetslarm, ca 1000 per dygn. 

Briefing sker mellan de pass där många går av/på - morgon, eftermiddag och 
nattpasset. 

Ca 50 % av samtalen är felringningar. 

Samtal som skickas vidare till exempelvis polis eller giftcentral medhörs vanligen i 
början. 

Information om Stockholmsförhållanden 

Alla har specialiserade funktioner, får bara utbildning på en sak. 

Samarbetar med Eskilstuna, har de mindre att göra så ”rinner” det över samtal från 
Eskilstuna. 
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Bilaga 4. Grov inledande persona Stockholms Brandförsvar 

Användare och användning 

Tjänsten används av personer i strategiska roller, främst vid skiftöverlämning. 

Antalet med tillgång är 13 st varav 7 personer använder systemet.  

Plan på att 15 personer skall kunna använda systemet strategiskt samt 45 operatörer. 
Systemet kunde vara av nytta för samtliga inom organisationen med läsrättigheter. 

Person att intervjua  

Jourhavande befäl 

Intervjuade personer 

Christer Bengtsson, Insatsledare 

Om Värends Räddningsstjänst, Växjö 

Håller på att sätta upp nya målformuleringar för verksamheten 

Kommunal verksamhet men som i Värend är ett förbund mellan Växjö och Alvesta 
kommuners räddningstjänster 

Definitionen av vad som är en räddningstjänst är till viss del en tolkningsfråga och inte 
alltid samstämmig mellan angränsande räddningstjänster. 

Får in information via fax, telefon och mail om olika händelser. 

Två styrkor larmas rutinmässigt 

Åker vi härifrån kommer det in en deltidsstyrka som täcker upp 

Om personerna, Värends Räddningstjänst, Växjö 

Generellt sett en man, tvivlar på att en kvinna har kommit upp i tjänstgöring så att hon 
hunnit bli insatsledare än. 

Ovanligt med insatsledare som är under 40. 

I vissa kårer har insatsledaren ingenjörskompetens 

Gamla utbildningen hette brandmästare numera heter den Räddningsledare A-C där C 
är det högsta. I framtiden kommer det att krävas RLC för att åka som insatsledare, 
idag är det insatsledare B. 

7 personer i Värends RT har denna kompetens 

Nästa steg heter brandchef i beredskap. 

Oftast gifta personer med barn 

Stort idrottsintresse 

Ofta mycket vältränade män 

Väldigt sammansvetsat gäng, känner ofta varandra bättre än sina respektive 

Hyfsad datorvana, insatsledarna och högre använder datorer dagligen i arbetet 

Viktiga egenskaper 
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• Hyfsad simultankapacitet 
• Erfarenhet 
• Beslutsamhet 

Om arbetet, Värends Räddningstjänst, Växjö 

Inte två dagar som är likadana 

Insatsledare arbetar hela dygn, 24 timmar i sträck. 

Insatsledaren är den operativt ansvariga, finns även en räddningschef som normalt 
endast arbetar under kontorstid 

Ärenden kommer endast in via SOS Alarm. 

SOS Alarm bedömer vilka styrkor som skall åka ut baserat på planer som 
Räddningstjänsten har meddelat. 

Har GPS i insatsledarbilen som får koordinater via SMS från SOS. 

Har även PC med RIB (Räddningstjänstens InformationsBank) samt kartor och planer 

Hoppas kunna utnyttja kommunens 3G-nät för att kunna föra över kommunikation till 
staben 

Kan ändra insatsstyrkans storlek om han bedömer att SOS har gjort felaktig 
bedömning. 

Vid större händelser och vid flera händelser p olika platser dirigerar staben resurserna 

Ligger på olika radiokanaler än grannkommunerna men byter vid behov av samarbete. 

Blir det riktigt ansträngt så kan man besluta att inte längre åka på automatlarm. 

Inget IT-stöd ute på plats utöver fristående PC i insatsledarbilen. 

Samverkar ofta med exempelvis SOS och polisen. 

Kan gå in på polisens kanaler och lyssna vilket dock ej är särskilt populärt. 

Måste ofta ta beslut utan att ha den fullständiga bilden och i brist på information. 

Räddningstjänsten har oftast ledartröjan vid en olycka men ger aldrig order till polis 
eller sjukvård. Ger istället önskemål om vad de skulle vilja ha gjort. 

Räddningschefen har jour var 6:e vecka. 
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Bilaga 5. Grov inledande persona Polisen 

Användare och användning 

Tillgänglig för två personer, kommunikationsansvariga vid LKC. Numera dubblerat 
antalet pressansvariga, även på helger. 

Om möjlighet till läsrättigheter, även intressant att ge tillgång till 12 LKC-befäl 
sittande vid en dator samt 100 personer som ser skärm på en vägg. 

Ärenden skrivs in manuellt, ca varannan dag händer det att information läggs in från 
polisen. 

Person att intervjua  

Informationsansvarig eller vakthavande befäl eller någon annan form av strategiskt 
befäl. 

Intervjuade personer 

Robert Loeffel, Informationschef  

Om Polisen, Växjö 

Jobbar efter olika delmål, produktionskrav för varje enhet, stipuleras i en 
verksamhetsplan som fastställs av en lokal polisstyrelse  

Indelad efter län 

Finns ingen som helst datakommunikation mellan angränsande län vad gäller 
informationsutbyte. 

Telefonkontakt sker vid brott över länsgränserna 

Radiosystem fungerar över länsgränserna 

Mycket säker byggnad, ej rädda för eventuella bombhot. Säkerhetsklass 5. 

Enda säkerhetsrisken är via luft/ventilationssystemet om det händer exempelvis en 
olycka vid järnvägen. 

En liten brist att i ett sådant läge inte kunna ta över annans verksamhetsområde och 
vice versa 

Skyddar gränserna mot internet och sina egna system mycket hårt 

Länsvakthavande befäl finns alltid i tjänst samt yttre befäl och vakthavande befäl i 
ledningscentralen. 

Trygg anställning 

Ej längre några krav på fysik när man har anställts 

Allt sköts datoriserat vad gäller dokumentation 

Om personerna, Polisen, Växjö 

Poliserfarenhet på minst 20 år för de ledningen 

Många olika vägar att nå dit 
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I framtid sannolikt mindre polisiär erfarenhet som ersätts av annan 
arbetslivserfarenhet. 

Medelålder för samtliga poliser i Kronoberg är 42 år 

Inga kvinnliga poliser i ledningsfunktioner för närvarande. 

Alla har familj men i fler fall utflugna barn 

I större städer är det ibland yngre personer i ledningen då det finns snabbare 
karriärvägar 

Aktiva personer, gärna lagidrotter då man är van att arbeta i lag. 

Om arbetet, Polisen, Växjö 

Arbetar huvudsakligen som informationschef men även operativ resurs eftersom han 
har sådan bakgrund. 

Hoppar in som länsvakthavande befäl. 

Sitter med i operativa staber vid större händelser. 

Följer i stort tidigare riktlinjer för sådana händelser, leds av en stabschef, rollerna klara 
sedan tidigare. 

Ansvarar för den operativa verksamheten i länet som länsvakthavande befäl. Beslutar 
om omhändertagande, förundersökningar osv. 

Kan kalla in resurser från angränsande län vid behov. Endast större händelser. 

Informeras alltid om räddningskåren rycker ut. 

Behov finns ej att se ett annat län operativt 

Får information i olika faser och med olika fördröjning 

Pressen vill ofta ha information 

Har översikt på alla ärenden i kc-polis, ärenden från SOS läggs in manuellt. 

Har haft e-post i den vanliga datorn i ca ett halvår. Fristående PC tidigare. 

Oreglerad arbetstid, alltid i tjänst. Media kan ringa mitt i natten om något händer. 

Viktiga egenskaper 

• Att kunna förmedla budskap på ett bra sätt 
• I chefsposition vilket betyder ej längre i kompisgänget, måste kunna ta 

obekväma beslut 
• Tydligt ledarskap 
• Meddela beslut i god tid 
• Goda relationer med omgivningen 

Tio månaders polisskola, därefter 2 års praktik, därefter interna utbildningar efter 
inriktning 

Mycket god IT-vana 
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Bilaga 6. Persona Trafik Stockholm 
Namn: Åsa Johansson 
Ålder: 33 år 
Civilstatus: Gift, inga barn 
Bor: Liten 3:a på 
Kungsholmen 
 
Eftersom Åsa har den 
stora turen att bo 
förhållandevis nära sin 
arbetsplats så cyklar hon vanligtvis till jobbet. 
Gick samhällsvetenskapligt program i gymnasiet och tänkte egentligen läsa vidare 
men skulle först ta ett kort uppehåll från studierna. Åsa trivs mycket bra på jobbet och 
med arbetskamraterna. 
 
Åsa älskar att resa och planerar alltid sina resor själv eller tillsammans med 
resekamraten. Charterresor med grisfester är inte aktuella. Åsa menar att själva 
planerandet är halva resan. Som person är hon strukturerad och noggrann och föredrar 
att åka på lite mer äventyrliga och strapatsrika aktiviteter. Nästa resa kommer att gå till 
Island.  
 
Åsa är mycket duktig på att hantera flera händelser samtidigt och är van vid att 
använda datorer. 
 
Mål med arbetet 

• Ta emot och kvalitetssäkra information som kommer från entreprenörer, egna 
väderstationer och SOS Alarm, detta läggs sedan in i TRISS. 

• Distribuera information till allmänhet, trafikredaktionerna(SR), olika 
meddelandesystem (TMC) och webben. 

• Öka och säkra framkomligheten i Stockholm. 
• Informera om trafikförhållanden i Stockholm. 
• Hanterar delvis andra ärenden än ren trafikövervakning och trafikstyrning. 

Folk ringer in och meddelar exempelvis trasiga gatlyktor. 
 
Om arbetet 

• Den primära uppgiften är att förmedla information. Därför är det viktigt att 
alltid ha tillgång till så aktuell information som möjligt. 

• Händelser värderas inte utan om det påverkar framkomligheten så läggs den ut.  
• Det händer att händelser kommer in från SOS Alarm där det är osäkert om det 

påverkar framkomligheten, i sådana fall ringer Åsa upp SOS Alarm för att 
kontrollera om så är fallet. 

• Om det skulle bli extremt mycket att göra så prioriteras de inkommande 
samtalen i följande ordning: 
1. Polis, Räddningstjänst och SOS 
2. Entreprenörer 
3. Allmänhet 

• Trafikproblem som rapporteras av allmänhet skall vanligtvis rapporteras in av 
minst tre personer innan det läggs ut. 
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• Trafikstyrning sker inte manuellt då det är för många operationer inblandade i 
varje moment, istället används datoriserade åtgärdsplaner. 

• Vägverket är noga med att alla system skall vara samma över hela landet, 
undantaget är just Stockholm som även har ett system som heter CTS. 

• Vägverkets kundtjänst som tar emot samtal från allmänheten sitter i samma 
rum. 
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Bilaga 7. Persona SOS Alarm AB 

Namn: Robert Jonsson 
Ålder: 41 år 
Yrke: Ambulansdirigerare vid SOS Alarm 
Stockholm AB 
Civilstatus: Gift, 2 barn 
Bor: 4:a i Rotebro 
 
Åker nästan alltid kollektivt men jobbar 
ibland natt och tvingas då att ta bilen. 
 
Hans stora intresse är musik och Robert är 
även mycket förtjust i tekniska prylar. 
Mp3-spelaren är ständigt fylld med olika 
låtar. Robert kommer knappt ihåg när han senast missade en melodifestival. Robert går 
gärna ut och dansar med hustrun på lediga helger.  
 
Till skillnad från en del kollegor har Robert ett stort teknikintresse vilket gör att han är 
naturligt van vid datorer, när han ser en ny applikation eller teknisk pryl kan han inte 
låta bli att fundera på hur det skulle kunna användas i arbetet eller för att göra livet 
enklare för människor. 
 
Robert är utbildad som sjuksköterska och arbetade som ambulansskötare i ett par år 
innan han började på SOS Alarm. Robert har nu arbetat här i 18 år. 
 
Det bästa med arbetet är det är varierande och tempoväxlande vilket gör att det blir 
omväxlande. Ingen dag är den andra lik. Andra fördelar med jobbet är att inte behöva 
fundera på vilka kläder som skall användas och den fria tillgången till kaffe och frukt. 
Robert är ofta med i aktiviteterna som ordnas av aktivitetsklubben Alert. 
 
Mål med arbetet 

• Att dirigera rätt antal ambulansfordon av rätt typ till olycksplatsen 
• Att hålla kommunikation med ambulansfordon under utryckning, och 

uppdatera ärendet med information  
 
Om arbetet 

• Varje operatör har 4 skärmar framför sig. En administrativ med internet och en 
kartdator ytterst samt i mitten två skärmar kopplade till en dator med Zenit. 

• Ambulansdirigerarna skall hålla koll på 50 ambulanser, 33 liggande 
transporter, två akutbilar, två helikoptrar, en intensivvårdstransport och en 
utomlänstransport 

• Varje dygn dirigeras ca 500 ambulansuppdrag 
• Varje ambulanstrasport klassificeras enligt ett medicinskt index enligt följande: 

o Prio 1 – Blåljus och sirener, trafikregler får brytas 
o Prio 2 – Ambulans skickas omgående, trafikregler behöver ej brytas 
o Prio 3 – Ambulans där det finns behov av vård under transport, dock ej 

brådskande 
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o Prio 4 – Övrig transport, exempelvis serviceresor eller liggande 
transport där det ej finns behov av vård under transporten. 

• Tempot kan variera stort under ett och samma pass. Vissa stunder är det 
mindre att göra och andra stunder väldigt mycket att göra. 

• Slarv är oacceptabelt så det gäller att hänga med och göra rätt. 
• Det finns förutbestämda planer för nästan allt. Dessa skall följas så att inget 

glöms bort. Planerna är gemensamma för hela landet. 
• Vissa samtal och händelser kan vara känsloladdade och påverka ganska starkt. 

Det är viktigt att kunna hantera detta. Arbetskamraterna är då till stort stöd. 
• Briefing sker mellan de pass där många går av/på - morgon, eftermiddag och 

nattpasset. 
• SOS-centralen har totalt 26 operatörsplatser som bemannas av ca 120 personer. 
• SOS-centralen i Stockholm kommer att få det nya Zenit-systemet under 2008 

som sista central i landet. 
• All personal drogtestas vartannat år. 
• Könsfördelningen är ca 40/60 med en övervikt på kvinnor. 
• Ca 50 % av samtalen är felringningar. 
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Bilaga 8. Persona Stockholms Brandförsvar 

Namn: Leif ”Leca - Läckan” Carlsson 
Ålder: 56 år 
Yrke: Brandmästare  
Civilstatus: Gift, två utflugna barn, ett barnbarn 
Bor: Nyligen flyttat till en lite mindre marklägenhet i 
Blackeberg nu när alla barnen skaffat eget. 
Har brandmästarutbildning. 
 
Har alltid varit fysiskt intresserad och aktiv men har 
noterat att den lilla kulan blir allt svårare att hålla stången. 
 
Att arbeta som brandman innebär att man hela tiden jobbar 
i olika lag och att man är beroende av varandra. Det gör att 
”Läckan” på många sätt känner en del kollegor bättre än 
hustrun sedan 31 år. Eftersom datorn är ett naturligt inslag i yrkesrollen har ”Läckan” 
god datorvana. Hemma används datorn mest till bankärenden och e-post. 
 
Det som gör ”Läckan” till en bra brandmästare är hans långa erfarenhet på fältet och 
förmågan att hantera flera händelser parallellt. Det är hans erfarenhet som gör att han 
är bra på att ta snabba men ändå korrekta beslut om hur resurserna skall fördelas. 
 
Mål med arbetet 

• Optimera resursfördelning över inträffande händelser 
• Rädda liv  
• Förhindra skador på människor och egendom 
• Förebygga ovanstående. 

 
Om arbetet  

• Får in information via fax, telefon, samverkanswebb och mail om olika 
händelser. 

• Blir det riktigt ansträngt så kan jourhavande brandchef ta olika normativa och 
strategiska beslut om att begränsa ambitionsnivån för uttryckningar på vissa 
typer av larm, exempelvis automatlarm, containerbrand och 
rökluktsundersökningar. 

• I samband med skiftövergång skrivs en rapport alltid ut med alla händelser 
under passet. Samverkanswebben används till detta. 

• Det finns inte två dagar som är likadana 
• ”Läckan” är i tjänst 24 timmar i sträck och sedan ledig. 
• Vilka resurser som ska skickas ut avgörs av ”Läckan” via medlyssning på 

aktuella händelser hos SOS Alarm då de delar lokal. 
• Ligger på olika radiokanaler än grannkommunerna men byter vid behov av 

samarbete. 
• Samverkar ofta med exempelvis SOS och polisen.  
• Måste ofta ta beslut utan att ha den fullständiga bilden och i brist på 

information. 
• Vissa bilar har PC med RIB (Räddningstjänstens InformationsBank) samt 

kartor och detaljerade planer 
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• Det finns färdiga planer för de flesta händelsetyperna, dessa betyder ibland att 
flera styrkor larmas rutinmässigt från olika håll. Vid olycka på motortrafikled 
åker alltid två styrkor, en från varje riktning, annars inte så ofta. 

• Stationerna ligger tätt i Stockholm Stad vilket ger stora möjligheter att 
stationerna täcker upp för varandras närområde. Inom Stockholms län och 
delar av angränsande län finns det en gränslös samverkan som gör att det går 
snabbt att få fram ytterligare resurser om det behövs, upp till 250 man inom 45 
minuter om det behövs. 

• Har GPS i vissa fordon som får koordinater via SMS. 
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Bilaga 9. Persona Polisen 
Namn: Anders Nygren 
Ålder: 46 år 
Yrke: Informationsansvarig vid polisens 
länskommunikationscentral i Stockholm  
Civilstatus: Gift, tre barn varav de två yngsta 
fortfarande bor kvar hemma. 
Bor: Villa i Enskede 
 
Läste samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. 
Efter polisskolan på 10 månader gjorde Anders 
sin praktik i Skövde och blev färdig polis 1986.  
Går gärna en runda på golfbanan med några 
kollegor när tillfälle ges. 
 
Anders åker oftast kollektivt men behöver ibland den flexibilitet som bilen ger och tar 
därför bilen någon gång varje vecka, i synnerhet de dagar han jobbar på helgen. 
 
Under sina år i tjänst har Anders upplevt stora förändringar i arbetet efterhand som IT 
har introducerats och ser stora fördelar med digitaliseringen när det gäller 
informationshantering och arbetsrutiner. Ett bra IT-stöd är viktigt för Anders i hans 
arbete då det är stora informationsmängder som skall hanteras och filtreras så att det 
kan presenteras för media. Anders har lång erfarenhet i att hantera media och håller 
även i sådana kurser internt. 
 
Mål med arbetet 

• Förmedla snabba och korrekta bilder av händelser till media 
• Vara tillgänglig för media 
• Upprätthålla goda relationer med media 
• Informera allmänheten 
• Förmedla information internt 

 
Om arbetet 

• Den primära uppgiften är att hela tiden hålla sig underrättad om vad som 
händer. Framför allt i det egna länet men även i angränsande län och i övriga 
landet. Detta eftersom media när som helst kan ringa och fråga efter en 
kommentar och lokal statistik om en händelse som sker var som helst i landet. 
Exempelvis när någon anfalls av en kamphund i Malmö vill media veta allt om 
liknande situationer i Stockholm. 

• Det finns ingen som helst kommunikation inom ärendehanteringssystemen 
mellan angränsande län. 

• För händelser som inbegriper flera läns hålls tät kommunikation via telefon 
• Anders arbetar tätt med vakthavande befäl 
• Får i princip alltid informationen som behövs men ibland vid större och 

komplexa händelser så sker det ibland med olika fördröjning vilket kan göra 
det svårt att sammanfatta på ett så bra sätt som möjligt 

• För att Anders skall kunna hålla sig underrättad är det mycket viktigt med 
tillgång till IT-systemen. Alla utredningar och händelser dokumenteras digitalt. 
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• Polisen skyddar gränserna mot internet och sina egna system mycket hårt 
vilket gör att tekniken inte alltid kan utnyttjas till fullo i informationsutbytet 

• Skriver in ärenden i Samverkanswebben manuellt men ser gärna att det fanns 
något sätt att åtminstone halvautomatisera 

• Länsvakthavande befäl finns alltid i tjänst samt yttre befäl och vakthavande 
befäl i ledningscentralen 

• Anders sitter med i operativa staber vid större händelser. Riktlinjerna för hur 
dessa skall fungera är bestämt sedan tidigare 

• Viktiga egenskaper som gör att Anders är bra på sitt jobb är: 
• Att kunna förmedla ett budskap på ett tydligt sätt 
• Att bibehålla goda relationer med omgivningen 
• Att kunna behålla lugnet även i krissituationer 
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Bakgrund och syfte 
Denna lilla skrift har kommit till som en del i arbetet runt en magisteruppsats vid Växjö universitet. 
Skriften i fråga är en enkel och behändig liten guide, en lathund helt enkelt, i processen kring 
skapandet och användningen av personas. En persona är ett kompletterande verktyg i den stora 
verktygslåda som oftast omger systemutvecklingsprocessen. Syftet med verktyget är att skapa sig en 
bättre bild av de slutanvändare som kommer att använda en produkt. Detta åstadkoms genom att 
öka förståelsen för de användare, den miljö och den organisation som produkten slutligen skall 
användas i. Själva personan när den är skapad har många olika användningsområden och egentligen 
är det mest den egna fantasin som sätter gränsen för detta. De användningsområden som beskrivs 
här är några av dem som i olika undersökningar har visat sig användbara och effektiva. Lathunden tar 
upp en kortfattad beskrivning över hur man på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan skapa sin 
persona. Ett verktyg kan naturligtvis inte bara kastas in i en verksamhet utan måste introduceras på 
rätt sätt, dels i organisationen som skall använda persona för första gången men även i det aktuella 
projektet. Hela denna process tas upp i den här guiden på ett mycket övergripande sätt och det 
sammanfattas slutligen i en modell där hela processen beskrivs. Guiden avslutas sedan med en lista 
över litteratur för den som vill fördjupa sig ytterligare i konceptet. 
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1 Varför persona 
Det finns flera anledningar till varför man vill använda sig av personas och lite längre bak i den här 
lathunden finns exempels på lite olika typer av användningsområden. Vi vill dock redan nu nämna 
några av de dokumenterade fördelar som användningen av personas har att erbjuda vid användning i 
samband med systemutveckling.  

• Billigare att ha bredvid sig än en riktig användare i situationer där man behöver regelbunden 
återkoppling med användaren.  

• Underlättar kommunikationen av den verksamhet där systemet skall verka till 
utvecklingsgruppen 

•  Förenklar arbetet med att säkerställa att de inblandade har en gemensam målbild i 
utvecklingsprocessen 

• Bidrar vid skapandet av scenarion med en väl underbyggd huvudrollsinnehavare att berätta 
historien kring eller med 

• Ger scenarios större genomslags kraft då personan tar aktiv plats i händelsen och bidrar till 
en ökad förståelse för hur produkten används 

• Fångar upp mjuka egenskaper hos användaren med hjälp av demografiska data och mål med 
arbetet i kombination med arbetsbeskrivningen. 

Detta är bara ett litet axplock av de fördelar som användande av personas kan ge. Dock är det 
naturligtvis självklart att detta inte är något magiskt verktyg som löser alla problem utan ett 
komplement till de andra verktygen.  

2 Tidsåtgång och kostnad 
Att undersöka och ta fram information om kunden bör ingå i de ordinarie förundersökningsrutinerna 
hos varje företag som sysslar med någon form av utvecklingsarbete. Merarbetet för att skapa en bra 
persona ligger i att de ordinarie förundersökningarna kompletteras, om det inte redan görs, med en 
eller flera intervjuer där fokus ligger på frågor av lite mer öppen karaktär.  Den extra tidsåtgången för 
detta är väldigt beroende på vilka metoder och typ av insamlingsteknik som används i dagsläget. 
Utöver den eventuellt extra tid som går åt för datainsamlingen kommer det krävas lite tid för att 
skapa själva personan. Kostnaden för detta kan dock ofta uppvägas av att man exempelvis slipper 
genomföra lika många tester med riktiga användare, även om det givetvis inte helt ersätter dessa. 

3 Beslut 
Det är inte heller självklart att personas alltid bör användas. I projekt som är rent tekniska till sin 
natur och som inte direkt berör interaktion med slutanvändare är det förmodligen inte någon mening 
att lägga tid på att utveckla personas. Detsamma kan gälla om det handlar om ett väldigt litet projekt 
där utvecklingen av persona skulle uppta allt för stor del av hela projektet. Det finns även vissa 
utvecklingsmetoder där persona inte direkt kan tillföra så mycket ytterligare. Detta gäller exempelvis 
vara olika typer av agile systemutveckling som kännetecknas av mycket täta kontakter direkt med 
slutanvändaren. I ett beslut om användning eller inte är även förankringen i organisationen viktig att 
ta i beaktande samt vem som skall ansvara för arbetet med att ta fram de aktuella personas. 
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4 Datainsamling 
För att samla in de data som behövs för att skapa bra personas rekommenderas en kombination av 
flera olika tekniker varav några listas här nedan.  

• Intervju av användaren i dess naturliga miljö ger värdefulla insikter och kännedom om 
användarna och deras situation som inte kan fås genom telefon eller genom att träffas på 
”neutral” mark. 

• Att inleda en intervju med öppna frågor där man exempelvis ber den intervjuade att beskriva 
hur en helt vanlig arbetsdag ser ut ger möjlighet att komma med bra följdfrågor såsom - Vilka 
saker du använder för det? Hur går det till? 

• Att ta bilder på användaren i dess arbetsmiljö som inte är arrangerade ger en bra 
förutsättning för att minnas intervjun och dessutom se hur arbetet genomförs i dagsläget. En 
distansintervju via telefon ger inte samma upplevelse av miljön och situationen som ett 
besök på platsen men fungerar utmärkt för kompletterande uppgifter om det skulle behövas. 

• För att utöka kunskapen om organisationen som ska använda produkten kan publika 
dokument om själva organisationens syfte, mål och verksamheter ge en tydligare bild.  

• Att ta en titt på konkurrerande produkter ger en bild av hur andra löst liknande situationer, 
vilka lösningar och problem de skapat och ger möjligheten till att undvika upprepning av 
misstagen samt kanske hitta ett guldkorn att upprepa. 

• Titta även på de verktyg och produkter som används i dagsläget för att lösa uppgiften och 
deras utformning samt ställa lite frågor kring deras funktionalitet och användning för att dra 
lärdom.  

• Prata med experter på området för den tänkta produkten kan ge en ökad förståelse för vad 
som är betydande faktorer i den aktuella kontexten. 

• En kvantitativ undersökning kan genomföras i syfte att visa på att den utvecklade personan 
verkligen är korrekt. Detta kan vara värdefullt för att exempelvis säkerställa finansiering. 

Själva datainsamlingens former är inte definitivt låsta till dessa metoder utan detta skall snarast ses 
som utprovade rekommendationer för att fånga upp just den typ av data som behövs för att 
konstruera personas. Att använda sig av dessa eller andra alternativ är godtagbart så länge samma 
typ av data fångas upp, dock har det visat sig att kvalitativa undersökningar är att föredra och att 
kvantitativa undersökningar endast utgör ett komplement. Att anta en pragmatisk grundsyn är att 
föredra i detta läge och exempelvis har det visat sig att i en stor och homogen organisation kan en 
intervju med den egentliga slutanvändaren ersättas av motsvarande intervju av andra personer med 
motsvarande arbetsuppgift. Viktigt i ett sådant läge är dock att verifiera uppgifterna och den slutliga 
personan med någon som har god kännedom om den riktiga slutanvändaren.  
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5 Utveckling av persona 
Att utgå från all insamlad data och sätta samman en persona är det mest iterativa steget i processen, 
även om det inte nödvändigtvis är den mest tidskrävande. Innan själva skapandet börjar så är det bra 
att tänka igenom det insamlade materialet så att inget uppenbart saknas. Finns det exempelvis en 
bild över arbetssituationen, organisationens och användarens mål med arbetet och användarens 
demografiska data. Om så är fallet underlättas det fortsatta arbetet om följande steg följs: 

• Inled med att ge personan ett namn, ansikte och demografisk data då det ger en 
medvetenhet och en bild av en riktig person som går att knyta an till. 

• Komplettera med en liten beskrivning på den situation som personan befinner sig i, precis 
som när en vän beskrivs. 

• Beskriv kort vad personan har för inställning till teknik och datorer. Detta för att ge en bild av 
mognaden för den produkt som skall utvecklas. 

• Nämn kort vilken bakgrund, utbildning, och erfarenhet som personan har. Detta är en av 
pusselbitarna i att ge en bild av varför användaren befinner sig där han/hon är. 

• Ta gärna med någon anekdot om själva arbetsplatsen då detta skapar en mer realistisk bild 
av en riktig arbetsplats. 

• Beskriv vilka mål som personan har med sitt arbete. Detta är viktigt vid utvecklandet av 
produkter som skall användas i en yrkesroll då det är personans mål med arbetet som ligger 
som grund för hur slutanvändaren kommer att uppfatta systemet och användningen av det 

• Ta upp de faktorer som beskriver arbetet. Dessa delar är av yttersta vikt för att man ska få en 
bra bild av användarens situation och målbild i sin yrkesroll.  Just den här punkten kan 
innebära en del iterationer innan känslan infinner sig om att den är klar. 

 En viktig detalj är att personabeskrivningarna ska hållas korta, inte mer än 1-2 sidor totalt. 

När du anser att personan är färdig så bör den läggas åt sidan ett tag, gärna en dag eller två. Ta sedan 
fram den igen och om känslan infinner sig om att du har funnit rätt användare för produkten så är 
personan förmodligen färdig i detta läge. 

6 Introduktion och presentation av persona 
För att konceptet skall vara användbart är det viktigt att de inblandade i projektet är medvetna om 
vad personas är, hur de kan användas och hur de inte bör användas. Ett felaktigt användande 
kommer sannolikt bara att resultera i att respekten för verktyget försvinner och att det därmed blir 
oanvändbart. Därför är det viktigt att verktyget introduceras ordentligt även om samtliga i 
projektgruppen har arbetat med personas tidigare. Detta eftersom det är i denna fas som 
projektmedlemmarna kan bekanta sig med sina personas och hur de skall användas. För att 
introduktionen av aktuella personas skall vara så trovärdig som möjligt bör den åtminstone delvis 
hållas av den eller de som har ansvarat för att utveckla dem. Avgörande är att presentationen av 
konceptet och aktuella personas anpassas i detaljnivå och innehåll efter åhörarna samt att 
presentationen innehåller en genomgång av de data som ligger till grund för de olika personas som 
utvecklats. 
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7 Användning av persona 
Personas har flera dokumenterade användningsområden. För att exemplifiera och beskriva personas 
flexibilitet så listar vi här ett antal dokumenterade och beprövade användningsområden men att 
prova nya användningsområden står naturligtvis vem som helst fritt: 

• Som stöd i kommunikationen inom utvecklingsgruppen 

• Som stöd för att enas om gemensam målbild mellan beställare och utvecklare 

• Öka engagemanget hos de som utvecklar produkten 

• Bibehålla bilden av användarna under hela utvecklingsprocessen 

• För att säkerställa en gemensam kravbild gentemot beställaren 

• Som beslutsunderlag i designprocessen 

• För att snabbt kunna sätta in användaren i olika scenarios 

• Stöd vid kommunikation med externa intressenter 

• Stöd i marknadsföringen 

Att ett område inte är med här betyder inte att det är omöjligt att använda dem inom det utan 
snarare att detta är beprövade områden där det har gett dokumenterade resultat med användning 
av personas. 

Det är viktigt att under hela projektets fortlöpande underhålla personas efter hand som 
förutsättningarna förändras. Det kan röra sig om organisatoriska förändringar hos slutanvändarna 
eller helt enkelt att nya arbetsmoment och därigenom kravspecifikationen har förändrats. Detta 
måste hela tiden kommuniceras ut till alla användare av personas så att de är medvetna om aktuella 
förändringar. Även om det inte uppstår några förändringar så är det viktigt att hela tiden referera till 
aktuella personas i kommunikationen eftersom de annars kan falla i glömska eller att osäkerhet 
uppstår om dess aktualitet. Detta säkerställer även en fortlöpande gemensam bild av användaren. 

8 Modell över införande och användning av persona 
De olika stegen vid införande av personas kan enkelt beskrivas med modellen på nästa sida. I denna 
modell beskrivs de olika stegen som alltid måste finnas med vid införande av personas i en 
organisation eller ett projekt. Modellen skall inte tolkas som att personas är ett eget projekt i sig utan 
skall snarare ses som aktiviteter i det övergripande projektet. Vid en översättning till någon form av 
generell projektstruktur så ligger det kanske närmast till hands att säga att de tre första stegen 
Besluta, Utveckla och Introducera/presentera är närmast förknippade med förstudie och 
projektinledning. Det fjärde steget Använda sker under hela projektets genomförande och med 
Utvärdera menar vi att verktyget bör ha en given roll i den ordinarie projektutvärderingen. 
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Figur 1. Modell över införande av persona i en organisation och/eller ett projekt. (Jönhill & Lehner, 2008) 
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9 Tips för en lyckad användning av personas 
För att genomföra en lyckad användning av konceptet personas är det viktigt att vara medveten om 
vissa risker inom några olika områden  

9.1 Inom utvecklingsgruppen. 
• Undvik förlöjligande av konceptet och personan, att man bara driver med det. 

• Använd inte persona som ersättning för andra metoder. Det är viktigt att komma ihåg att 
persona endast är ett kompletterande verktyg som ofta är ett kraftfult stöd i 
utvecklingsprocessen men som inte helt kan ersätta andra delar.  

• En persona är ett verktyg som måste introduceras varje gång, oavsett om organisationen har 
använt det förr. Verktyget som sådant kanske inte behöver beskrivas i detalj men nya och 
aktuella personas måste introduceras ordentligt. Anpassa introduktionen efter publiken. 

• Uppmärksamma om hela eller delar av gruppen inte tar till sig verktyget. 

9.2 Utanför utvecklingsgruppen 
• Kommunicera personan som en riktig användare gentemot externa intressenter, även 

beställaren. 

• Säkerställ att kunden är medveten om att det inte handlar om att ersätta användaren med 
personas och därigenom kommer att lyssna mindre på dem utan istället ett verktyg för att 
säkerställa en gemensam målbild och därigenom få högre kvalitet på slutprodukten. 

9.3 Generellt viktigt 
• En framtagen persona skall enbart användas till det specifika projektet/produkten som den 

har tagits fram för. 

• En grundförutsättning för att en persona skall bli bra är att den som ansvarar för 
framtagandet och introduktionen till övriga medarbetare verkligen är intresserad av 
användaren. 

• Glöm inte att uppdatera personan om förutsättningarna där slutanvändaren verkar ändras. 

• En persona kan återanvändas endast då det handlar om att uppdatera en befintlig produkt, 
det kan då även behövas vissa uppdateringar. 

• Även om största delen av arbetet med att ta fram personas förmodligen ryms inom det 
nuvarande förundersökningsarbetet så kommer det att behövas ytterligare lite tid. Exakt hur 
mycket är naturligtvis väldigt olika då det kan vara stora skillnader mellan olika 
organisationers arbetssätt och även mellan olika projekt inom en organisation. 

• Även vid en stor och omfattandeprodukt bör man undvika att ha mer än 3-7 olika personas. 
Det är bättre att i så fall ha 1-2 primära personas och att de andra i så fall blir sekundära. Det 
avgörs visserligen av produktens användningsmål men det är betydligt enklare att få ut en 
bra produkt genom att uppfylla målen primärt hos ett fåtal och låta de vara tongivande och 
ta de andra i andra hand.  

• Att plocka fram rätt persona är inte alltid enkelt. Det görs delvis subjektivt och med 
fingertoppskänsla för respektive produkt. Bara för att en användare ”skriker högst” betyder 
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det inte att det är den man ska utgå från. Här krävs lite is i magen och det är ofta i diskussion 
om vad det är produkten ska lösa som signalen om vad som är rätt persona kan finnas. 

• Om man känner att man har problem med att välja vilka/vilken persona som ska vara 
tongivande kan man skapa en så kallad antipersona som beskriver allt som inte skall tas 
hänsyn till och vad produkten inte skall förstärka. 

• Om organisationen är väldigt teknikdriven kan det vara svårt att få acceptans för att sätta 
användaren i fokus. I ett sådant läge kan det kanske vara bättre att inte ta fram personas.  

Givetvis är det viktigt att vara medveten om att en del situationer kanske aldrig kommer att uppstå 
och en del som inte har tagits upp kanske uppstår, oftast kan det då lösas med vanligt sunt förnuft. 

10 Förslag på fördjupningslitteratur 
Den som först använda sig av begreppet persona är Alan Cooper som i sin bok ”The Inmates Are 
Running the Asylum – Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity” som 
publicerades första gången 1999. Denna bok har även gjorts i en senare upplaga 2004 men som 
fortfarande heter precis likadant och har ett identiskt omslag. Boken publiceras av Sams Publishing i 
Indianapolis, USA. 

I en senare bok från 2007 har Alan Cooper tillsammans med Robert Reimann och Dave Cronin 
vidareutvecklat tankarna och användningen av konceptet. Denna bok heter ”About Face 3.0: The 
Essentials of Interaction Design” och det är i denna bok tydligt att konceptet har mognat och blivit 
mer utprovat. Det finns även tydligare kopplingar till interaktionsdesign och utveckling av en produkt. 

Det som författarna till denna guide anser vara den mest heltäckande boken för närvarande i ämnet 
är en bok av John Pruitt och Tamara Adlin som publicerades 2006 av förlaget Elsevier i San Fransisco. 
Denna bok heter ”The Persona Lifecycle: Keeping people in Mind Throughout Product Design” och 
relaterar persona till såväl andra modeller att beskriva en användare samt lite olika sätt att utveckla 
personas. Denna bok tar även upp personans roll i olika situationen igenom hela dess livslängd. 

Som ett sista förslag vill vi peka på vår egen magisteruppsats från Växjö universitet, publicerad 2008. 
Denna sammanfattar en del av ovan beskrivna böcker samt ytterligare en hel del artiklar och 
litteratur och beskriver dessutom ett sätt att skapa personas utan tillgång till de verkliga 
slutanvändarna. Namnet på denna uppsats är ”Persona – att ständigt ha tillgång till kundens kund; 
En metod att utveckla och införa persona i en organisation” och den kan enklast laddas ner utan 
kostnad via Växjö universitet. http://www.diva-portal.org/vxu/undergraduate/index.xsql?lang=sv. 
Sök efter titel eller författarnas namn. 

http://www.diva-portal.org/vxu/undergraduate/index.xsql?lang=sv
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Bilaga 11. Presentation för introduktion till persona 
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Bilaga 12. Frågeformulär för uppföljningsintervjuer  

 
 

Uppföljning av introduktion till persona vid Combitech 
 

Uppföljningen genomförs av Mathias Jönhill (xxxx-xx xx xx) och Andreas Lehner (xxxx-xx xx 
xx).  

 

Intervju med: .................................................  Datum: .....................................................................  

Ålder: (ca) ......................................................  Erfarenhet i yrket: ....................................................  

 

Generella frågeställningar 
G1. Har kännedom om konceptet persona påverkat utvecklingsarbetet? 

a. Beskriv närmare 

b. Övervägande positivt eller övervägande negativt? 

G2. Hur ser du på konceptet personas? 

a. Utveckla (vid behov) 

G3. Har du letat efter ytterligare information om personas? 

a. Varför/varför inte? 

b. Hittat något? 

i.  Om ja – var?  

ii. Har det då ändrat din bild av personas? 

G4. Har personas påverkat ditt arbete? 

a. Om ja, hur? 

b. Om nej, varför inte? 

G5. På vilket sätt skulle ett bredare införande av personas påverka din arbetssituation? 

a. Utveckla (vid behov) 

G6. På vilket sätt anser du att personas kan bidra till att förstå användaren? 

a. Utveckla (vid behov) 

G7. Vilka tänkbara användningsområden ser du för personas i just ditt arbete? 

a. Utveckla (vid behov) 

G8. Kan du se ytterligare tillämpningsområden för personas? 

a. Utveckla (vid behov) 
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Personliga frågeställningar 

P1. Har personas bidragit till möjligheten att skapa förutsättningar till att 

enklare/snabbare sätta sig in i pågående projekt? 

a. Om ja, hur? 

b. Om nej, varför inte? 

P2. Har personas konceptet påverkat hur du kommunicerar inom 

projektet/utvecklingsgruppen? 

a. Om ja, hur? 

b. Om nej, varför inte? 

P3. Upplever du att det har varit skillnad i att sätta sig in i projektet där det finns 

personas jämfört med andra projekt utan personas? 

a. Om ja, hur? 

b. Om nej, varför inte? 

P4. Skulle införande av personas medföra extra arbete för dig? 

a. Om ja, hur? 

i. Skulle det vara värt insatsen? Motivera. 

b. Om nej, varför inte? 

i. Motivera. 

 

Extra frågeställningar som hittades under första intervjun och sedan ställdes till alla: 

X1. Har du funderat över några direkta nackdelar med att använda personas 
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