
  

0 

Institutionen för datavetenskap 
Department of Computer and Information Science 

Examensarbete 

Utvecklandet av personas 
- en kvalitativ studie i att lära känna sin målgrupp 

av 

Josefin Engevad 

LIU-IDA/LITH-EX-G--09/012--SE 

 2009-11-06 

 
Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 
Linköpings universitet 
581 83 Linköping 



  

1 

 

 

Examensarbete 

Utvecklandet av personas 
- en kvalitativ studie i att lära känna sin 

målgrupp 
av 

Josefin Engevad 

LIU-IDA/LITH-EX-G--09/012--SE 

2009-11-06 
 

 
 
Examinator: Stefan Holmlid 
 

 

Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 



  

2 

ABSTRACT 

The market does not look the same today as it did before. The customer no 

longer wants to be governed, but instead, increasingly, govern itself. It is now 

important to master the art to understand your customers. A method for creating 

an image of your target-group is the so-called persona. 

 

Persona is a design tool that is becoming increasingly common around the 

development of products and systems. The method is based on an interpretation 

of the target group or user. A persona should be based on collected data from the 

customers and developed individually for each specific product. Persona must 

be typical and credible, but not stereotypical! Persona should not strive to be an 

average user. 

 

The purpose of this report is to study the design, development, implementation 

and the role of a persona, and to question the importance of knowledge about 

your targetgroup. Are there any differences between our prejudices and 

developed personas? Through surveys, the respondents together created a 

description of the target group Norrlanders. A summary of the results are then 

compared with a persona developed under the approach as literature describes. It 

turned out that the differences are fewer than the similarities. Could it be a 

coincidence? 
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SAMMANFATTNING  

Marknaden ser inte likadan ut idag som den gjorde förr. Kunden vill inte längre 

låta sig styras utan har istället, i allt större utsträckning, själv börjat styra. Detta 

lägger allt större vikt vid målgruppen. Det är idag viktigt att behärska konsten 

att förstå sina kunder. En metod för att skapa en bild av sin målgrupp är den s.k. 

personan. 

 

Persona är ett designverktyg som blir allt vanligare kring utveckling av 

produkter och system. Metoden bygger på en gestaltning av målgruppen eller 

användaren. Till största delen bygger personan på insamlad data utifrån 

målgruppen som sedan med hjälp av olika parametrar sätts samman till en 

gemensam person. Personan måste bygga på datainsamlingar kring målgruppen 

och skall utvecklas individuellt för varje specifik produkt. Personan skall vara 

typisk och trovärdig men inte stereotypisk! Personan skall inte sträva efter att 

vara en genomsnittlig användare. 

 

Syftet med denna rapport är att studera skapandet, utvecklingen, införandet och 

betydelsen av en persona samt att ifrågasätta betydelsen av kunskap kring sin 

målgrupp. Finns det några skillnader mellan våra fördomar och utvecklade 

personas? Genom enkätundersökningar har respondenter tillsammans skapat en 

beskrivning av målgruppen norrlänningar. En sammanställning av resultatet har 

sedan jämförts med en persona som utvecklats enligt det tillvägagångssätt som 

litteraturer beskriver. Det visade sig att skillnaderna är färre än likheterna. Kan 

det vara en slump? 
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FÖRORD 

”Designing something for someone 

requiers as much attention on 

someone as on something” 

 

Ovanstående citat fick jag höra under en föreläsning under mitt första år på 

programmet Grafisk design och kommunikation vid Linköping universitet. Jag 

tyckte det var talande och det har förföljt mig sedan dess i samklang med den 

återkommande uppmaningen att lära känna sin målgrupp.  

 

Människan är en finurlig uppfinning och har alltid fascinerat mig därav är 

intresset till kundpsykologi stort. Jag upplever det intressant hur rätt 

kommunikation kan påverka och övertyga på ett sådant mäktigt sätt. 

 

Av den anledningen valde jag att inrikta mig på ämnet kommunikation när jag 

skulle välja område till den avslutande examensrapporten under våren 2009. Att 

avgränsa mig var däremot betydligt svårare, men jag har försökt koppla samman 

områden som både intresserar och påverkar mig; målgruppens betydelse i en 

designprocess och landsdelen Norrland där jag är född, uppvuxen och även 

slutligen planerar att bosätta mig i framtiden. 
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1 INLEDNING 

I följande kapitel introduceras arbetet där även bakgrund, syfte och 

frågeställningar presenteras. Kapitlet avslutas med avgränsningar, tidigare 

forskning och arbetets struktur. 

 

 

 

 

Det finns en tendens till att vilja dela upp samhället i grupper, det mesta skall 

segmenteras för att på något sätt skapa ordning och reda och kanske även bättre 

förståelse. Exempel på detta är böcker, film och musik som delas in i genrer, 

kläder och accessoarer som delas in i stilar samt växt- och djurriket som delas in 

i arter. Men även befolkningen segmenteras. Följande citat gick att läsa i en 

artikel från Norrköpings Tidningar 14 mars 2009. 

 

”40-talisten köper lyxiga resor, 60-talisten låter barnen välja bil och 80-talisten 

lånar utan att blinka. Riktigt så enkelt är det kanske inte, men vilken generation 

du tillhör säger faktiskt mycket om hur du beter dig som konsument” 

(Hallonsten, 2009). 

 

Dessa generaliseringar har även en tendens att påverka beskrivningen av 

Sveriges befolkning i respektive landsdel. Det finns fördomar kring det ena och 

det andra vilket leder till att samhället skapat stereotyper. Något som de flesta 

har en åsikt kring, oavsett om vi har egna erfarenheter eller ej, är att vi tycks 

veta hur ”man är”  eller ”hur man skall vara” om ”man kommer ifrån…” 

 

Sverige är uppdelat i tre landsdelar, Götaland, Svealand och Norrland. De två 

förstnämnda är benämningar som numera endast används vid 

väderleksrapporter, annars talas det vanligtvis om landskap, orter och städer i 

den södra delen av Sverige. Benämningen Norrland kvarstår dock, trots att den 

omfattar nästan 60 procent av Sveriges yta.  

 

kap. 1 

Inledning 

kap. 2 

Metod 

kap. 6 

Diskussion 

kap. 5 

Resultat 

kap. 4 

Empiri 

kap. 3 

Teori 
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Företaget Norrmejerier har på sin hemsida ett test uppkallat ”Hur norrländsk är 

du?” Som testperson blir du bl.a. ombedd att beskriva dig själv och vad du 

tycker. Slutligen ombeds du att räkna upp ingredienserna till pitepalt 

(Norrlandstestet, 2009).  

 

I Aktum, en tidning från Umeå universitet, skriver Micke Leijnegard, (hösten 

2004) en artikel med rubriken ”Det finns inga norrlänningar”. Han menar att 

Norrland snarare är ett tillstånd. Att foga samman ett sådant stort område under 

en och samma beteckning är riktigt dumt, menar Leijnegard, då det är längre 

mellan Kiruna och Gävle än mellan Stockholm och Prag. Orsaken till att 

Leijnegard vägrar vara en norrlänning är att han är västerbottning och vet hur 

stora skillnader det är bara i det området (Leijnegard, 2004, s. 32).  

 

Persona är ett designverktyg som blir allt vanligare kring utveckling av 

produkter och system. Metoden bygger på en gestaltning av målgruppen eller 

användaren till en ny produkt eller tjänst. Till största delen bygger personan på 

insamlad data utifrån målgruppen som sedan med hjälp av olika parametrar sätts 

samman till en gemensam person. För att personan ska få en stor 

genomslagskraft och kunna fungera som den är avsedd för krävs det att den blir 

”levande” i den bemärkelse att ett designteam skall kunna förstå vad personan 

efterfrågar. För att skapa denna levande känsla målas ofta lite extra subjektiva 

beskrivningar upp. 

 

Cooper, Reinman, och Cronin (2007) anser att personan måste bygga på 

datainsamlingar kring målgruppen och skall utvecklas individuellt för varje 

specifik produkt. Personaarketyper får inte kopplas samman med stereotyper. 

Enligt Cooper är stereotyper, med respekt, motsatsen till välutvecklade personas 

(Cooper, m.fl., 2007, s. 82).  

 

Viktigt är att personan utvecklas och behandlas med respekt för de människor 

som de representerar. Personan skall fungera som ett hjälpverktyg till 

utvecklingsteam gällande kommunikation. Personan skall vara typisk och 

trovärdig men inte stereotypisk! Personan skall inte sträva efter att vara en 

genomsnittlig användare (Cooper, m.fl., 2007, s. 83). 
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1.1 Bakgrund 

Per Hedlund (2008) sammanfattar sin bok 1är kunden bestämmer med 

grundtanken att ”Om inte kartan stämmer med verkligheten, är det verkligheten 

som gäller”. Utvecklingen går mot att kunderna tar över makten över affärerna. 

Som företag måste du anpassa dig eller dö och du bör agera här och nu. 

Ursprungligen var marknaden den plats där säljare och köpare möttes och där 

affärer gjordes upp med ärliga handslag. Efter industrialismen har 

konsumenterna levt i en tillvaro med masstillverkning, massmarknadsföring och 

massmedia. Begreppet målgrupp utvecklades med innebörden att klumpa 

samman en grupp individer för att behandla dessa som jämlikar. Företagens 

budskap blir alltmer tomma och mindre unika. Som en naturlig reaktion på 

trötthet och missnöje hos kund och konsument har en ny verklighet uppstått som 

kräver att företagen tänker om, det är numera kunden som bestämmer. Hedlund 

konstaterar att kunderna numera inte bara är en hävstång i marknadsmixen, de 

styr nämligen hela din verksamhet (Hedlund, 2008, s. 5-7). 

 

Philip Kotler (2003) menar att det ursprungligen målet med en marknadsanalys 

var att hitta nya metoder att öka försäljningen snarare än att förstå kunderna. 

Marknadsförare har numera insett betydelsen av att förstå kunden på segment- 

eller individuell nivå. Frågeformulär, fokusgrupper och observationer är bara 

några exempel på de tekniker som används för att förstå kunden. ”Om man vill 

bli tjurfäktare måste man först lära sig att bli tjur”, är ett gammalt spanskt 

ordspråk som speglar syftet med en marknadsanalys (Kotler, 2003, s. 95). 

1.2 Problemdiskussion 

”Lär känna din målgrupp”, det är ett uttryck som ofta används i de flesta 

designprojekt. Det är också något som vi som studenter fått höra och uppmanats 

till under studietiden på programmet Grafisk design och kommunikation vid 

Linköpings universitet. Men hur lär man känna sin målgrupp? Vid uppstarten av 

ett designprojekt med 5 medlemmar finns ofta 5 olika förutfattade meningar 

kring vem och hur målgruppen är. 

 

Marknaden ser inte likadan ut idag som den gjorde förr. Kunden vill inte längre 

låta sig styras utan har istället, i allt större utsträckning, själv börjat styra. Allt 
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större fokus läggs vid kundrelationer och kundanpassning. Detta lägger allt 

större vikt vid målgruppen. Det är därför viktigt att behärska konsten att förstå 

sina kunder. En metod för att skapa en bild av sin målgrupp är den s.k. 

personan. Men hur stark är personans tillförlitlighet? Om alla människor är 

olika, hur är det då möjligt att segmenteras och kategoriseras? 

 

Kan det inte dessutom vara så att vi människor ibland har en tendens till att 

själva vara fördomsfulla, både mot andra men även mot oss själva? Kanske 

väljer vi att följa en viss norm som vi tillsammans skapat för att passa in? 

 

Är det inte så att en stor del av målgruppsanalyser baseras på en portion 

fördomar? Är det möjligt att vara helt objektiv vid observation av människor? 

Är det möjligt att resultatet blir annorlunda beroende på vem som observeras 

samt vem som observerar? 

1.3 Syfte 

Kommunikation är ett viktigt verktyg som bör kunna bemästras inom 

mediabruset för att nå fram idag. Men att för att kunna nå fram med sitt budskap 

bör målgruppen vara identifierad.  

 

Syftet med denna rapport är att studera skapandet, utvecklingen, införandet och 

betydelsen av en persona samt att ifrågasätta betydelsen av kunskap kring sin 

målgrupp. Finns det några skillnader mellan våra fördomar och utvecklade 

personas? Jag hoppas att genom min metod kunna komma fram till en tydlig 

slutsats med en intressant infallsvinkel. Givetvis begränsas denna rapport endast 

kring beskrivandet av Norrlands befolkning som målgrupp.  

 

Rapporten vänder sig i huvudsak till studenter, lärare och aktörer som på något 

sätt arbetar med att identifiera sin målgrupp där jag hoppas på att kunna skapa 

en intressant frågeställning som kanske även medför en ifrågasättning av sina 

egna fördomar.  
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1.4 Frågeställningar 

• På vilket sätt ska en personas utvecklas och vad är dess för- respektive 

nackdelar? 

 

• Vad blir resultatet av en norrländsk persona som baseras på fördomar? 

 

• Hur stor är skillnaden mellan en fördomsbaserad, norrländsk persona och 

en persona som har utvecklats med utgångspunkt från litteraturens 

metoder? 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie ämnar endast studera fördomarna bland de som går under 

benämningen norrlänning. Anledningen till detta är dels att jag själv har en egen 

koppling till denna landsdel samt att jag har upplevt en hel del fördomar som jag 

både förkastat men även, i vissa fall, uppfyllt. 

 

De som kommer att besvara min enkät är endast studenter från Linköpings 

universitet som går programmet Grafisk design och kommunikation i 

Norrköping. Detta kan även påverka svarsresultatet då andra respondenter, som 

inte är lika insatta i målgruppsanalyser kanske hade svarat annorlunda. 

 

Det finns en mängd verktyg för att studera sin målgrupp, personas är bara ett 

exempel. Anledningen till att jag valt att begränsa mig till denna metod är att det 

dels är ett begrepp som vi som studenter uppmanats att använda. För det andra 

är personas en relativ ny metod som är omdiskuterad.  

1.6 Tidigare forskning i ämnet 

Det finns bl.a. en intressant magisterrapport som förekommer i ämnet personas. 

Mathias Jönhill och Andreas Lehner från Växjö Universitet ifrågasätter 

huruvida de skulle kunna skapa en korrekt bild av användarna utan att träffa 

dem i sin rapport Persona – att ständigt ha tillgång till kundens kund. En metod 

att utveckla och införa persona i en organisation. Det som är intressant är att de 

ifrågasätter om de kan identifiera rollerna och sedan basera dess utveckling på 

motsvarande roller på en annan geografisk plats. Denna utveckling baseras 
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däremot inte på fördomar utan korrekt data däremot är den geografiska påverkan 

intressant eftersom det är just den del jag valt att utgå ifrån. 

1.7 Struktur 

Denna examensrapport följer en kombination av den rapportstruktur som 

Merkel (2006), Trost (2006) och Friberg (2006) föreslår.  

 

 

 

Rapporten inleds med en introduktion till studiens inriktning. Därefter följer ett 

metodkapitel där tillvägagångssättet för att besvara mina frågeställningar 

beskrivs och motiveras. Tredje kapitlet ger den teoretiska bakgrunden för hur 

litteraturen beskriver och förklarar olika begrepp och betydelser av målgruppen, 

personan, stereotyper och Norrland. Mitt fjärde kapitel sammanfattar resultatet 

av min empiriska studie. Kapitel fem presenterar resultatet av studiens 

frågeställningar och det sista och sjätte kapitlet avslutas med en diskussion med 

förslag till fortsatt arbete.  

 

Jag har valt att använda Harvardsystemet för att referera till annan litteratur.  

kap. 1 

Inledning 

kap. 2 

Metod 

kap. 6 

Diskussion 

kap. 5 

Resultat 

kap. 4 

Empiri 

kap. 3 

Teori 
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2 METOD OCH KÄLLOR 

I följande kapitel kommer de metoder och källor som använts att presenteras. 

Inledningsvis kommer metoden till den teoretiska bakgrunden att beskrivas och 

motiveras. Därefter följer en presentation av min valda metod som sedan ligger 

till grund för empirin. 

 

 

 

2.1 Insamling av data till den teoretiska bakgrunden 

För att besvara mina frågeställningar kommer jag att inleda med en teoridel som 

till stor del är baserad på sekundär data (se definition nedan). Anledningen till 

att min teoridel kommer att vara uttömmande är att min första frågeställning till 

stor del är teoribaserad. Min valda litteratur innehåller ämnesord från 

marknadsföring, persona och målgruppsanalys till stereotyper och 

norrlänningar för att få en bra kunskapsgrund och förståelse för begreppet 

persona samt att även studera diskussioner kring målgruppens betydelse och 

stereotyper.  

2.1.1 Källkritik 

Med källkritik menas att kontrollera sin fakta (Thurén, 2005, s. 7). Begreppet 

”källa” innebär ursprunget till kunskapen. En källa kan vara skriftlig, muntlig 

eller materiell. Källkritikens uppgift är att bedöma trovärdigheten och värdera 

samtliga källor (Thurén, 2005, s. 9).  

 

Källor kan delas upp i primär och sekundär data. Primär data innebär 

ursprungliga källor medan sekundära är traderade, d.v.s. att en uppgift har förts 

vidare i flera omgångar. Huvudregeln innebär att primär data är mer trovärdiga 

än den sekundära datan (Thurén, 2005, s. 53).   

 

Thurén menar att källkritiken innefattar fyra kriterier;  

Äkthet: källan skall vara det den utger sig för att vara. 

kap. 1 

Inledning 

kap. 2 

Metod 

kap. 6 

Diskussion 

kap. 5 

Resultat 

kap. 4 

Empiri 

kap. 3 

Teori 
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Samtliga av de källor jag studerat har utförliga och innehållsrika 

källförteckningar och källhänvisningar.  

Tidssamband: om det gått lång tid mellan händelse och berättelse ökar skälet 

till att betvivla fakta 

Den litteratur som jag valt att använda till denna studie anser jag själv vara 

aktuella då de är tryckta från 1998 och till största delen i mitten på 2000-talet. 

Jag är väl medveten om att stora förändringar sker snabbt på marknaden idag 

och att de mest aktuella källorna kan finnas på Internet. Men jag har medvetet 

valt att undvika Internet då källornas tillförlitlighet snabbt minskar. Den enda 

elektroniska källan jag använt mig av är annars en figur för att illustrera en karta 

över landsdelen Norrland.  

 

Obereoende: Den skall inte vara ett referat eller avskrift av en annan källa 

Att få tillgång till primärkällan är i många fall inte enkelt. Men till stor del 

används Alan Coopers (2007) egen bok About Face 3.0: The Essentials of 

Interaction Design då han, av många andra, anses vara grundaren till begreppet 

persona. Även Philip Kotler, som ses som ”pappan till modern 

marknadsföring” refereras flitigt angående målgruppens betydelse. Att använda 

engelsk litteratur innebär i mina ögon en lika stor risk till misstolkning som att 

någon annan översatt en källa. Det finns nämligen en risk med att jag tolkar en 

text och begrepp på ett annat sätt än vad som ursprungskällan egentligen 

menade.  

 

Tendensfrihet: det bör inte finnas en tendens till att misstänka förvrängning av 

verkligheten p.g.a. ekonomiska, politiska eller andra personliga intressen 

(Thurén, 2005, s. 13). 

Detta tror jag är än mer vanligt vid exempelvis historiska studier då författare 

kan vara mer angelägen till en viss tolkning. I detta fall bör inte litteraturen vara 

lika färgad förutom boken Tänk tvärtom! där författaren Erik Haglöf (2002) 

refererar Joakim Jonassons egna personliga åsikter och erfarenheter kring att 

jobba på en reklambyrå. 
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Varje gång som något skall berättas krävs ett urval. Det går aldrig att ge en helt 

fullständig beskrivning av något. Alla verklighetsbeskrivningar blir ”…en 

ofullständig skiss av verkligheten” (Thurén, 2005, s. 87).  

 

Det är givetvis viktigt med intellektuell kunskap men den är i en del fall inte helt 

tillräcklig. Det kan ibland behövas en djupare förståelse, en inlevelseförmåga. 

Det krävs med andra ord en kombination mellan intellektuell kunskap och 

empati (Thurén, 2005, s. 109). Källkritik handlar även om människor, därför 

krävs det en förståelse för människans villkor eller drivkrafter och för detta 

behövs inlevelse och empati. Varje studie är unik och det behövs förkunskaper 

och förförståelse för de förhållanden som en studie har. Detta kan sammanfattas 

som den s.k. hermeneutiken, alltså tolkningsläran (Thurén, 2005, s. 108). 

Däremot är inte alltid resultatet av en hermeneutisk tolkning säkert eller 

fullständigt då tolkningar kan vara provisoriska (Thurén, 2005, s. 109).  

 

Källkritiken eller andra vetenskapliga metoder kan däremot aldrig garantera 

några absoluta sanningar utan är snarare ett sätt att komma fram till den mest 

sannolika lösningen på ett problem. De källkritiska metoderna är ett bra verktyg 

vid sökandet av svar på vad- hur- och ibland varför-frågor om mänskliga 

förhållanden på mikroplanet. Men enbart metodregler räcker inte ända fram, den 

bör nämligen även kombineras med kreativitet, fantasi och ett gott omdöme 

(Thurén, 2005, s. 198).   

2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Ett av kraven för denna examensrapport är att påvisa en vetenskaplig ansats, 

alltså att utgå från fakta, teori, vetenskap eller eventuellt en hypotes som bryts 

ned till ett syfte med frågeställningar.  

 

Syftet med en rapport är avgörande för vilken slags metod som skall användas 

(Trost, 2007, s.18). Vetenskapliga metoder kan delas in i två olika typer, en 

kvalitativ metod samt en kvantitativ metod.  

 

Vid mer komplexa frågeställningar med syftet att förklara och förstå används 

vanligtvis en kvalitativ metod. Vid dessa datainsamlingar utförs vanligtvis 
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muntliga undersökningar med djupgående frågor riktade till ett litet antal 

deltagare. (Leedy & Ormrod, 2005, s. 94). Med en kvalitativ metod får man 

djupare kunskap som är mer exakt, de skapar en helhet av bara några få 

svaranden (Lundberg & Svensson, 2009). När syftet är att få en bättre insikt 

kring de erfarenheter, tankar och känslor som en respondent har rekommenderas 

en kvalitativ metod (Dalen, 2008, s. 9). 

 

Den kvantitativa metoden används vanligtvis för att besvara frågeställningar 

med syftet att förutsäga och kontrollera, som att testa en hypotes. Insamlad data 

analyseras och utifrån detta dras en slutsats som antingen kan bekräfta eller 

avslå hypotesen (Leedy & Ormrod, 2005, s. 94). En kvantitativ metod innefattar 

många frågor som ger ett genomsnitt som kan liknas med statistik, däremot är 

det svårt att undersöka åsikter (Lundberg & Svensson, 2009). 

 

Metoderna innefattar en liknande process och kan kombineras och komplettera 

resultatet däremot är sättet att samla in data särskiljande (Leedy & Ormrod, 

2005, s 94). 

2.2.1 Vald metod 

Eftersom denna studie syftar till att undersöka åsikter och tankar snarare än 

statistisk mätbar information lämpar sig en kvalitativ metod.  

 

En kvalitativ metod innefattar vanligtvis mindre fokusgrupper men då min 

metod bygger på att undersöka åsikter och tankar kring fördomar och 

stereotyper kan en enkät lämpa sig bättre. Fördomar kan vara ett känsligt ämne 

och det kan ibland vara lättare att svara på känsliga frågor via en enkät än 

intervju (Trost, 2007, s. 10). Därför valde jag att utforma en enkät istället. Att 

skapa en persona innebär även att använda sig utav en kvalitativ metod (Head, 

2003, s. 14). 

 

Denna studie är därför kvalitativ, men med kvantitativa inslag. 
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2.3 Enkätundersökning 

Efter insamlandet av data till teoridelen utformades en enkät innehållande de 

beskrivningar som en person består av. Utifrån enkätundersökningen 

utvecklades en persona baserad på respondenternas fördomar. 

Som utgångspunkt för hur enkäten utformades har jag använt Enkätboken av Jan 

Trost (2007). Trost går där igenom olika steg som är viktigt att ha i åtanke vid 

förberedelser, utförande samt sammanställning.  

2.3.1 Urval 

Den första frågan som skall ställas är vilka som skall vara respondenter? Detta 

är nämligen avgörande för nästkommande steg (Trost, 2007, s. 25). Ju större 

urvalet är desto större blir sannolikheten att urvalet är representativt (Trost, 

2007, s. 37). 

 

De studenter som jag delat ut denna enkät till är endast studenter från årskurs 1 

och 2 vid programmet Grafisk design och kommunikation. Totalt har 45 enkäter 

delats ut. Anledningen till att jag valt att inte fråga elever från min egen 

avgångsklass är att jag inte vill riskera att bli alltför privat. Det finns även en 

tendens att deras svar influeras av de intryck som jag gett dem. En annan 

anledning till att jag valt just programmet Grafisk design och kommunikation är 

att detta är studenter som utbildas till att ingå i designprojekt där målgruppen är 

en viktig faktor. Det vore därför intressant att mäta tendensen till fördomar. De 

är även, sedan tidigare, vana att beskriva sin målgrupp och insatta i 

tankeprocessen till att ”lära känna sin målgrupp”. 

2.3.2 Utformning 

Enkäten består av 15 öppna frågor som sammanställer de beskrivningar som en 

persona innefattar (se bilaga 1). 

 

I allmänhet varnas det för att ställa öppna frågor, alltså frågor utan 

svarsalternativ. Dels är det tidsödande att sammanställa skrivna svar, detta då 

olika handstilar kan försvåra, en del skriver längre än andra eller i värsta fall 

skriver respondenten ingenting. Ett annat problem med öppna frågor har med 

respondentens beteende och synsätt. Det finns nämligen en större risk för 
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missförstånd, andra tycker det är besvärligt och tar lång tid medan en tredje är 

osäker på sin stavning (Trost, 2007, s.75-76).  

 

Att ställa öppna frågor kan riskera att respondenten ledsnar men de frågor som 

utformats i detta fall kräver inget längre svar än ett fåtal ord eller beskrivningar. 

Dessutom är mitt syfte att få fram en beskrivning av den typiske norrlänningen. 

Att då i detta fall ge svarsalternativ missgynnar målet med min 

enkätundersökning. Utformningen av min enkät är som en intervju men i 

skrivande form för att få fram mer eller mindre känsliga åsikter. Jag tror även att 

det skulle vara svårare att ställa mina frågor då jag själv har en norrländsk 

dialekt som annars skulle kunna få respondenten att känna sig mer begränsad i 

att svara sanningsenligt.  

 

En annan fördel vid enkätundersökningar är att varje respondent får skriva ner 

sina svar vilket medför ett mer personligt resultat då risken annars är stor att 

åsikter lätt ändras och påverkas av att höra andras svar (Lundberg & Svensson, 

2009). 

 

Enkäten inleds med en kort muntlig beskrivning till min examensrapport. Den 

bakgrundsbeskrivning som respondenternas får lyder; ”Företag X vill nå den 

norrländska befolkningen och behöver nu hjälp av dig genom att skapa en 

beskrivning av deras målgrupp.” Därefter följer en ruta där respondenten fyller i 

sitt eget födelseår, sitt kön, sitt ursprung samt bostadsort. 

 

Innan enkäten delades ut fick dessutom 5 helt oberoende personer testa den för 

att jag skulle kunna se om någon fråga kunde missförstås eller behövde 

utvecklas samt hur lång tid det skulle ta att utföra den. 

2.3.3 Utförande 

Enkäten delades ut till studenterna under en av sina lektionstimmar för att kunna 

närvara och svara på eventuella frågor samt att jag under en kort tid kunde samla 

in svaren. Att svara på frågor som baseras på fördomar är inget som ska kräva 

lång tid utan det jag vill ha som svar är det första som de tänker på.  
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De svarande fick inledningsvis en kortfattad presentation kring mitt 

examensarbete samt hur lång tid som enkäten skulle ta att fylla i. Jag 

uppmanade därefter studenterna att hjälpa mig att beskriva norrlänningar som en 

målgrupp men undvek att använda begreppet fördomar. 

2.3.4 Uppföljning 

Utifrån enkäten som studenterna besvarade sammanställdes svaren till en primär 

persona baserad på de vanligaste fördomarna för respektive fråga.  

2.4 Intervju 

Enkäten (se bilaga 1) som riktade sig till studenterna återanvändes sedan för att 

skapa ytterligare en norrländsk persona utifrån den metod som litteraturen och 

bl.a. Alan Cooper beskriver. Detta kan läsas mer utförligt om i kapitel 3.5.3 Att 

utveckla en persona. 

 

Underlaget för att skapa en arketypisk persona utfördes med hjälp av att 

intervjua en person från Norrland. Det som är intressant att jämföra mellan den 

stereotyp som skapas genom enkätundersökningen samt den arketyp som 

skapats genom en intervju är de mjuka värden som presenteras. Jag har därför 

valt intervjuperson baserat på det kön, genomsnittsålder och yrke som är mest 

förekommande i enkätundersökningens resultat. 

2.5 Validitet 

Data är flyktiga och ständigt föränderliga (Leedy & Ormrod, 2005, s. 89). 

Problem uppstår när man mäter fenomen som innebär åsikter (Leedy & Ormrod, 

2005, s. 27). Kvalitativa forskare har börjat ifrågasätta deras relevans. Istället för 

begreppet validitet kan ord som trovärdighet, pålitlighet, bekräftande och 

kontroll användas. Kvalitativa forskare använder ofta triangulering - att jämföra 

flera olika datakällor för att hitta gemensamma nämnare - för att stödja 

validiteten i resultatet (Leedy & Ormrod, 2005, s 100). Termerna tillförlitlighet 

och validitet förknippas vanligtvis med kvantitativa studier som 

laboratorieexperiment eller stora enkätundersökningar med svarsalternativ. Vid 

kvalitativa studier är det bättre att använda begreppet trovärdighet (Trost, 2007, 

s. 65). 
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3 TEORETISK BAKGRUND 

I följande kapitel kommer en bakgrund till kundens betydelse att ges som följs 

av en fördjupning i begreppet persona, dess betydelse och utformning. Följt av 

detta ges en sammanställning av stereotypers uppkomst och därefter en kort 

beskrivning av landsdelen 1orrland.  

 

 

 

3.1 Vem är kund? 

Vanligtvis ser man den som betalar som sin kund men detta överensstämmer 

inte med Hedlunds (2008) definition. Enligt Hedlund är kunden den enda som 

inte går att ersätta. Återförsäljare och distributörer är distributionskanaler som är 

utbytbara, den som däremot köper varan eller tjänsten i slutändan är kunden som 

även kallas konsumenten. Skälet till att det numera är viktigt att förstå vem som 

är kunden är att det är kunden som bestämmer. Kunderna pratar med varandra, 

byter erfarenheter och kan på det sättet enkelt hitta nya alternativa lösningar 

(Hedlund, 2008, s. 14-15). Försök däremot inte att strypa eller styra 

kommunikationen, utnyttja istället möjligheten att låta kunder och medarbetare 

vara med i dialogen på marknaden (Hedlund, 2008, s. 30). 

 

Sörqvist (2000) menar att begreppet kund kan definieras på olika sätt, två 

förekommande definitioner är ”mottagare av en produkt” och ”de som 

organisationen finns till för”. En vidare definition är ”alla som på något sätt 

påverkas av verksamheten eller de varor och tjänster som produceras och 

tillhandahålls”. Att inneha en vid definition av begreppet kund innebär att man 

erhåller ett stort antal olika kunder som alla har unika krav på produkten. De 

uppstår ofta situationer då olika kunder har motsatta krav vilket leder till att man 

få prioritera vissa kunder eller kundkrav. Detta görs vanligtvis genom att dela in 

kunderna i primära och sekundära grupper (Sörqvist, 2000, s. 29). 

 

kap. 1 

Inledning 

kap. 2 

Metod 

kap. 6 

Diskussion 

kap. 5 

Resultat 

kap. 4 
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kap. 3 

Teori 
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3.2 Kundens betydelse 

Resultatet av överkapacitet i produktionen har lett till att det är kunder och inte 

varor som är en bristvara. Kunden är kung i den kundekonomi vi lever i. Trots 

att de inte nämns i företagets redovisning är kunderna företagets viktigaste 

tillgång. Företag måste ändra siktet från en fokusering av produkttillverkning till 

en fokusering på kunderkännande (Kotler, 2003, s.74). Peter Ducker betonade 

vikten av kundtänkande för 30 år sedan då han sa att syftet med ett företag är 

”att skapa en kund”. Företag måste bevaka sin kundlivscykel mer än vad de 

bevakar sin produktlivscykel. Däremot anstränger sig många företag på att hitta 

nya kunder istället för att behålla de redan befintliga. Så mycket som 70 procent 

av marknadsföringsbudgeten satsas på att hitta nya kunder samtidigt som 90 

procent av deras inkomster kommer från befintliga kunder (Kotler, 2003, s. 75). 

 

Idag vill konsumenten som individ ha en varudeklaration på en helt annan nivå. 

En stor del av människorna i nuet lever sina varumärken fullt ut. De associerar 

sig själva till varumärken som är, och står för samma saker, som dem själva. Det 

handlar om vänskap och om lojalitet. Framgångsrika varumärken har lyckats 

bygga vänskapsband med stora grupper människor, trogna konsumenter. Dessa 

människor är återköpskonsumenter. Situationen är fundamentalt annorlunda än 

den ursprungliga marknadsföringsskolan vars fokus ligger på att få ut så mycket 

varor som möjligt under en så kort tid som möjligt. Detta, enligt Jonason, 

fungerar inte på det mänskliga planet idag (Haglöf, 2002, s. 157-158) 

 

Larry Constantine är designer, lärare, författare och uppfinnare och han säger 

”Don´t make users the center of the design universe. To truly empower users, 

givet them better tools!” Med andra ord, låt inte användaren vara det centrala i 

en designprocess utan ge dem istället bättre verktyg för att göra dem nöjda 

(Pruitt & Adlin, 2006, s. 498).  

3.3 Kundens krav och behov 

Kunden har olika behov i olika situationer därför krävs det kunskap om den 

aktuella situationen för att kunna förstå sin kund (Sörqvist, 2000, s. 42). 
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Utvecklingen drivs framåt av individens beteende och behov och detta sker 

parallellt för alla branscher oavsett verksamhet (Hedlund, 2008, s. 8). Det finns 

några grundläggande områden i människors behov, av den anledningen har alla 

liknande behov. Viktigt är däremot att poängtera att behoven ofta har olika 

uttryck och därför finns det utrymme för ett sådant stort utbud av olika 

varumärken (Wanger, 2002, s. 47-48). Kunder skiljer sig även åt med avseende 

på deras olika tillgångar till pengar, tid och kunskap (Wanger, 2002, s. 50). 

Olika kunder har alltså olika behov och olika resurser (Wanger, 2002, s. 117). 

 

En viktig grund för kundtillfredsställelse är i vilken utsträckning kundens behov 

uppfylls. Individens behov har länge fokuserats inom en mängd vetenskaper. 

Inom psykiatrin används Maslows behovspyramid från 1954 (se figur 1) som 

visar att människan har ett antal behov som är underordnade varandra (Sörqvist, 

2000, s. 40). 

 

Självförverkligande behov 

------------------ 

Prestationsbehov 

---------------------------- 

Sociala behov 

--------------------------------------- 

Trygghetsbehov 

-------------------------------------------------- 

Fysiska behov 

 

Figur 1. Maslows behovspyramid. Källa: Sörqvist, 2000, s. 40 

 

Det finns också dem som anser att det finns naturliga och skapade behov. De 

naturliga behoven är de bilogiska och grundläggande som vi föds med. De 

skapade behoven är däremot de behov som marknadsförare skapar, behov som 

ingen visste sig hade tidigare (Wanger, 2002, s. 52). De produkter som det finns 

ett naturligt behov till anses vara lättare att sälja men de säljer ändå inte sig 

själva utan bra marknadsföring (Wanger, 2002, s. 55). 
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Philip Kotler, ”pappan till modern marknadsföring”, diskuterar ytterligare två 

typer av behov som kan vara relevanta. Hemliga behov, nämligen sådana som 

kunden inte vill erkänna eller stå för inför andra men som ändå påverkar 

kundens upplevelse och preferenser, samt de verkliga behoven, vilka är de 

behov som kunden egentligen borde tillfredsställa även om ett annat behov är i 

fokus (Sörqvist, 2000, s. 42). 

 

Istället för att göra saker rätt, se till att göra rätt saker. Lönsamhet och 

avkastning driver alla kommersiella verksamheter. Däremot bör prioriteringen 

göras till kundens fördel, i och med att kundens behov tillfredsställs sker en 

automatisk lönsamhet. Att upptäcka att sina affärer inte fungerar som de borde 

innebär inte att problemet direkt finns internt inom företaget, se istället till 

verkligheten och dess helhet (Hedlund, 2008, s 9). Det är inte kunden som skall 

anpassa sig, det är företaget som skall anpassa sig till kunden begäran. Det finns 

ett behov av dialog, vi som individer vill prata med varandra och inte bli 

tillsagda hur och vad vi ska göra (Hedlund, 2008, s. 10). Alla har redan hört de 

vackra orden och finputsade uttalandena, dessa skall glömmas, kunden vill idag 

få svar i en ärlig dialog. Hedlund uppmanar istället till att våga vara ett öppet 

företag och inse att det är kunden som i slutändan betalar din lön (Hedlund, 

2008, s. 29). 

3.4 Att lära känna sin målgrupp 

Kundens beslut fattas aldrig slumpmässigt, kundens köp grundar sig på att 

kunna uppnå sina egna mål. Se inte köpet som en överföring av pengar utan som 

en start på en relation (Hedlund, 2008, s. 32). 

 

Receptet på framgång lyder helhetssyn. Marknadsföring och försäljning ska inte 

bygga på gissningar (Hedlund, 2008, s. 53). Testa att byta stol och sätta dig i 

kundens sits (Hedlund, 2008, s.50). 

 

Vem ska du övertyga? Skapa personligheter med olika behov, olika typer av 

dialog samt olika typer av krav. Det finns inga genomsnittliga kunder, tänk 

istället individer annars kommer din dialog att brista (Hedlund, 2008, s. 36). 
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Marknadsundersökningar tittar många gånger bakåt och är därmed obrukbara i 

de sammanhang då du vill lära känna framtiden. Tradition är ingen bra 

utgångspunkt, det är andra tider idag. Möjligheterna att studera hur kunden 

agerar idag är möjligt utan kostsamma undersökningssystem, det krävs bara 

eftertanke, struktur och analys (Hedlund, 2008, s. 46). 

 

”Innovation innebär att utmana antaganden”. Enligt Lars Albinsson har vi alla 

förutfattade meningar. Dilemmat är att det inte finns någon förnyelsekraft, alla 

använder sina tidigare erfarenheter som referensram. Saker som inte finns kan 

inte marknadsundersökas. Det går inte att fråga vad kunden vill ha utan istället 

fråga vad som är viktigt. Genom att ha en bra dialog med olika intressenter ökar 

möjligheten till innovation. ”Designing something for someone requires as 

much attention on someone as on something” (Albinsson, 2007). 

 

Det är viktigt att be kunden beskriva sina behov, problemet är dock att 

människor gärna beskriver sina behov på ett sätt som de tror att andra vill att de 

skall svara. Sannolikt berättar människor inte hela sanningen om sina behov om 

det finns en tendens till att de framstår som mindre bra. Som kund vill man inte 

uppfattas som exempelvis lata, svaga, snåla eller okunniga trots att det är 

beskrivningar som en stor del av befolkningen besitter (Wanger, 2002, s. 69). 

3.4.1 Segmentering, en metod för att identifiera sin kund 

Modeller används inom de flesta områden för att kunna illustrera och avbilda en 

mängd insamlad data (Cooper, m.fl., 2007, s. 76). Användarrepresentationer är 

inte ett nytt fenomen. Under årens lopp har flera metoder uppstått för att 

förstärka, kommunicera, och bearbeta data kring användaren samt den 

information som utvecklats via representationer av användare (Pruitt & Adlin, 

2006, s. 21). 

 

När företag delar in kunder i olika undergrupper kallas det för segmentering av 

sina kunder. Motsatsen till segmentering skulle kunna vara massdistribution, en 

sort till alla. Svårigheten är då att veta vad alla vill ha. Producenter väljer då 

vanligtvis att lägga sig någonstans i mitten, denna strategi fungerar dock bara på 

marknader som är outvecklade. I början av 1900-talet utvecklade Ford en bil för 
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alla. Historien säger att kunden fick välja vilken färg som helst på bilen, så länge 

man valde svart… (Wanger, 2002, s. 117-118). 

 

Företag kan på olika sätt segmentera sin marknad. Demografiskt; genom att 

sammanställa variabler som kön, inkomst, bostadstyp eller en geografisk 

segmentering, segmenteringen kan även bygga på psykologiska modeller. 

Genom att definiera tydliga grupper av kunder kan detta skapa en förståelse för 

hur de resonerar och agerar. Beteenden ändras snabbt och denna segmentering 

kan inte bygga på historisk fakta (Hedlund, 2008, s 18-19). En segmentering kan 

ta fasta på olika typer av egenskaper hos kunderna. När en producent väljer att 

utgå från en variabel som ålder bör det också finnas en tanke om att en 

kundgrupp i samma ålder även har likheter i andra avseenden. Om en 

kundgrupp inom samma ålder inte har liknande behov eller beteendemönster är 

det ingen bra utgångspunkt (Wanger, 2002, s. 118-119). 

 

Erik Haglöf (2002) refererar i sin bok, Tänk tvärtom!, om Joakim Jonasons sätt 

att beskriva vägen till framgångsrik reklam. Till stor del berättar Jonason om hur 

hans reklambyrå, Paradiset, arbetade vid lanseringen av Dieselkampanjen. Han 

beskriver att det inte går att sitta och vara målgruppsorienterad eftersom att de 

flesta som de riktade sig till ingick i flera traditionella målgrupper. Den som 

försöker sig på ”gammalt hederligt målgruppstänkande” med uppdelning av 

inkomst, geografi, yrke o.s.v. kommer att misslyckas. Hade de 

målgruppsorienterat sig alltför mycket, hade de enligt Jonason, blivit en 

begränsning och ett hinder att komma framåt (Haglöf, 2002, s. 42). 

 

Jonason påpekar vidare att världen inte består av rutor med en gruppering av 

människor och deras beteenden. Redan på ett tidigt stadium i den kreativa 

processen blir många reklamskapare fixerade vid de tänkta mottagarna som 

definieras som målgrupp. Ju mer fixering vid målgruppen desto mer låst blir 

man kring målgruppstänkande. ”Att ställa krav på de människor man vill 

kommunicera med är helt i sin ordning”. ”Du får lov att engagera dig en stund. 

Jag har något intressant att säga!” (Haglöf, 2002, s. 85). 
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Företag jobbar ständigt med undersökningar. Man frågar vad målgruppen vill ha 

och anpassar sig sedan därefter. Det går inte att agera som s.k. ”discodads”, 

som Joakim Jonason kallar dem. Discodads är dem som exempelvis undersöker 

vad ungdomar tycker är häftigt och kul. ”- Titta, unga åker skateboard, då ska 

vi ha en skateboard i annonsen”. Det fungerar inte så, utan snarare tvärtom. Om 

företag istället kan, som i detta fall, behandla de unga som människor, är det 

lättare att nå fram med sin kommunikation. Många har nämligen en tendens att 

använda klassiska klichéer. Våga istället bryta mot normen (Haglöf, 2002, s. 

121-123).  

3.4.2 Att skapa en representant av marknaden 

De som påstår att de har miljontals användare som använder produkten på olika 

sätt och att det därför inte finns en typisk användare har fel. För dem blir de 

svårt att utveckla något på ett tilltalande sätt enligt Beyer och Holtzblatt. Låt inte 

individuella skillnader förblinda dig i designarbetet. En produkt kan skapas för 

att uppfylla krav hos olika målgrupper eller tilltala olika organisationer, däremot 

kan skillnaden uppstå i förpackningsdesignen eller i marknadsföringen för att 

deras olika attityder ska tilltalas (Beyer & Holtzblatt, 1998, s. 141). 

 

”Massmarknadsföring placerar produkten på marknaden, går i mässan på 

söndag och ber att någon köper den.” Kotler (2003) menar att epoken då 

företag riktar sig till massmarknaden börjar närma sig slutet. 

Massmarknadsföring innebär att man skapar en bild av genomsnittskunden. 

Genomsnitt är vilseledande, siktar man mot det kommer man att förlora. Vid val 

av marknad skall man tänka på följande: att sälja till människor med pengar är 

lättare än att sälja till de som saknar pengar. Försök dessutom att sälja till 

användare, inte till köpare (Kotler, 2003, s. 200). 

3.5 Personas, ett designverktyg 

Alan Coopers persona introducerades 1999 till allmänheten. I sin bok The 

Inmates Are Running the Asylum diskuterar Cooper många av de anledningar till 

varför högteknologiska produkter är byggda för att driva oss, som användare, 

vansinniga. Cooper menar istället att tekniken bör fokusera på människan. Han 

introducerade personas som en lösning för att återställa förnuftet till 
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produktutveckling och design. Coopers första formella persona som reflekterade 

hans idé kring målinriktad design (eng. Goal-Directed Design) gjordes 1995 och 

användes till att kommunicera olika perspektiv från användare till en komplex 

designlösning för ett konsultprojekt (Pruitt & Adlin, 2006, s. 32). 

 

”Personas är inte riktiga människor… de är hypotetiska arketyper av verkliga 

användare… definierade med signifikant precision” (Cooper, 1999, s. 124).  

3.5.1 Skillnaden mellan klassiska målgruppsbeskrivningar och personas 

Klassiska målgruppsbeskrivningar ger inte tillräckligt med stöd i designen av en 

produkt eller tjänst, då de saknar förståelse för mål och behov. 

Målgruppsbeskrivningen fokuserar mer på uppgifter och aktiviteter. Nackdelen 

är att aktiviteter lätt förändras medan målen består (Olovsson, 2007). 

 

Insamlad data kring en målgrupp kan istället sammanställas till en modell, en 

s.k. persona. Personas ger en tolkning av kommunikation kring användarnas 

beteende, tankar, vad det vill och varför. Insamlade data baseras på verkliga 

människors motiv och beteende (Cooper, m.fl., 2007, s. 75). Personas grundas 

på empiri men är mer specifik än en målgruppsbeskrivning. Användaren är 

expert på sitt arbete men inte designer. Användarna är dock fortfarande en viktig 

resurs som vi lägger ned mycket tid på men vi låter aldrig en enskild användare 

påverka lösningen direkt (Olovsson, 2007). 

3.5.2 Personas mål och betydelse 

Om du skall designa något för att tillfredsställa alla användare kan det sluta med 

att du inte tillfredsställer någon alls. Idag utvecklas mjukvaror för att 

tillfredsställa alltför många användare vilket resulterar till att det blir en låg 

tillfredsställelse hos användarna. Detta är en anledning till varför personas är 

användbara (Cooper, m.fl., 2007, s. 77). 

 

Personas blir alltmer populärt inom utvecklingen av användarupplevelser men 

kan också vara en anledning till en del missuppfattningar (Cooper, m.fl., 2007, 

s. 77). Personas är lämpliga när man skall designa produkter för olika människor 

med specifika mål (Cooper, m.fl., 2007, s. 78). 
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Personas representeras som individuella personer, personifierade, som engagerar 

och påverkar empatin av designen. Designbeslut baseras både på kognitiva och 

känsliga dimensioner av personan, vilket är dess mål (Cooper, m.fl., 2007, s. 

81). 

 

En persona utan mål kan fungera som ett användbart verktyg vid 

kommunikation men saknar förmågan att fungera som ett designverktyg. 

Människors och personans mål är det som motiverar dem att handla som de gör. 

Du kan väldigt sällan fråga användaren vad målet är, det är en svår fråga och 

svaret är oftast inte helt sant. Därför måste forskare och designers noga 

rekonstruera mål genom att observera användarens beteende (Cooper, m.fl., 

2007, s. 88). 

 

• Att skapa personas från antaganden är bra men att skapa personas 

baserat på data är mycket bättre. 

• Personas är minnesvärda och ett användbart kommunikationsverktyg om 

de kommuniceras på rätt sätt. 

• För att en persona skall fungera som den är tänkt behöver den stöd från 

alla nivåer inom en organisation. 

• Personas är inte en enda process utan bör integreras med aktuella och 

bestående verktyg. 

• En effektiv persona kräver organisatorisk själviakttagelse och strategiskt 

tänkande. 

• Personas kan utvecklas snabbt och direkt visa sitt värde men för att få ett 

så bra resultat som möjligt bör tid och resurser investeras  

(Pruitt & Adlin, 2006, s.42). 

3.5.3 Att utveckla en persona  

Nyckeln till Coopers persona är att representationen bör baseras på distinkta 

användarmål förutom beteende, agerande eller enkel information kring 

demografi. Coopers målstyrda design fokuserar på upptäckande, förståelse och 

skapande av de centrala behoven och motivationen för användarens mål. 

Författarna Pruitt och Adlin håller med Cooper gällande sin åsikt att personas 

som skapas med ett mål som kritisk centralpunkt ger en djupgående information 
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kring produktdesign som kan resultera i en elegant djup och långlivad design 

(Pruitt & Adlin, 2006, s.36). 

 

Personas och andra användarrepresentationer används inom skilda områden för 

att ingjuta data kring användaren. Vanligtvis sammanställs och kommuniceras 

användarrepresentationerna som statiska dokument eller andra artefakter för att 

skapa en kort sammanställning av intressant och relevant information kring 

användaren. Dessa artefakter har visat sig mycket hjälpsamma med anledning av 

att de kan göra information kring användaren tillgänglig, engagerande och 

minnesvärd. Däremot är dessa representationer inte levande. De är avbildade 

som orörliga porträtt med ett tillhörande statiskt dokument (Pruitt & Adlin, 

2006, s.36). 

 

Om nu personas är en sådan bra användarrepresentation varför använder då inte 

alla den metoden? Att utveckla och använda personas är lättare sagt än gjort. 

Trots att personas har blivit ett välkänt fenomen är det många som letar och 

behöver kunskap kring hur skapandet skall ske (Pruitt & Adlin, 2006, s.37). 

 

Det är viktigt är att personan utvecklas och behandlas med respekt för de 

människor som den representerar. Personan skall fungera som ett hjälpverktyg 

för utvecklingsteam gällande kommunikation. Idealet är när personas demografi 

är en blandning av de reflektioner som forskare observerat i den breda 

marknaden. Personan skall vara typisk och trovärdig men inte stereotypisk! 

Personan skall ej sträva efter att vara en genomsnittlig användare utan bör 

uttrycka exemplar och definitiva beteenden inom en grupp. Med andra ord, ett 

intervall som skiljer sig från genomsnittet. En uppsättning av personas skapas 

för istället för att spegla olika beteendemönster. Alla människor har 

motivationer som driver och påverkar sitt beteende, en del uppenbara och andra 

subtila, detta gäller även för personan (Cooper, m.fl., 2007, s. 83). 

 

Många använder termen persona och användarprofil som synonymer. Detta, 

enligt Cooper, stämmer inte i de fall då endast profilen består av en kort 

biografiskt skiss bestående av namn, bild och vanligtvis en mindre demografisk 

beskrivning. Detta kan lätt liknas med en stereotyp och är inte användbart som 
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designverktyg. Givetvis används även denna beskrivning hos en persona, men 

då för att beskriva det mer underliggande hos användaren.  

 

Processen att ta fram ett marknadssegment kan liknas med framtagningen av en 

persona. Däremot baseras marknadssegment på demografi, distributionskanaler 

samt inköpsbeteenden medan personan baseras på användarbeteende och 

motivation.  

 

När det inte är möjligt att utveckla rigorösa personas kan s.k. provisoriska 

personas användas. Dessa är ett användbart retoriskt verktyg för att tydligt 

kommunicera antaganden kring vem som är den viktiga användaren och vad 

denne behöver. Provisoriska personas utvecklas på samma sätt men bygger på 

redan befintlig data och gissningar kring beteende, motivation och mål. Dessa 

är, enligt Cooper, bättre än ingen persona alls (Cooper, m.fl., 2007, s. 85-86). 

 

Alison J. Head (2003) har utifrån Alan Coopers The Inmates Are Running the 

Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the 

Sanity, sammanställt två listor som berör utvecklandet av en persona. 

 

• Sammanställ 1-2 sidor med utförlig beskrivning av varje persona. 

• Identifiera arbetsflödet och dagliga beteendemönster, med specifika, och 

inte allmänna, detaljer. 

• Ange två eller tre tekniska färdigheter för att ge en uppfattning om 

datavanan. 

• Ta med en eller två fiktiva uppgifter om personens vardag, intresse eller 

vanor, som kan göra varje person unik och minnesvärd. 

• Använd inte någon du känner som en persona, skapa en 

sammanställning, baserad på intervjuer och forskningsdata. 

• Återanvänd inte personas från tidigare projekt, intervjua och skapa nya 

personas för varje projekt. 

• Minimera antalet personas som skapas för ett projekt, mellan tre och sju 

stycken är lagom beroende på projektet. 
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• Utveckla en trovärdig arketyp så att designteamet kommer att acceptera 

personan. 

Viktiga faktorer som bör ingå vid definiering av en persona; 

• Ett namn (ett riktigt namn som Anna eller Pelle) 

• Ålder  

• Ett foto  

• Personlig information, inklusive familje- och bostadsförhållanden  

• Arbetsmiljö (de verktyg som används och de förutsättningar som gäller, 

snarare än en befattningsbeskrivning) 

• Datavana och vana vid användning av webben 

• Tekniska frustrationer 

• Attityd och inställning 

• Motivation för att använda en högteknologisk produkt 

• Vana vid informationssökning och favoritkällor 

• Personliga och yrkesmässiga mål 

• Uppriktiga citat  

(Head, 2003, s. 14-22) 

3.5.4 Personans livscykel 

Enligt Pruitt och Adlin består personans livscykel av fem faser. Anledningen till 

att utvecklandet är cykliskt beror på att varje fas bygger på nästkommande, det 

går alltså inte att hoppas över någon fas.  

 

Fas 1 – familjeplanering  

Den första fasen består av familjeplanering som till största delen innebär 

research och analys. Under denna del skapas en arbetsgrupp som bl.a. 

genomskådar problem och behov hos organisationen, företaget eller produkten 

(Pruitt & Adlin, 2006, s. 48). När dessa problem och behov identifierats skall 

målgruppen identifieras med rådata. Första halvan av denna fas innefattar till 

största delen att skapa ett upplägg så att organisationen förstår meningen och 

betydelsen av en persona. Andra delen består av en diskussion kring vilken typ 

av information som byggandet skall baseras på. Den första fasen, 

familjeplaneringen, är färdig då beslut tagits huruvida personas är rätt för 
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organisationen och det aktuella projektet samt då en grundlig datainsamling 

genomförts (Pruitt & Adlin, 2006, s. 49). 

 

Fas 2 – befruktning  

Fas två är den fas då personan befruktas, det är då den viktiga informationen 

extraheras från samtliga datakällor. Vid denna fas beslutas hur många personas 

som kommer att behövas för att kommunicera den viktigaste informationen, 

detta beror också på vilka kvaliteter och element som skall beskrivas. Personan 

skall även prioriteras och värderas (Pruitt & Adlin, 2006, s. 49).  

 

Det skall även beslutas när personan är färdig för att introduceras till 

designteamet. Till stor del består denna fas av datafiltrering samt användarens 

unika roll, mål och segment. Färdiga personas inkluderar både konkret fakta 

men även berättande element (eng. storytelling). När denna fas är avklarad har 

den råa datan omvandlats till en färdig robust persona som är redo att medverka 

i designprocessen (Pruitt & Adlin, 2006, s. 50). 

 

Fas 3 – födelse och mognad 

Den tredje fasen innefattar personans födelse och mognadsprocess. Precis som 

när föräldrar följer sina barn till skolan första dagen skall även arbetsgruppen 

leda sina personas till en organisation för att börja interagera med andra 

människor. Vanliga problem under denna fas grundar sig ofta på en avsaknad av 

acceptans eller synlighet detta leder då till att personan försvinner och tynar bort 

från projektet. För att undvika detta krävs en tydlig kommunikation för att 

klargöra att personans betydelse är förstådd (Pruitt & Adlin, 2006, s. 50). 

 

Det finns olika metoder för att kommunicera personan till ett produktteams 

medlemmar. Webbsidor, affischer, illustrationer, videos, diagram och 

elektroniska dokument är bara några exempel. Arbetsgruppen som utvecklat 

personan måste vara påläst kring hur användarrepresentationen skall användas 

och vara förberedd att besvara svåra frågor (Pruitt & Adlin, 2006, s. 51). 

 

Fas 4 – vuxenliv  
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I den fjärde fasen har personan kommit till vuxenlivet och har därför ett jobb att 

utföra. Personan används inte bara vid diskussioner kring designbeslut utan kan 

även ha stor påverkan vid planering, design, utvärdering och introduktion av 

produkter. Personan kan även vara ett bra verktyg inför planering av 

marknadsföring, reklam och säljstrategier (Pruitt & Adlin, 2006, s. 51). 

 

För att personan skall kunna påverka på ett effektivt sätt är det viktigt att 

samtliga medlemmar i ett designteam har samma uppfattning och tolkning av 

personan (Pruitt & Adlin, 2006, s. 52). 

 

Fas 5 – pension eller återanvändning 

Den avslutande fasen är den femte som inkluderar personans prestationer, 

pension eller eventuell återanvändning. Vid denna fas är det hög tid att 

utvärdera användandet och betydelsen samt eventuellt besluta om det är möjligt 

att återanvända personan till nästa version av den utvecklade produkten. 

Ifrågasätt om personan förändrade designen? Vid avslutningen av ett 

designprojekt kan personan vara ett användbart verktyg för att mäta framgång 

(Pruitt & Adlin, 2006, s. 52). 

 

Personans livscykel syftar till att stärka och inte ersätta din befintliga 

arbetsprocessen. Personans livscykel handlar om att tidigt och ständigt fokusera 

på användarens behov och mål (Pruitt & Adlin, 2006, s. 52). 

 

Många anser att de inte hinner med alla faser i personans livscykel p.g.a. att de 

inte orkar eller hinner vänta. Om utvecklingsfasen skyndar på kan istället 

antagande personas (eng. assumption personas) göras som inte bygger på 

research utan enkla antaganden (Pruitt & Adlin, 2006, s. 54). 

3.5.5 Personans styrkor som ett designverktyg 

Personan är ett kraftfullt och mångsidigt designverktyg som förenklar 

utvecklingen av produkter. En persona hjälper formgivare att; 
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• Bestämma (eng. determine) vad en produkt ska göra och hur den ska 

fungera. Som grund för utformningen används personans mål och 

uppgifter. 

 

• Kommunicera (eng. communicate) med intressenter, utvecklare och 

andra designers. Med hjälp av personan skapas ett gemensamt språk för 

att kunna diskutera beslut vid utformning. Den förenklar även 

fokuseringen på användaren under hela processen. 

 

• Skapa samförstånd och engagemang (eng. build consesus and 

commitment) för en design. Med ett gemensamt språk följer en 

gemensam förståelse. Detta eftersom att personan liknar riktiga 

människor och är därför lättare att relatera till än andra listor och 

diagram över målgruppens beteende.  

 

• Mätning (eng. measure) av designeffektivitet. Designbeslut kan testas 

enklare, även om det inte ersätter behovet att kunna testa med riktiga 

användare så ger den en starkare verklighetskontroll. 

 

• Bidragande (eng. contribute) till andra produktrelaterade aktiviteter 

såsom marknadsföring och försäljningsplaner. Personan är möjlig att 

återanvända genom hela kedjan från idén till ute på marknaden  

(Cooper, m.fl., 2007, s. 79). 

 

3.5.6 Risker med att använda personas 

Personas leder inte alltid till framgång. Det räcker inte bara med att skapa en 

persona. Författarna Pruitt och Adlin nämner fyra av de vanligaste 

anledningarna till att personan leder till ett misslyckande. Den första 

anledningen grundar sig ofta på att systemet inte accepteras eller stöds av 

ledarteamet då personan ofta skapas längre ner i en organisations uppbyggnad. 

Det är därför viktigt att få en förståelse av nyckelpersoner i ledningen (Pruitt & 

Adlin, 2006, s.39). 
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Den andra anledningen till ett misslyckande grundar sig på att personan inte ses 

som trovärdiga då de har en komponent som består av fiktion och lösa 

antaganden som inte kan associeras till metodisk data (Pruitt & Adlin, 2006, 

s.40). 

 

Den tredje anledningen till varför en persona riskerar att misslyckas är i de fall 

då de blir bortglömda och inte omtalade beroende på dålig kommunikation. 

 

Mest problematiskt är att lyckas få samtliga medlemmar i ett designteam att 

förstå användandet av en persona. Detta leder då till den fjärde anledningen till 

att personas misslyckas (Pruitt & Adlin, 2006, s. 40). Vanligaste orsaken till 

detta är att ett designteam kan uppleva den som ett distraherande moment istället 

för ett hjälpverktyg (Pruitt & Adlin, 2006, s.41).  

3.5.7 Personan, en arketyp och inte en stereotyp 

Genom att utforma personas kan en förståelse för målgruppens mål i olika 

sammanhang skapas. För att personan skall fylla sitt syfte bör de inte baseras på 

generaliseringar och stereotyper. En persona skall vara en arketyp för en bred 

massa (Cooper, m.fl., 2007, s. 76).  

 

Personas representerar en grupp av användarna, en grupp av klass eller typ, 

baserat på ett specifikt beteendemönster. För att personan skall vara effektiv 

krävs det att de är kontextuella och bör inte återanvändas bland flera 

produktutvecklingar inom ett företag. Cooper, m.fl., (2007) anser att personan 

måste bygga på datainsamlingar kring målgruppen och skall utvecklas 

individuellt för varje specifik produkt. Personaarketyper får ej kopplas samman 

med stereotyper. Enligt Cooper är stereotyper, med respekt, motsatsen till 

välutvecklade personas (Cooper, m.fl., 2007, s. 82). 

 

I artikeln Personas. Love ém. Hate ém. Struggle to integrate them. Are they truly 

useful, or a little hokey? ifrågasätter Tom Chi och Kevin Cheng användbarheten 

av personas. Chi och Cheng menar att de färgstarka berättelserna som skapas 

kring personas kanske är bland de mer kontroversiella aspekterna. Är det någon 

som bryr sig om vilken bil personan kör eller vad den är allergisk mot? Även 
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om den största delen kring en personas beskrivning kretsar kring dennes 

arbetssituation kommer alltid någon att ifrågasätta relevansen av den 

information som uppfunnits för att färglägga och ge personan mer liv. Chi och 

Cheng ifrågasätter om personas verkligen speglar användaren på ett lämpligt sätt 

eller är det egentligen stereotypiska användare som skapas utifrån ogrundade 

antaganden? Dessa berättelser är däremot minnesvärda då de består av enheter 

som har konsten att med vissa knep kunna göra det lättare att komma ihåg. Att 

använda ett enhetligt språk förbättrar personans betydelse och genomslagskraft. 

Ett delat ordförråd är också bättre än inget då det är riktigt knepigt att sträva 

efter rätt vokabulär. Även om 100 användare studeras för att utveckla en 

uppsättning personas finns det användare som ändå inte passar in i de kategorier 

som det är tänkt att skapa (Chi & Cheng, 2006, s. 41). 

 

Miljöskillnader kan också drastiskt påverka hur två personer skall representeras 

av samma persona. Även om dessa personer har samma befattning inom 

respektive organisation kan deras arbetsdag skilja sig gällande uppgifter och 

atmosfär. Om personas inte kan hantera dessa verkliga interaktionsproblem, på 

vilken nivå är de då användbara? Blir de bara användbara i de fall då de testas 

för användning? Chi och Cheng avslutar sin artikel med att ifrågasätta vem 

personan skall skapas för; designers, utvecklare eller chefen (Chi & Cheng, 

2006, s. 42). 

3.6 Stereotyper 

När vi träffar nya människor får vi inte veta så mycket om dem men det vi får 

veta använder vi för att kategorisera. Vanligtvis är det fysiska attribut som 

hudfärg, ålder, kön samt kläder och frisyrer. Utifrån dessa egenskaper dras 

automatiskt stereotypiska slutsatser om andras personliga egenskaper (Hinton, 

2003, s. 10). 

 

Inom psykologin anser man att den generella benämningen av stereotyp består 

av tre viktiga komponenter. Den första innebär att en grupp människor känns 

igen baserat på en viss egenskap, som exempelvis ålder, kön, nationalitet, 

religion eller yrke. Därefter har vi människor en tendens till att tillskriva denna 

grupp som en helhet med ytterligare egenskaper som vanligtvis innefattar 
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personlighetsdrag eller fysiska egenskaper. När vi slutligen konstaterat att en 

viss person har en egenskap som identifieras med en viss grupp tillskrivs denna 

person en stereotypisk egenskap (Hinton, 2003, s. 11-12). 

 

Begreppet stereotyp betyder att ”…en kategori människor tillskrivs en 

uppsättning gemensamma egenskaper, vilka utgör den stereotypa uppfattningen 

om gruppen. 1är man har fastställt att en person tillhör gruppen tillskrivs 

personen de stereotypa egenskaperna…” (Hinton, 2003, s. 174).  

 

Stereotyper har länge betraktats som felaktiga eftersom de förutsätter att alla 

som tillhör en grupp inte har några skillnader sinsemellan (Hinton, 2003, s. 31). 

Hur kan det då komma sig att stereotyper är ett vanligt förekommande fenomen 

om de anses felaktiga? En anledning tros vara att det har med vår motivation att 

skapa, stereotyper ingår i våra fördomar. Vi människor har nämligen en tendens 

till att ständigt leta efter en syndabock, en negativ syn på andra samhällsgrupper. 

Detta är ett synsätt som tros förklara det rasistiska våldet (Hinton, 2003, s. 19-

20).  

 

Fördomar och fientlighet mellan grupper grundar sig ofta på en konkurrens om 

tillgångar. Detta fenomen uppstår vanligtvis vid uppdelningar av 

människogrupper inom exempelvis idrott eller geografi (Hinton, 2003, s. 22).  

3.6.1 Ingen rök utan eld 

En trolig anledning till att många stereotyper lever kvar kan liknas med 

ordspråket ingen rök utan eld. Det måste väl ändå finnas en liten sanning 

eftersom att de ändå någon gång uppstått? Genom att lyfta fram minnesvärda 

exempel överlever också dessa generaliseringar.   

 

Jämför hur vi får vår kunskap kring omvärlden. Våra egna erfarenheter är 

givetvis en av källorna till vår kunskap. Forskare har även funnit att människor 

har stereotypiska uppfattningar om nationaliteter som de ändå inte har någon 

personlig erfarenhet av. Detta beror på att en annan källa till kunskap är 

omgivningen samt kulturen. Detta gör det möjligt att skapa en uppfattning som 
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grundar sig på en åsikt bland våra vänner, bekanta och media (Hinton, 2003, s. 

23).  

3.6.2 Kategorisering 

Det finns dem som hävdar att vi måste kategorisera vår omvärld för att kunna 

förstå den. En effekt av vår kategoriseringseffekt kan vara vårt sätt att skapa 

stereotyper. Dessa stereotyper medför även att vi skapar oss förväntningar innan 

vi ens träffat en viss typ av människa som ingår i en viss typ av kategori. Det 

hävdas även att människan tänker strategiskt snarare än logisk eller statistiskt, 

av den anledningen kan stereotyper även förenkla och påskynda vårt 

tankearbete. Detta gäller endast i de fall då vi letar efter en viss typ som 

överensstämmer med våra förutfattade förväntningar kring denna typ (Hinton, 

2003, s. 27). 

 

Stereotyper innebär att skapa grupperingar. I samma stund som en person 

placeras i en viss kategori eller grupp får denna person även de egenskaper som 

resterande i denna grupp innefattar. Däremot är det viktigt att komma ihåg att 

även vi som betraktar och kategoriserar andra tillhör en grupp i samhället. Ingen 

människa är isolerad och därför inte heller opartisk eller objektiv.  

 

Människor tillhör inte heller bara en grupp utan ett antal olika, en familj, en 

släkt, ett samhälle, en nation o.s.v. Egengruppen, kallas den kategori som vi 

själva tillhör medan de grupper som vi jämför oss med kallas för 

främlingsgrupper. Av någon anledning tycks vi alltid ha en mer positiv 

uppfattning om våra egengrupper. Denna starka känsla av grupptillhörighet 

medför att vi skapar vår sociala identitet (Hinton, 2003, s. 28-29). 

 

Undersökningar har visat att även mycket små barn kategoriserar. Det verkar 

som att vi människor har ett medfött anlag att dela in objekt och människor i 

grupper (Hinton, 2003, s. 35). Stereotypering är i grunden en grupprocess. Det 

är den egna grupptillhörigheten som påverkar hur vi gör bedömningar i ett 

socialt sammanhang. Det är detta sociala sammanhang som skiljer 

kategorisering av objekt från kategorisering av människor. När man kan 

konstatera att personen är en landsman eller främling kan inställningen till 
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denne påverkas, mer eller mindre positivt (Hinton, 2003, s. 105). 

Kategoriprocessen kan nämligen leda till en förstärkning av olikheterna mellan 

olika grupper samtidigt som den förstärker likheterna mellan gruppens 

medlemmar (Hinton, 2003, s. 123).  

3.6.3 Personlighetstyper 

Om det var möjligt att bestämma människors personlighetstyper, precis som 

kategorisering av exempelvis olika möbler, skulle det innebära att vi kunde 

förutsäga och förklara beteendet hos andra människor. Om det fungerade på det 

sättet att vi visste vilken typ av personlighetstyp varje människa hade skulle 

ingen längre vara okänd. Denna tro har nämligen folk haft genom historien. År 

1942 hävdade t.ex. Sheldon att det inom psykologin fanns ett samband mellan 

personlighet och kroppstyp. Som utgångspunkt använde Sheldon de tre 

kroppstyperna rund, atletisk och tunn (Hinton, 2003, s. 38-39). 

3.6.4 Media och kulturens påverkan 

Nya kommunikationskanaler som film, radio, TV och Internet har ökat 

spridningen av olika sociala representationer. Hinton (2003) påpekar dock att 

”Vi får inte låta oss påverkas av föreställningen om det `globala samhället`, till 

den grad att vi blundar för den kulturella mångfalden.” Det är däremot viktigt 

att vara medveten om att denna spridning av olika kulturer inte alltid skapar en 

förståelse, inte heller är dessa representationer objektiva. Det kan nämligen i 

många fall även leda till missförstånd, men kan även förstärka stereotypering 

(Hinton, 2003, s. 158). Det finns olika sociala representationer bland olika 

kulturer, detta medför därför till olika synsätt. För att undersöka hur en viss 

stereotyp uppstått bör alla typer av kommunikation, inklusive TV, böcker och 

film, studeras (Hinton, 2003, s. 158).  

3.7 Norrland 

Sverige består av tre landsdelar, Norrland, Svealand och Götaland. Norrland är 

benämningen på Sveriges nordligaste område som täcker drygt 60 procent av 

landets yta (se figur 2). Området innefattar de fem länen; Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. 1997 hade Norrland 1 
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201 694 invånare, vilket motsvarade 13,8 procent av Sveriges befolkning 

(Mena-Berlin, 2002 s. 206). 

 

Figur 2: Karta över 1orrland. Källa: Regionfakta, 2009  

3.7.1 Befolkningsstatistik 

Nedan följer Statistiska Centralbyråns sammanställningar gällande den totala 

folkmängden i riket och respektive län och kommuner efter kön och ålder från 

31 december 2008 enligt indelningen 1 januari 2009. 

 

Listan redovisar länen från Gävleborg i söder till Norrbotten i norr med Gävle, 

Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå som är de största kommunerna i 

respektive län (se figur 3).  

 

I de största kommunerna i respektive län bor fler kvinnor än män, undantaget är 

Luleå i Norrbottens län. Gällande skillnaderna mellan varje län är kvinnorna fler 

i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. De två nordligaste länen, 
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Västerbotten och Norrbotten har fler manliga än kvinnliga invånare (SCB, 

2009a). 

 

 

 

Figur 3: Folkmängd i riket, län och kommuner efter kön. Den blå markeringen visar om det 

är större andel kvinnor eller män. Källa: SCB, 2009a 

 

Den största befolkningsandelen i de fem nordligaste länen har en ålder mellan 

45-64 (se figur 4). Detta överensstämmer med respektive storstad i varje län i 

samtliga fall med undantag för Gävle och Umeå där istället den största delen av 

invånarna är mellan 25-44 år, vilket även speglar Sveriges största 

befolkningsgrupp (SCB, 2009a). 

 

Län Ålder             

Kommun 0-6 7-17 18-24 25-44 45-64 65-79 80+ 
        

Riket 740 309 
1 184 
530 839 306 

2 449 
087 

2 398 
034 

1 151 
968 493 113 

 

Gävleborgs län 19 450 34 652 23 742 64 334 77 155 39 736 16 839 
Gävle 7 083 11 676 8 986 24 612 24 369 11 930 4 853 
        
Västernorrlands 
län 18 018 30 212 19 997 57 118 66 919 36 239 14 869 
Sundsvall 7 591 11 494 8 221 24 518 25 028 13 131 4 972 
        
Jämtlands län 9 333 15 672 11 213 29 742 35 069 17 716 8 152 
Östersund 4 600 6 900 5 787 15 367 15 587 7 353 3 320 
        
Västerbottens län 19 070 32 857 26 916 65 160 66 341 33 797 13 671 
Umeå 8 927 13 714 14 866 33 657 26 185 11 211 4 168 
        
Norrbottens län 17 060 31 463 22 308 58 221 70 506 37 037 13 082 
Luleå 5 309 9 068 7 735 19 299 19 548 9 307 3 140 

Län 
Kommun Totalt Kvinnor Män 
    
Riket 9 256 347 4 652 637 4 603 710 
    
Gävleborgs län 275 908 138 165 137 743 
Gävle 93 509 47 256 46 253 
    
Västernorrlands län 243 372 122 063 121 309 
Sundsvall 94 955 47 910 47 045 
    
Jämtlands län 126 897 63 497 63 400 
Östersund 58 914 30 306 28 608 
    
Västerbottens län 257 812 128 543 129 269 
Umeå 112 728 56 511 56 217 
    
Norrbottens län 249 677 123 149 126 528 
Luleå 73 406 36 408 36 998 
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Figur 4: Folkmängd i riket, län och kommuner efter ålder. Den blå markeringen visar vilken 

genomsnittsålder som är vanligast i respektive län och stad. Källa: SCB, 2009a 

3.7.2 Utbildningsnivån i Norrland 

Sammanställningen från 2008 visar att det inte finns några direkta skillnader 

mellan utbildningsnivån i Norrland i jämförelse med hela Sveriges genomsnitt 

(se figur 5). De skillnader som går att utläsa är att befolkningen i Norrland inte 

har lika stor andel som läst någon eftergymnasial utbildning på 3 år eller längre. 

Undantaget är befolkningen i Västerbottens län som följer rikets genomsnitt 

(SCB, 2009a). 

 

Län Kön Befolkning 
(antal) 

För- 
gym-
nasial 
utb. 
(%) 

Gym- 
nasial 
utb. 

kortare 
än 3 år 

(%) 

Gym- 
nasial 
utb. 3 

år 
(%) 

Efter- 
gym-
nasial 
utb. 

kortare 
än 3 år 

(%) 

Efter- 
gym-
nasial 
utb. 3 

år 
eller 

längre 
(%) 

Forskar-
utb.  
(%) 

Uppgift 
om utb. 
saknas 

(%) 

          
RIKET Kvinnor 3 842 073 26% 24% 17% 13% 18% 0,6% 2% 
 Män 3 749 493 27% 23% 21% 12% 14% 1,2% 2% 
 Totalt 7 591 566 26% 24% 19% 12% 16% 0,9% 2% 

 

Gävleborgs  
län Kvinnor 115 835 30% 27% 17% 11% 13% 0,2% 1% 

 Män 114 181 32% 28% 21% 9% 8% 0,4% 2% 

 Totalt 230 016 31% 27% 19% 10% 11% 0,3% 2% 

          
Västernorrland
s län Kvinnor 101 799 28% 28% 16% 11% 15% 0,2% 1% 

 Män 100 190 29% 29% 20% 11% 10% 0,4% 1% 

 Totalt 201 989 28% 29% 18% 11% 12% 0,3% 1% 

          
Jämtlands  
län Kvinnor 52 981 26% 28% 17% 12% 16% 0,2% 1% 

 Män 52 565 28% 28% 22% 10% 10% 0,4% 1% 

 Totalt 105 546 27% 28% 19% 11% 13% 0,3% 1% 

          
Västerbottens 
län Kvinnor 106 969 23% 27% 16% 13% 19% 0,9% 1% 

 Män 106 664 24% 26% 22% 12% 13% 1,6% 1% 

 Totalt 213 633 24% 26% 19% 13% 16% 1,2% 1% 

          
Norrbottens  
län Kvinnor 103 203 25% 30% 16% 12% 16% 0,3% 1% 

 Män 105 214 25% 30% 22% 10% 10% 0,7% 1% 

  Totalt 208 417 25% 30% 19% 11% 13% 0,5% 1% 
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Figur 5: Utbildningsnivån i Sveriges län 2008. Källa: SCB, 2009b 

 

3.9.3 Sysselsättning 

Vid sekelskiftet 1900 var Norrland ett bonde- och sågverksland som var rikt på 

resurser men fattig på befolkning. Idag bygger det norrländska näringslivet 

fortfarande på jord, skog, malm och vattenkraft. 1990 var ungefär 12 procent av 

Norrlands befolkning sysselsatt inom resursnäringarna som jordbruk, trä-, 

massa- och pappersindustrin, gruvindustrin samt stålverken. Ungefär lika stor 

andel var sysselsatta inom andra industrier, framför allt inom verkstaden. Men 

den största delen, hela 60 procent arbetade inom servicenäringen, det är 

dessutom en större andel än i övriga Sverige. Trots detta är det ändå framför allt 

skogsbruket, tillsammans med träindustrin som utgör en av den svenska 

ekonomins hörnpelare (Edlund, 1995, s. 294). 

3.9.4 Enhetlig region? 

Huruvida det är rimligt eller inte att tala om Norrland som en enhetlig region är 

en lång diskussion, detta då området upprymmer många kontraster. Den 100 mil 

långa fågelvägen mellan Gävle-Sandvikenområdet, i söder, till Kiruna-

Karesuandoområdet, i norr, har stora skillnader mellan klimat och vegetation. 

Även kontrasten mellan Västerbottens kustslätt i öst till högfjällen vid 

riksgränsen mot Norge i väst är påtaglig (Edlund, 1995, s. 251). 

3.9.5 Begreppet norrlänning 

Skriv in norrlänning på sökmotorn www.google.se och du får 105 000 stycken 

sökträffar (Google, 2009).  

 

norrlänning person från Norrland  - en; -ar 

Detta är den beskrivning som ges i Bonniers svenska ordbok (Malmström m.fl., 

2002, s. 394). Motsatsordet till norrlänning är ”sörlänning; svensk som inte är 

från 1orrland” (Malmström m.fl., 2002, s. 593). 
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4 EMPIRI 

1edan följer resultatet av den utförda enkätundersökningen och intervjun i text- 

och diagramform.  

 

 

 

 

4.1 Resultat av enkätundersökning 

Nedan följer resultatet av enkätundersökningen för att skapa en stereotypisk 

persona baserad på fördomar. 

4.1.1 Presentation av respondenter 

Av de 45 enkäter som delades ut under två olika lektionstimmar besvarades 44. 

Detta berodde på att en av de tillfrågade inte ville svara på enkäten då denne 

ansåg sig inte ha några fördomar.  

 

Nedan följer en sammanställning av respondenternas ålder (se figur 6), 

könsfördelning (se figur 7) och geografiska spridning (se figur 8). Den 

genomsnittliga åldern är rätt låg och antalet kvinnor är mer än dubbelt så många 

än de svarande männen. Ingen av de svarande är själva uppvuxna i Norrland. 
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Figur 6: Respondenternas åldersfördelning 
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Figur 7: Respondenternas könsfördelning 
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Figur 8: Respondenternas geografiska spridning 

4.1.2 Respondenternas svar 

Nedan kommer samtliga 15 frågor att presenteras i den ordning som enkäten var 

utformad. Till varje fråga presenteras ett diagram för att enklare kunna ge en 

snabb överblick till de vanligaste svaren. 

 

Hur skulle du beskriva en norrlänning? 

På denna första fråga gavs flest olika svarsalternativ. Den mest förekommande 

beskrivningen var lugn och tystlåten (se figur 9). Intressant är också att en hel 

del av respondenterna använder motsatsord som exempelvis ”glad men ändå 

bitter”. Några av respondenterna förklarar även att de till en början trodde, eller 

hade hört, att en norrlänning var på ett visst sätt men att de sedan upptäckt att de 

snarare var motsatsen efter att de träffat en norrlänning.  
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Nedan presenteras endast de alternativ som förekommer mer än en gång. Andra 

beskrivningar var exempel som familjär, effektiv, naturlig, trygg, rejäl och 

toleranta.   
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Figur 9: Beskrivningar av norrlänningen, baserat på respondenternas fördomar. 

 

Förknippar du benämningen ”norrlänning” med en man eller en kvinna? 

Resultatet av denna fråga visade att inte en enda respondent förknippade 

begreppet norrlänning med en kvinna, däremot svarade 5 stycken att de 

förknippade begreppet med både en man och kvinna. Drygt 88 procent av de 

svarande ansåg däremot att en norrlänning är en man (se figur 10).   
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Figur 10: Diagrammet visar vilket kön som respondenterna förknippar med begreppet 

norrlänning. 



  

48 

Vilken ort är norrlänningen bosatt i? 

En del respondenter valde att ge flera alternativ på orter och nedan redovisas 

samtliga svar. Respondenterna svarade med en spridning från Kiruna i norr till 

Sundsvall i söder. Ur diagrammet kan man se att Luleå, Kiruna, Piteå och Umeå 

är mest förekommande som förslag (se figur 11).  
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Figur 11: Diagrammet visar respondenternas geografiska spridning över norrlänningens 

bostadsort. 

 

Hur ser norrlänningens civilstatus och familjesituation ut? 

Drygt 45 procent av de svarande beskrev norrlänningen som en ensamvarg, 

ungkarl, singel eller ensamstående (se figur 12). Annars beskrevs 

familjesituationen som motsatsen med mamma, pappa, barn eller klassisk 

Svensson-familj som uppfyller idyllen. Det finns här två tydliga separata 

beskrivningar. Resterande, dryga 13 procenten, beskrev norrlänningen som 

någon som levde i ett förhållande men utan barn. Vanligtvis hade de en hund 

istället. 
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Figur 12: Diagrammet visar norrlänningens civilstatus och familjeförhållanden. 

 

Vilka bostadsförhållanden har norrlänningen? 

Den mest förekommande beskrivningen över norrlänningens 

bostadsförhållanden är ett hus, de allra flesta påpekade att huset var av trä och 

låg vid en lantlig miljö eller nära till skogen (se figur 13). Även de som beskrev 

den enskilda stugan låg ute i skogen med ett ägande av tillhörande 

markområden.  

Endast en gav svaret att norrlänningen bodde hemma hos sina föräldrar, den 

svarande ansåg då att norrlänningen var 17 år gammal. 6 av de svarande beskrev 

även lägenhet som vanligt förekommande bostadsform.  
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Figur 13: Diagrammet visar norrlänningens bostadsförhållanden. 
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Vilken ålder har norrlänningen? 

Resultatet visar att de flesta av respondenterna ser norrlänningen som en man i 

åldern 31-35 (se figur 14). Det finns en grupp som ser norrlänningen som yngre, 

mellan 21-30 medan en annan del ser norrlänningen i ålder 41-45. 
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Figur 14: Diagrammet visar norrlänningens genomsnittliga ålder. 

 

Vilka fritidsintressen har norrlänningen? 

De vanligaste fritidsintressena för en norrlänning är fiske och snöskoter, tätt följt 

av jakten (se figur 15). Nedanstående diagram visar samtliga exempel som 

angavs som intressen. Förutom jakt, fiske och snöskotrar ansågs friluftsliv, 

skidor, snowboard samt alkohol vanligt. De gånger som alkohol och fester gavs 

som svar förklarades det utförligt att det var öl som konsumerades på fester. 
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Figur 15: Diagrammet visar respondenternas svar på norrlänningens fritidsintressen. 



  

51 

 

Vilken utbildning har norrlänningen? 

På frågan som behandlade norrlänningens genomförda utbildning var det mest 

förekommande svaret, upp till den gymnasiala utbildningen (se figur 16). En del 

av de respondenterna svarade mer utförligt att de vanligtvis blev självlärda efter 

att de tagit studenten på gymnasiet. 3 av de svarande ansåg att norrlänningen 

saknade utbildning och 10, av de 44 svarande, ansåg att norrlänningen även 

examinerats på högskola eller universitet, vanligtvis inom praktiska områden 

som skidlärare eller svetsare.  
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Figur 16: Diagrammet visar vilken utbildning som norrlänningen genomfört. 

 

Vilken bransch jobbar norrlänningen inom, specificera gärna vilken 

yrkesroll? 

Nedanstående branscher är de förslag som respondenterna gav som förslag. Det 

största antalet är inom skogen, industrin och byggbranschen (se figur 17). 

Gemensamt för de samtliga förslag, förutom kontorsjobben och de som inte 

svarade, är att det är inom branscher som innebär kroppsarbete eller att vara ute 

i naturen. 
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Figur 17: Diagrammet visar fördelningen av norrlänningens arbetsområden. 

 

Vilket eller vilka personliga mål har norrlänningen med sitt arbete? 

Den största delen av respondenterna ansåg att norrlänningens personliga mål 

med sitt arbete var att få sin lön (se figur 18). Många ansåg att det grundade sig 

på att norrlänningen jobbade för att sedan kunna vara ledig och ute i naturen då 

de flesta av dennes intressen utfördes utomhus. Efter den ekonomiska 

anledningen följde ”att få mat på bordet”, jobbet utfördes med andra ord för att 

klarar sig.  

 

Väldigt få ansåg att norrlänningens mål var att avancera till högre positioner, en 

del ansåg dessutom att de flesta var nöjda med sin arbetssituation och istället såg 

arbetet som en samlingspunkt, möjlighet att träffa sina vänner och 

arbetskamrater.  
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Figur 18: Diagrammet visar norrlänningens personliga mål med sitt arbete. 

 

Hur ser konsumtionsvanorna ut för norrlänningen? 

Dryg 77 procent av respondenterna påpekade med olika ordalag att 

norrlänningen endast konsumerar det nödvändigaste (se figur 19). Detta 

inkluderar basvaror till husmanskost eller ”alkohol, snus, renskav och chips”. 

Några gånger om året kunde även ett klädesplagg inhandlas, då utfördes inköpen 

på Hennes och Mauritz eller Dressmann. Det fanns en del svarande som 

påpekade att till kategorin ”de nödvändigaste” även inkluderade verktyg och 

utrustning som behövs till intressen som jakt och fiske.  

 

Norrlänningen storhandlar annars en gång i veckan och i ett fall var det inte 

mannen utan frun som ansvarade över konsumtionen. 
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Figur 19: Diagrammet visar norrlänningens konsumtionsvanor. 

 

Vilken inställning har norrlänningen till teknik och datorer? 

Den största andelen ansåg att norrlänningens inställning till teknik och datorer 

var positiv (se figur 20). En stor del av respondenterna påpekade däremot att det 

var en stor skillnad mellan de yngre och de äldre. De påpekade att de yngre är 

mer positiva medan de äldre fortfarande är skeptiska och försiktiga.  

 

En av anledningarna till att många norrlänningar är positiva till framför allt 

datorer är möjligheten att kommunicera och få tillgång till ett större utbud varor 

och tjänster p.g.a. Internet. En hemsida som nämndes upprepade gånger var 

www.blocket.se där många norrlänningar ansågs köpa och sälja egna prylar. 

Annars användes www.google.se eller www.wikipedia.se flitigt. 
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Figur 20: Diagrammet visar norrlänningens inställning till teknik och datorer. 

 

Vilka datavanor har norrlänningen? 

De flesta menade att norrlänningen har enkla, grundläggande baskunskaper 

(figur 21). Med detta menade de flesta att de kunde hantera Word-programmet 

någorlunda, annars använde de datorn till att eventuellt betala sina räkningar.  

 

Bland respondenternas svar fanns en spridning mellan de som saknade vana 

eller eventuellt besökte det lokala bibliotekets datorer till dem som flitigt 

använde den egna datorn dagligen. Även här påpekades att de som var mest 

flitiga användare var yngre medan de äldre som var mer skeptiska hade 

begränsade eller inga vanor alls. 
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Figur 21: Diagrammet visar norrlänningens datavanor. 
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Hur lyder norrlänningens motto? 

8 av de 44 svaranden menade att norrlänningens motto var ”Schooo”, inom 

parantes förklaras ett blåsljud, en sorts inandning som förekommer bland de 

norrländska dialekterna.  

 

Annars förekommer en rad olika motton som ”Det är inte lätt när det är svårt”, 

”Ta dagen som den kommer”, ”Skynda långsamt” eller ”De e bar å åk”. 

Gemensamma drag för samtliga är att de ofta innebär att det ordnar sig och att 

det inte skall stressas i onödan. 

 

På vad baseras dina fördomar kring målgruppen?  

Enkätundersökningens avslutade fråga hade färdiga svarsalternativ. Det visade 

sig där att 70 procent av de svarande baserade sina svar på hur andra pratar om 

norrlänningar samt påverkan av media och film (se figur 22). En stor del svarade 

även att svaren baserades på någon eller några som de kände från Norrland.  

 

De som svarade att de baserat en del av svaren på den bild som media och film 

byggt upp visade det sig att 20 procent av samtliga svaranden påverkats av 

reklamen för Norrlands Guld. Även filmer och TV-serier som Jägarna, Pistvakt 

och Populärmusik från Vittula hade bidragit till en del av de tankar och åsikter 

som respondenterna hade kring norrlänningar. De 5 som svarade att andra hade 

påverkat nämnde idrottsprofiler som Anja Pärsson och Ingemar Stenmark.  
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Figur 22: Diagrammet visar vad respondenterna baserat sin fördomar kring norrlänningar 

på. 
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4.2 Resultat av intervju 

Nedan följer resultatet av intervjun för att skapa en arketypisk persona.  

4.2.1 Urval och presentation av respondent 

Efter sammanställning av enkätundersökningen utgick jag ifrån det kön, den 

genomsnittsålder och det yrke som är mest förekommande i 

enkätundersökningens resultat. Det visade sig vara en man i mellan 31-35 som 

var verksam inom skogsindustrin. När en persona skall skapas skall inte någon 

person som man känner användas som utgångspunkt. En sammanställning skall 

istället ske baserad på intervjuer och forskningsdata. Jag undersökte därför om 

det fanns någon som studerar Jägmästarprogrammet på Umeås universitet för att 

fråga om han kände någon som uppfyllde mina önskemål. Därifrån fick jag 

kontaktuppgifter till en kille som gick med på att besvara mina frågor angående 

sin inställning till teknik och datorer. Intervjun skedde över telefon då han för 

tillfället var bosatt i Ångermanland.  

 

Trots att den största delen av Norrlands befolkning inte jobbar inom 

skogsindustrin så är det ändå vanligt förekommande. Norrland innefattar ett 

område där skogen är utbredd och det är därför inte ovanligt att många arbetar 

inom denna näringsverksamhet. 

4.2.2 Respondentens svar 

�amn  

Jonas ”Arketyp” 

 

Ålder  

32 år 

 

Motto 

”Ha så roligt som möjligt utan att det sker på bekostnad av andra” 

 

 

 

 



  

58 

Personlig information, inklusive familje- och bostadsförhållanden  

Jonas är uppvuxen i en mindre by utanför Härnösand där han numera har en 

egen skogsfastighet. Han studerar just nu på Umeås universitet till civilingenjör 

och har då även en mindre studentlägenhet i Umeå. Jonas är ensamstående och 

beskriver sig själv som utåtriktad, nyfiken och envis. Han har ett genuint 

naturintresse där jakt och fiske har en stor betydelse. 

 

Personliga och yrkesmässiga mål 

Under gymnasiet läste Jonas naturvetenskap, ett år i Timrå och ett år i 

Härnösand. Just nu läser Jonas Jägmästarprogrammet och har sedan två år 

tillbaka drivit ett eget röjningsföretag som han startade med en klasskamrat. 

Arbetet innefattar röjning av skog där endast en liten del av veckan går åt till 

kontorsarbetet innefattande exempelvis löner.  

 

Det yrkesmässiga målet är att ”ha råd till korv och öl”. Lönen påverkar en hel 

del. Jonas beskriver att han inte skulle jobba om han inte fick lön. Däremot är 

trivseln den viktigaste faktorn. Han lever hellre snålt för att få trivas med sina 

arbetskamrater och ha en god arbetsmiljö. 

 

Konsumtionen sker utifrån behov och ekonomi. Jonas påpekar att det är roligt 

att handla men han köper hellre friluftsprodukter för tiden i skog och mark 

istället för ”lyx” som nya TV-apparater och datorer. 

 

Datavana och vana vid användning av webben 

Teknikprylar som utvecklas bara för sakens skull är inget som intresserar Jonas, 

däremot är datorn en bra uppfinning. Fördelarna är många men framför allt 

minskar den avståndet då man inte är i lika stort behov av att bära med sig 

dokument och pärmar. Jonas ser datorn som en stor tillgång inom sitt företag. 

Däremot är datorn värdelös utan Internet. Jonas använder Internet i snitt varje 

dag. 

 

Attityd och inställning 

”Mobilalmanackan är inte bättre än en hederlig filofax”. Något som ger Jonas 

tekniska frustrationer är exempelvis Windows Vista. Han menar att han aldrig 
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skulle acceptera att en bil skulle vara svår att starta, seg eller stänger av sig 

oväntat, men det är svårt att bli irriterad då det är häftigt att det faktiskt 

(stundtals) fungerar. Egentligen ser han det som ett I-landsproblem men givetvis 

ställer han sig mer negativ till om exempelvis en jobbserver inte fungerar som 

den ska i jämförelse med en hemsida som han bara besöker för nöjen.  

 

Vana vid informationssökning och favoritkällor 

Gällande sökning av information skulle Jonas aldrig gå till ett bibliotek, det är i 

första hand www.google.se som han utgår ifrån. För att få djupare information 

besöker Jonas forum. Detta är något som fascinerar Jonas, att ett forum kan 

knyta samman flera personer inom olika ämneskategorier och hur man med 

hjälp av Internet kan underlätta och besvara varandras frågeställningar 

(Strandberg, 2009). 
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5 RESULTAT  

I detta kapitel besvaras frågeställningarna i den ordningsföljd som de 

presenterats. Resultatet baseras på tidigare teori- och empirikapitel. Kapitlet 

avslutas med en slutsats av resultatet.  

 

 

 

 

 

5.1 Utvecklandet av personas och dess för- respektive nackdelar 

Om du skall designa något för att tillfredsställa alla användare kan det sluta med 

att du inte tillfredsställer någon alls (Cooper, m.fl., 2007, s. 77). 

Representationen bör baseras på distinkta användarmål förutom beteende, 

agerande eller enkel information kring demografi (Pruitt & Adlin, 2006, s. 36). 

 

Att utveckla och använda personas är lättare sagt än gjort (Pruitt & Adlin, 2006, 

s. 37). Det är viktigt är att personan utvecklas och behandlas med respekt för de 

människor som den representerar. Idealet är när personas demografi är en 

blandning av de reflektioner som observerats i den breda marknaden. Personan 

skall vara typisk och trovärdig men inte stereotypisk! Personan får inte sträva 

efter att vara en genomsnittlig användare utan bör uttrycka exemplar och 

definitiva beteenden inom en grupp. En uppsättning av personas kan istället 

skapas för att spegla olika beteendemönster (Cooper, m.fl., 2007, s. 83). 

 

När det inte är möjligt att utveckla rigorösa personas kan s.k. provisoriska 

personas användas. Dessa är användbara verktyg för att tydligt kommunicera 

antaganden kring vem som är den viktiga användaren och vad denne behöver. 

Provisoriska personas utvecklas på samma sätt men bygger på redan befintlig 

data och gissningar kring beteende, motivation och mål. Dessa är, enligt Cooper  

bättre än ingen persona alls (2000, s. 85-86). 
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Att utveckla personas 
 

• Sammanställ en eller två sidor med utförlig beskrivning av varje persona. 

• Identifiera arbetsflödet och dagliga beteendemönster, med specifika, och 

inte allmänna, detaljer. 

• Ange två eller tre tekniska färdigheter för att ge en uppfattning om 

datavanan. 

• Ta med en eller två fiktiva uppgifter om personens vardag, intresse eller 

vanor, som kan göra varje person unik och minnesvärd. 

• Använd inte någon du känner som en persona, skapa en sammanställning, 

baserad på intervjuer och forskningsdata. 

• Återanvänd inte personas från tidigare projekt, intervjua och skapa nya 

personas för varje projekt. 

• Minimera antalet personas som skapas för ett projekt, mellan tre och sju 

stycken är lagom beroende på projektet. 

• Utveckla en trovärdig arketyp så att designteamet kommer att acceptera 

personan. 

        (Head, 2003, egen översättning) 

 

 

Faktorer hos en persona 
 

• Ett namn (ett riktigt namn som Anna eller Pelle) 

• Ålder  

• Ett foto  

• Personlig information, inklusive familje- och bostadsförhållanden  

• Arbetsmiljö (de verktyg som används och de förutsättningar som gäller, 

snarare än en befattningsbeskrivning) 

• Datavana och vana vid användning av webben 

• Tekniska frustrationer 

• Attityd och inställning 

• Motivation för att använda en högteknologisk produkt 

• Vana vid informationssökning och favoritkällor 

• Personliga och yrkesmässiga mål 

• Uppriktiga citat  

        (Head, 2003, egen översättning) 
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Personan är ett kraftfullt och mångsidigt designverktyg som förenklar 

utvecklingen av produkter. Personas leder däremot inte alltid till framgång. Det 

räcker inte bara med att skapa en persona. Författarna Pruitt och Adlin (2006) 

nämner fyra av de vanligaste anledningarna till att personan leder till ett 

misslyckande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRDELAR 
 

En persona hjälper formgivare att; 

- bestämma grunden för 

utformningen 

- underlättar kommunikationen 

med intressenter, utvecklare 

och andra designers.  

- skapa ett samförstånd och 

engagemang med det 

gemensamma språk som 

uppstår.  

- enklare testa designbeslut 

- förenkla andra 

produktrelaterade aktiviteter 

som marknadsföring och 

försäljningsplaner. 

 

 

 

 

(Cooper, m.fl., 2007, s. 79) 

 

�ACKDELAR 
 

Risker med personas är att; 

- metoden inte accepteras eller 

får stöd av ledarteamet då 

personan ofta skapas längre ner 

i en organisations uppbyggnad.  

- personan inte ses som trovärdig 

då de finns komponenter som 

består av antaganden.  

- de lätt blir bortglömda om 

kommunikationen brister 

- få samtliga medlemmar i ett 

designteam att förstå 

användandet av en persona. 

Anledningen grundar sig ofta 

på att ett designteam ser 

personan som ett distraherande 

moment istället för ett 

hjälpverktyg. 

 

(Pruitt & Adlin, 2006, s. 39-41) 



  

63 

5.2 Resultatet av en norrländsk persona baserad på fördomar 

�amn  

”Stereotyp”  

Ålder  

33 

 

Motto 

”Det är inte lätt när det är svårt”, ”Ta dagen som den kommer” och ”Skynda 

långsamt”.  

 

Personlig information, inklusive familje- och bostadsförhållanden  

Stereotypen är en lugn och tystlåten. Beskrivs även som ”glad men ändå bitter”. 

Han är ensamstående och bosatt i Norrbotten. Där bor han i ett trähus utanför 

tätorten med mycket natur och mark som omger gården. 

 

Jakt och fiske är intressen som uppfyller en stor del av Stereotypens fritid. 

Förutom det går mycket tid till att köra och meka med den egna snöskotern. 

Festligheter med alkoholhaltiga drycker är vanligt förekommande i slutet av 

veckan.  

 

Personliga och yrkesmässiga mål 

Stereotypen har en gymnasial utbildning och började därefter arbeta inom 

skogsbranschen. Det största personliga målet med sitt arbete är ekonomiska, att 

lönen är okej. Annars ses arbetsplatsen som ett ställe för att umgås socialt. Han 

jobbar mestadels för att sedan kunna få tid och pengar att investera i sina 

fritidsintressen, 

 

Datavana och vana vid användning av webben 

Stereotypen använder sin dator till största delen för att besöka webben. 

Stereotypen har rätt bra och grundläggande kunskaper och kan behärska Office-

paketet, framför allt skrivprogrammet Word som han kommit i kontakt med via 

sin tid som student. Han använder inte datorn lika ofta som de yngre men mer 

ofta än sina äldre arbetskamrater. 
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Attityd och inställning 

Stereotypen ställer sig positiv till teknik och datorer. En av de största 

anledningarna till att han ser positivt på framför allt Internet är att det öppnat en 

ny marknad. Med hjälp av webben minskar avstånden till nya kontakter men 

också avståndet till butikskedjor som annars är geografisk mer belägna i de 

södra delarna av Sverige. 

 

Vana vid informationssökning och favoritkällor 

Vid sökning på Internet används www.google.se samt www.wikipedia.se annars 

är www.blocket.se en välbesökt hemsida vid sökning av köp och sälj av 

motorer. 

5.3 Jämförelse mellan en fördomsbaserad norrländsk persona 

och en persona som har utvecklats med utgångspunkt från 

litteraturens metoder 

I en jämförelse mellan den stereotyp och arketyp som skapats är likheterna fler 

är skillnaderna. Se följande sammanfattning för att studera skillnaderna. 

 

 

Stereotyp  Arketyp 

 

Motto   

 

 

Personlig information,  

inklusive familje- och  

bostadsförhållanden  

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ta dagen som den 
kommer” 

”Ha så roligt som möjligt 
utan att det sker på 
bekostnad av andra” 
 

Lugn och tystlåten, ”glad 
men ändå bitter” 
 
Ensamstående 
 
Trähus utanför tätorten  
 
 
Fritidsintresset är jakt, 
fiske och snöskoter 
 

Utåtriktad, nyfiken och 
envis. 
 
Ensamstående 
 
Skogsfastighet och mindre 
studentlägenhet i Umeå.  
 
Genuint naturintresse där 
jakt och fiske har en stor 
betydelse. 
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Stereotyp  Arketyp 

 

Personliga och  

yrkesmässiga mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datavana och vana vid  

användning av webben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attityd och inställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasial utbildning och 
började därefter arbeta 
inom skogsbranschen.  
 
Det största personliga 
målet med sitt arbete är 
ekonomiska, att lönen är 
okej. Arbetsplatsen som 
ett ställe för att umgås 
socialt.  
 
Jobbar mestadels för att 
sedan kunna få tid och 
pengar att investera i sina 
fritidsintressen, 
 

 

Använder sin dator till 
största delen för att besöka 
webben.  
 
 
Bra och grundläggande 
kunskaper, behärskar 
Office-paketet. 
 
Använder inte datorn lika 
ofta som de yngre men 
mer ofta än sina äldre 
arbetskamrater. 
 
 
Positiv till teknik och 
datorer.   
 
 
Internet öppnar en ny 
marknad. Med hjälp av 
webben minskar de 
geografiska avstånden till 
kontakter och marknaden. 
 
 

Universitetsstudent, startat 
och driver eget 
skogsröjningsföretag  
 
Det yrkesmässiga målet är 
att ”ha råd till korv och 
öl”. Trivseln är den 
viktigaste faktorn. Hellre 
lägre lön än en dålig 
arbetsmiljö. 
 
Konsumtionen sker utifrån 
behov och ekonomi. 
Köper hellre 
friluftsprodukter istället 
för nya TV-apparater och 
datorer. 
 
Ser datorn som en stor 
tillgång inom sitt företag. 
Datorn används för att få 
tillgång till Internet. 
 
Grundläggande 
 
 
 
Använder datorn och 
Internet i snitt varje dag. 
 
 
 
 
Onödiga teknikprylar är 
ointressant däremot är 
datorn en bra uppfinning.  
 
Många fördelar men 
framför allt det minskade 
avståndet. Inte heller lika 
stort behov av att bära 
med sig dokument. 
 
Fascinerad över att 
systemet fungerar, dock 
irritationer över långsamt 
Internet eller datorn som 
inte startar. 
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Stereotyp  Arketyp 

 

Vana vid informations- 

sökning och favoritkällor 

 

 

 

 

 

 

De största skillnaderna är i beskrivningen av personligheten annars är 

inställningen till teknik och datorer i stort sett desamma. En djärv slutsats skulle 

kunna vara att i de fall där företag skulle behöva lära känna norrlänningen som 

sin målgrupp skulle kunna utgå från sina antaganden. Det är däremot viktigt att 

påpeka att resultatet hade med stor sannolikhet blivit annorlunda om den valda 

intervjupersonen inte var man, mellan 31-35 år och aktiv inom skogsindustrin.  

För mer specifik information kring sin målgrupp krävs djupare intervjuer och 

sökning av data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid sökning på Internet 
används www.google.se 
samt www.wikipedia.se 
annars är www.blocket.se 
en välbesökt hemsida vid 
sökning av köp och sälj av 
motorer. 
 
 

I första hand 
www.google.se  
 
För djupare information 
används forum.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

1edan följer en diskussion kring resultatet och den valda metoden. Därefter 

följer en redogörelse över resultatets begränsningar och fördelar. 

Avslutningsvis ges förslag till fortsatt arbete.  

 

 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Det har påpekats gång på gång att det är viktigt att en persona inte skall vara en 

stereotyp utan en arketyp. Det har varit en av grundpelarna till hela min studie. 

Samtidigt säger litteraturen att det är bättre att använda en persona som är 

baserad på antaganden än ingen alls.  

6.1.1 Målgruppens betydelse? 

Är det egentligen möjligt att göra en segmentering då alla människor påstås vara 

olika? I mina ögon ser jag segmentering av en befolkning, för att skapa en 

målgrupp, på samma sätt som när fördomar föds, en stor grupp dras över en och 

samma kam. Kanske ska det inte läggas så stor vikt vid målgruppens behov vid 

design? Hur kan de veta vad de vill ha som inte redan finns? Det är svårt att vara 

innovativ och se framåt, i de flesta fall har man som målgrupp endast historia att 

bygga sina erfarenheter och önskemål på. 

6.1.2 Lika mycket lotteri och tajming som skicklighet? 

Den största delen av litteraturen som behandlar kundens betydelse talar däremot 

för att det är dem som styr och att de har allt större medvetenhet och makt. Jag 

tror däremot att mycket talar för tajming. Som företag kan en hel del pengar 

spenderas på stora marknadsundersökningar för att lära känna sin målgrupp men 

det är ändå ingen garanti för framgång. Detta då respondenterna kanske inte 

svarar helt ärligt, eller svarar som det förväntas att de ska svara.  

 

kap. 1 
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kap. 2 

Metod 

kap. 6 

Diskussion 

kap. 5 

Resultat 

kap. 4 

Empiri 

kap. 3 

Teori 
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En av anledningarna till att det lätt blir en stereotyp som skapas är kanske för 

att, som Cooper påstår, det är bättre att designa för en person än för alla, då 

ingen skulle blitt nöjd. Men att designa för en person tycker jag verkar vara ett 

lotteri. Det är rätt stora risker att den person som utses för att vara utgångspunkt 

för en hel design kanske inte tilltalar någon annan förutom sig själv. Jag kan 

även förstå resonemanget att ingen blir nöjd om man endast skapar ett 

genomsnitt av människors behov.  

6.1.3 Norrland, en stor grupp med stora skillnader 

Diskussionen kring huruvida Norrland kan benämnas som en enhetlig region 

eller inte kan ha haft betydelse för denna studies resultat. Variationerna inom 

Norrlands gränser är kanske alldeles för stora för att använda en teknik som 

personas? Personan tenderar då att bli oprecis och av den anledningen hamna 

närmare stereotypen än arketypen.  

 

Det är lätt att dra slutsatsen att våra fördomar skulle vara sanningsenliga kring 

norrlänningen då min stereotypiska persona hade likheter med den riktiga 

personan. Men sanningen kanske egentligen är tvärtom? Att p.g.a. att 

norrlänningar som grupp har alldeles för många skillnader sinsemellan och 

därför blir en persona oprecis och inte sanningsenlig som den egentligen strävar 

efter. 

6.1.4 Är fördomarna alltid felaktiga? 

”Ingen rök utan eld”, kanske finns det en liten sanning i våra antaganden och 

fördomar i några fall. Jag tror givetvis inte att man kan skapa en helt rättvis bild. 

Jag tror det är viktigt är att vara medveten om att det alltid finns skillnader inom 

varje segment också.  

6.1.5 Media och Norrlands Gulds påverkan 

För att undersöka hur en viss stereotyp uppstått bör alla typer av 

kommunikation, inklusive TV, böcker och film, studeras (Hinton, 2003, s. 158). 

Enkätundersökningen visade att en stor del av respondenterna hade baserat sina 

svar på TV-reklamen för Norrlands Guld. Kanske är det den reklamen som 

avgjort, eller i alla fall till stor del, påverkat resultatet på denna studie? Om 
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Spendrups hade valt att avbilda norrlänningen i reklamen på ett helt annat sätt 

kanske detta resultat blivit annorlunda?  

6.1.6 Personlig inställning till persona som metod 

Begreppet och tekniken kring persona stötte jag på under mitt andra år under 

min utbildning. Därefter blev det en vana att i varje nytt projekt skapa en 

persona för att ha en målgrupp att arbeta mot. Problemet var att personan, i de 

flesta fall, inte var databaserade. De utvecklade i de flesta fall i bakvänt syfte, 

med detta menar jag att personan kunde utvecklas för att överensstämma med 

sin egen design. Men det insåg jag inte då, det är däremot något som jag 

reflekterat i efterhand.  

 

Å andra sidan är det bättre med en persona baserad på antaganden är ingen 

persona alls. Efter denna studie ställer jag mig givetvis mer kritisk till 

användandet av en persona. Jag kommer däremot inte att sluta använda personas 

om samtliga gruppmedlemmar är insatta i syftet med en personan. Personan 

underlättar inte bara ett designarbetet, jag upplever dessutom att den kan 

förstärka en grupps sammanhållning. Det blir en extra medlem som bara 

existerar hos gruppen. Ju mer bakgrundshistoria och ju mer levande persona 

som gruppen skapar desto större inflytande upplever jag att personan får.  

6.2 Metoddiskussion 

Denna studie har varit extremt lärorik, både kunskapsmässigt men även 

personligt. Jag kan instämma i uttrycket att man lär sig av sina misstag. Men det 

har även öppnat upp för en hel del nya frågeställningar som kanske inte ens 

passar inom ramen för programmet Grafisk design och kommunikation. 

 

Om jag hade fått backa tiden skulle metoden ha genomförts på ett annorlunda 

sätt. Jag hade gärna valt en fokusgrupp och intervjuat dem kring sina fördomar 

istället för en enkät. Men jag är fortfarande ganska säker på att de kanske inte 

svarat lika ärligt, däremot hade jag kunnat få mer uttömmande svar. Svårigheten 

hade dock kunnat vara att intervjua dem med min egen dialekt då de lätt skulle 

ha genomskådat att jag själv härstammar från Norrland och därav svarat 

annorlunda. Oturligt nog hittade jag en väldigt bra checklista över viktiga 
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faktorer som bör ingå vid definiering av en persona efter att jag delat ut enkäten. 

Hade jag haft den innan hade en del frågor omformulerats och även tillkommit. 

 

Efter att jag läst in mig på ämnet visste jag heller inte att den intervjuade 

personen inte får vara någon man känner och det försvårade valet av 

intervjuperson.  

6.2.1 Parametrarnas påverkan 

Ett stort avgörande på mitt resultat tror jag hade att göra med valet av 

intervjuperson. Att det var en man mellan 31-35 år som var verksam inom 

skogsindustrin är dessutom en beskrivning som det enkelt kan dras paralleller 

till den huvudperson som gestaltas i Spendrups reklamkampanj. Hade jag istället 

valt en kvinnlig pensionär kring 75 år eller en 21-årig frisörska hade resultat 

med stor sannolikhet varit annorlunda.  

 

Vad hade resultatet blivit om jag dessutom valt att utgå från andra parametrar än 

kön, ålder och yrke? Om jag istället valde att utgå från bostadsort, t.ex. Luleå 

som var vanligt förekommande vid enkätundersökningen? Då hade jämförelsen 

blivit annorlunda, det är jag säker på.  

 

Jag hade dessutom kunnat välja att basera resultatet, i de fall det var möjligt, på 

datan som Statistiska Centralbyrån presenterar. Enligt statistiken skulle 

norrlänningen ha varit bosatt i Norrlands största stad Umeå och varit en kvinna. 

Hon skulle varit mellan 23-44 år gammal och troligtvis studerat på 

eftergymnasial nivå då andelen är större i Umeå än landets genomsnitt. Stora 

skillnader mellan den stereotyp som skapades genom enkätundersökningen. 

 

Det är bara att konstatera att alla är olika och helt avgörande är inte om du 

kommer från Norrland, Svealand eller Götaland. Det geografiska området kan 

däremot påverka dina valmöjligheter. Men bara för att det finns rikligt med snö 

och skog i norra Sverige innebär det inte att alla norrlänningar jobbar inom 

skogsindustrin, kör skoter och är intresserad av jakt och fiske.  
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6.3 Begränsningar och fördelar med resultatet  

Under arbetets gång har ett begrepp fastnat i mitt huvud, nämligen objektivitet. 

Jag tror att det kan vara den största utmaningen att försöka lära känna sin 

målgrupp, och som i detta fall, skapa en persona. Är det möjligt att vara helt 

objektiv? Jag ska erkänna att jag har haft svårigheter. Det sker som sagt alltid ett 

urval när något skall berättas, det är i princip omöjligt att vara helt uttömmande. 

Så även i detta fall, det hade givetvis blivit ett annat resultat om jag hade valt 

några andra respondenter. Att observera och intervjua en fokusgrupp kräver 

objektivitet. Men jag kanske inte har tolkat deras svar som de var avsedda att 

tolka. Dessutom har förkunskaper stor betydelse, visst kan det haft betydelse att 

jag själv är född och till stor del uppvuxen i Lappland. Jag har som alla andra 

fördomar, både om mig själv och om andra norrlänningar. 

 

Anledningen till att jag valde att intervjua en person som utgångspunkt för den 

norrländska personan, är att Cooper påstår att det är bättre att göra en nöjd än att 

försöka göra ett genomsnitt nöjda. Givetvis hade resultatet sett annorlunda ut om 

jag valt någon annan eller om jag valt flera stycken. 

 

Fördelar med mitt resultat är att det väckt stora frågor angående målgruppens 

betydelse. Då personan är ett relativt nytt begrepp kan det vara svårt, men med 

denna studie ges en bra grund till förståelse. 

6.4 Förslag till fortsatt arbete 

Om jag skulle fortsatt att utveckla denna studie skulle jag föreslå att studera 

Spendrups reklamkampanjer kring Norrlands Guld. Detta eftersom att en stor 

del av enkätens respondenter nämnde att de baserat sina fördomar på denna 

reklam. Huvudpersonen kan i vissa fall även liknas med en levande persona. Har 

de byggt den på fördomar eller utfört någon undersökning? 

 

Det skulle även vara intressant att be personer från Norrland och Götaland att 

beskriva svear och personer från Norrland och Svealand att beskriva götar sedan 

jämföra samtliga fördomar kring de tre landsdelarna. En annan intressant 

infallsvinkel skulle vara att be norrlänningar beskriva norrlänningar och jämföra 

med den persona som utvecklats i denna studie.  
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BILAGA 1 - Enkätundersökning 

Undersökningen är anonym och resultatet kommer endast att användas till min 

examensrapport. 

Tack på förhand! / Josefin Engevad, GDK3 

 

Du föddes år: 19………… 

 

• Man 

• Kvinna 

 

Uppvuxen i:…………………………………………………….. 

 

Numera bosatt i:…………………………. sedan året:…………. 

 

Bakgrundsbeskrivning 

Företag X vill nå den norrländska befolkningen och behöver nu hjälp av dig genom 

att skapa en beskrivning av deras målgrupp. 

Fråga 1/15 

Hur skulle du beskriva en norrlänning (N)? 

 

Fråga 2/15 

Förknippar du benämningen ”norrlänning” med en man eller en kvinna? 

 

Fråga 3/15 

Vilken ort är N bosatt i enligt dig? 

 

Fråga 4/15 

Hur ser dennes civilstatus och familjesituation ut? 

 

Fråga 5/15 

Vilka bostadsförhållanden har N? 

 

Fråga 6/15 

Vilken ålder har N? 
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Fråga 7/15 

Vilka fritidsintressen har N? 

 

Fråga 8/15 

Vilken utbildning har N? 

 

Fråga 9/15 

Vilken bransch jobbar N inom, specificera gärna vilken yrkesroll? 

 

Fråga 10/15 

Vilket eller vilka personliga mål har N med sitt arbete? 

 

Fråga 11/15 

Hur ser konsumtionsvanorna ut för N? 

 

Fråga 12/15 

Vilken inställning har N till teknik och datorer? 

 

Fråga 13/15 

Vilka datavanor har N? 

 

Fråga 14/15 

Hur lyder norrlänningens motto? 

 

Fråga 15/15 

Vad baseras du dina fördomar kring målgruppen på? (Ringa in passande alternativ) 

• Någon/några du känner från den landsdelen 

 

• Hur andra pratar om norrlänningar 

 

• Genom media och film. Exempel?........................................................................ 

 

• Annat. Vad?................................................................................................................. 
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