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Sammanfattning 
Projektkommunikation, det vill säga hur personerna inom projektgrupper kommunicerar med 

varandra, kan vara svårt och ineffektivt inom utvecklingsprojekt. Brister finns ofta vad det 

gäller den gemensamma grunden för kommunikationen samt kunskapen mellan 

medlemmarna i stora projektgrupper. Detta examensarbete undersöker explorativt hur 

personor kan användas, inom en version av XLPM, för att förbättra och effektivisera 

kommunikationen mellan personerna inom tekniska utvecklingsprojekt. Teorierna bakom 

forskningsfältet fokuserar på personor, gemensam grund, gränsföremål, medvetenhet 

uppmärksamhet och XLPM. I studien utfördes nio informella/intressent intervjuer med nio 

utvecklare, två semistrukturerade med en projektledare och 29 intervjuer med 29 användare 

av uppdragsgivarens produkter samt analys av en befintlig utvecklingsmetod hos 

uppdragsgivaren. Resultatet för denna undersökning är en utökad projektmodell som 

integrerar persona-metodiken i en version av XLPM. Modellen förväntas förbättra 

kommunikationen och besluten inom utvecklingsprojekten. Undersökningens resultat 

indikerar att det går att integrera persona-metodiken i en version av XLPM.  

 

Abstract 
Project communication can be difficult and ineffective in development projects. Moreover, 

there are often a lack of a common ground for the communication and the knowledge among 

members in large project groups. This thesis is an explorative study how personas can be used 

in a XLPM version to improve and make the communication more effective between the 

individuals in technical development projects. The theories behind field of research are 

focused on personas, common ground, boundary object, awareness, attention and XLPM. In 

the study nine informal interviews were made with nine different developers, two semi-

structured interviews was performed with a project leader and 29 interviews were made with 

the end users of the product that the outsourcer for this thesis manufacture. Finally, an analyse 

of existing development method at the outsourcer were made. The result of this study is an 

expanded project model that integrates a persona method in a version of XLPM. The model is 

expected to improve the communication and the solutions in development projects. The result 

indicates that it is possible to integrate a persona method in a XLPM version.  

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förord 
Jag vill tacka mina handledare hos uppdragsgivaren för ett bra samarbete samt visat intresse 
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1. Inledning 
I tekniska utvecklingsprojekt är det viktigt med god kommunikation för att säkerställa en bra 

kvalité på produkterna samt en ekonomisk hållbarhet. Det som inte alltid prioriteras i 

utvecklingsprojekt är vem produkten är avsedd för. Det finns ett antal olika metoder som 

utvecklarna kan nyttja för att analysera vem som använder deras produkter. En metod är 

personor. En persona representerar användarna med en fiktiv bild av den generella 

användaren, vilket skapar en kommunikationsväg mellan utvecklarna och användarna 

(Nielsen, 2014). Detta genom att utvecklarna skapar en förståelse för användarnas behov och 

problem med den specifika produkten. I och med att utvecklarna får en relation till 

användaren kan de utveckla mer användbarhet i produkterna. Detta ökar chansen till nöjdare 

användare och bättre kommunikation inom projektgruppen. Det är idag ett flertal företag som 

har förstått innebörden av att designa användarinriktade produkter. Det är en väsentlig, 

slagkraftig och en konkurrerande förmåga (Garrett, 2011). Det är användbarheten på 

produkten som grundar användarens intryck av vad företaget kan erbjuda samt vad som 

skiljer dem från konkurrenterna. Användbarhet är en grundpelare som bestämmer om 

användaren kommer bli tillfredsställd med produkten eller inte. Detta eftersom användbarhet 

till stor del grundar sig på hur nöjd användaren är med produkten och om användaren är nöjd 

ökar försäljningen. Om man som företag beaktar sina användare i varje utvecklingssteg 

kommer det öka chansen för en bättre produkt, nöjdare användare samt bättre försäljning 

(Garrett, 2011).  

 
Ett projekt är ett tidsbegränsat, unikt och avgränsat arbete från övrig verksamhetsaktivitet. 

Detta kontrolleras genom styrning av projektet och de resurser som finns att tillgå för att 

kunna nå ett definierat mål (Marttala & Karlsson, 2011). För att ett projekt ska bli 

framgångsrikt finns det många faktorer som måste behandlas. En faktor är att alla i projektet 

måste vara medvetna om hur man arbetar inom ett projekt samt att både projektbeställaren 

och projektledaren måste prioritera projektet. Detta för att de ska uppnå den önskade 

slutprodukten (Lundqvist & Marcusson, 2012). Projektet måste även ha en grundlig 

problemanalys så att förståelsen för problembilden är bra. Detta eftersom att det är den som 

ligger till grund för uppfattningen av användningen av projektet och den slutliga produkten 

(Marttala & Karlsson, 2001). I ett projekt utförs oftast arbetet efter en projektmodell, vilket är 

alla regler och hjälpmedel som används för att genomföra arbetet (Eklund, 2011). Det är bra 

att utgå från en projektmodell eftersom det skapar en överblick och en planritning över 
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projektet. En projektmodell ska innehålla ett arbetsflöde, de olika projektstegen, 

avstämningspunkter, de existerande rollerna samt alla olika dokument som projektet behöver 

(Eklund, 2011). En projektmodell beskriver alltså vad som ska utföras medan en 

projektmetodik berättar hur arbetet bör utföras (Lundqvist & Marcusson, 2012).  

 
Det finns flera olika projektmetodiker som kan användas vid projektarbeten (Nyman, 2010; 

Andersen & Söndergaard, 2013). Vattenfallsmodellen är en av dem. Det är en sekventiell 

modell som bygger på att dela in projektet i sekventiella faser. Detta innebär att alla 

grundläggande krav är framtagna och ligger till grund för systemet, för att sedan utforma 

lösningen, utveckla och implementera denna. Varje fas har ett specificerat mål samt en 

funktion som måste uppnås innan man går vidare till nästa fas. Modellen fungerar som ett 

vattenflöde som rinner medströms genom de olika faserna. En av modellens styrkor är att 

reducera osäkerhet och komplexitet.  

 
En annan metod som är något av en motsats till vattenfallsmodellen är, de agila metoderna 

(Nyman, 2010). Ordet agil betyder lättrörlig och är det centrala i dessa metoder. När man 

arbetar med agila metoder ska man försöka utföra utvecklingen med en flexibel åtanke. Detta 

för att kunna behandla förändringar som händer i processen och inte försöka undgå dessa. Det 

är inte riktigt en systemutvecklings-metodik utan mer en uppsättning av värderingar, attityder 

och principer som kan bemöta de förändringar som kan uppstå under projektets gång.  

 
Eftersom kraven i många projekt förändras med tiden är det viktigt att det finns en stark och 

tydlig kommunikation mellan personerna i projektgrupperna. Men kommunikation inom stora 

projektgrupper kan ibland vara bristfällig. Detta beror ofta på att det är många olika personer 

med olika kunskaper och mål med produkten, vilket leder till kompromisser inom de olika 

projekten angående vilka faktorer av produkten som ska ha störst prioritering. I vissa fall 

leder detta till att de andra faktorerna som inte blir prioriterade därmed blir bristfälliga. 

Många stora projektgrupper saknar en gemensam grund (eng. common ground) samt ett 

gränsföremål (eng. boundary object). Om projektgrupperna skulle ha gemensam grund, skulle 

deras förståelse av varandras arbete och tankar om produkten förbättras och de skulle då 

utveckla en bättre produkt. För om gruppmedlemmarnas kunskaper inte matchar varandras 

eller är i obalans kommer det att vara svårare att bygga ett förtroende bland de samverkande 

medlemmarna (Patnayakuni, Rai, & Tiwana, 2007). Vilket i sin tur leder till en sämre 

kommunikation. Men om gruppmedlemmarna innehar någon likhet i sina kunskaper kan 
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kommunikationen förbättras samt de kan dela och förstå värderingar med de övriga 

medlemmarna. Det en mångfaldig kunskapsbas i projekt kan öka är chansen att problemet blir 

löst på ett mer kreativt vis (Patnayakuni et al., 2007). Kommunikation är en av de viktigaste 

faktorerna för att få ett bra projekt. Med en effektiv kommunikation mellan medlemmarna är 

chansen större för ett lyckat projekt samt för att erhålla det önskade resultatet (Pee, 

Kanlanhalli, & Kim, 2010) 

 
Detta examensarbete undersöker explorativt problemet med att det inte finns någon 

gemensam grund eller något gränsföremål inom stora tekniska utvecklingsprojekt. 

Examensarbetet är ett uppdrag från ett företag som är stort inom produktion av gaffeltruckar 

och har kunder och användare över hela världen men är beläget i Östergötland, Sverige.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om personor kan användas som en artefakt 

till att skapa en gemensam grund och förbättra kommunikationen inom tekniska 

utvecklingsprocesser som grundar sig på Excellence in Project Management (hädanefter 

XLPM). Arbetet undersöker om det skulle kunna gå att skapa en användbar och effektiv 

projektmetodik med hjälp av personor, baserat på uppdragsgivarens nuvarande metodik, 

vilket grundar sig i XLPM. 

Detta kommer att uppnås genom att besvara på dessa två frågor: 

- Går det att integrera en persona-metodik i en utvecklingsprocess som arbetar efter 

XLPM-modellen?  

- Hur/ när ska man implementera personor i en projektmetodik som grundar sig på 

XLPM för att skapa en gemensam grund och bättre kommunikation? 

 

1.2 Avgränsningar 
De avgränsningar som detta arbete gjort, är att endast undersöka om personor skulle kunna 

implementeras in i en projektmetodik som grundas på XLPM och är inte ämnat att skapa 

några personor. Utförandet av intervjuer sker endast med rekommenderade personer hos 

uppdragsgivaren i Östergötland och intervjuer med förarna och besöksorter kommer att vara 

avgränsade till uppdragsgivarens urval. 
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2. Bakgrund 
Kommande stycken behandlar de teorier och begrepp som ligger till grund för arbetet.  
 

2.1 Gemensam Grund 
Gemensam grund blir enligt Stenberg och Stenberg (2012) lättare etablerad om människor har 

liknande bakgrund, kunskap, motiv eller mål. Detta eftersom risken för missförstånd minskar 

samt att en större förståelse för varandra skapas. Om det inte finns några gemensamma 

faktorer som kan delas mellan människor kan en gemensam grund vara svårare att skapa. 

Detta för att en gemensam grund mellan människor omfattar en gemenskap i någon form.  

 
En gemensam grund kan skapas både genom explicit kommunikation och genom icke-verbal 

kommunikation till exempel gester (Stenberg & Stenberg, 2012). Men den icke-verbala 

kommunikationen kan mer ses som en bidragande artefakt till att en gemensam grund skapas. 

Gemensam grund inom interaktion är ett personligt engagemang för enskilda relationer och 

kommunikationer samt granskning av uppmärksamhet till de praktiska och strategiska 

behoven av den mänskliga socialiteten (Enfield, 2006). Enfield (2006) menar att gemensam 

grund manipuleras både av interaktionseffektivitet och den sociala tillhörigheten.  

 
Enfield (2006) anser att kunskapen i en gemensam grund är delad med en specificerad person 

eller flera grupper. Detta definieras med en social relation och ett förhållande som blir 

definierade mellan dessa. Angående informations omfattning i kommunikationen skapas olika 

signaler via specificerade personer för en specificerad mottagare (Enfield, 20006). Det är 

viktigt att mottagarens tolkning av signalerna är korrekta annars kommer de inte uppnå en 

gemensam grund. Med en bra gemensam grund blir kommunikationen mer ekonomisk på 

grund av att det möjliggör en bättre och användbar slutsats av de signaler som skapats under 

kommunikationen (Enfield, 20006). Den sociala tillhörigheten resulterar i effektiviseringen 

samt i att den elliptiska interaktionen har egenskapen av igenkänning och är exploaterande i 

grundnivån (Enfield, 20006). Detta hanteras av de sociala relationerna som grundas under 

interaktionen. Detta betyder att gemensam grund är en allmän faktor för samspel och att 

samspelet utgörs av nivåer av en viss typ av gemensam grund som en bekräftelse på 

samspelet.  

 
Den kritiska aspekten av begreppet är att det kan vara svårt att ta en paus från de sociala 

konsekvenserna av de kommunikativa handlingarna (Enfield, 2006). Gemensam grund är 
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både en resurs för en socialtillhörighet samt en informationsresurs. Enfield (2006) skriver att 

gemensam grund på en personnivå är den delade erfarenheten av samspelet. Detta gäller om 

båda parterna är medvetna om att erfarenheten är delad. På en kulturell nivå kan gemensam 

grund förutses med hjälp av index från den etniska identiteten samt från en gemensam kultur 

(Enfield, 20006).  

 

2.2 Gränsföremål 
Gränsföremål är information av varierande slag som används på olika vis vid olika 

sammanhang (Stoycheva, 2013). Gränsföremål kan samordna olika grupper utan 

sammanhållning angående deras mål och intressen. Detta om båda parterna är öppna för 

tolkning (Brand & Jax, 2007). Om parterna är öppna kan gränsföremål vara ett mycket 

användbart kommunikationsverktyg. Det är de olika potentiella tolkningarna och 

tillämpningarna som bidrar till att gränsföremål kan bli så framgångsrika. Ett gränsföremål 

kan även vara en hjälpande faktor för en framgångsrik gemensam grund. Ett gränsföremål 

måste både vara konkreta och abstrakta (Stoycheva, 2013). De måste kunna anpassa sig till 

lokala behov men också upprätthålla en gemensam identitet över de platser som de används 

på.  

 

2.3 Gemensam uppmärksamhet 
Gemensam uppmärksamhet (eng. joint attention) är en grundsten för gemensam grund. Det är 

även en unik egenskap för människan, då det är en användning av en kombination av 

perception och kognition (Moore & Dunham, 1995;Tomasello, 1999). I gemensam 

uppmärksamhet är två eller fler personer samtidigt påverkade av en yttre faktor och båda är 

medvetna om att erfarenheten är delad. Ett exempel på en gemensam uppmärksamhet är när 

två personer står framför en tvättmaskin (Kita, 2003; Liszkowski, 2006; Enfiled, 2006). Båda 

personernas perceptuella område är detsamma, vilket är på kontrollpanelen och detta kan 

visas genom en handgest som riktar den gemensamma uppmärksamheten till samma punkt. 

Detta exempel visar även på en gemensam grund genom att de två personernas fysiska 

position är densamma men den gemensamma grunden existerar även när den inte är explicit. 

 

2.4 Situationsmedvetenhet 
Situationsmedvetenhet (eng. situation awareness) används för att förstå orsaken till katastrofer 

och olyckor samt när situationsmedvetenheten försvinner i processen (Wickens, Hollands, 

Banbury, & Parasuraman, 2013). Endsley (1988) definierar situationsmedvetenhet som 
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perception av kritiska element i omgivningen samt förståelsen av deras betydelse och hur man 

ska kunna projicera detta på framtiden. Tenney och Pew (2007) har omformulerat detta till tre 

påståenden:  

• Vad händer? 

• Vad medför detta?  

• Vad händer nu?  

Situationsmedvetenhet kan vara centralt för många system där det är viktigt att agera snabbt 

och korrekt (Wickens et al., 2013). Forskare är överens om att situationsmedvetenhet är en 

grundläggande del när uppgifter utförs men det finns dock en viss förvirring i vad det är, hur 

människan får det och varför människan ibland förlorar det (Rousseau, Tremblay, & Breton, 

2004). Det finns olika teorier angående detta. Endsley (1995) hävdar att 

situationsmedvetenhet ska separeras i det nuvarande kunskapsläget och i de kognitiva 

processer som används för att uppnå den specifika kunskapen. Det pågående beslutsfattandet 

och beslutsfattandet i en nuvarande situationsutvärdering är inte samma sak och ska därför 

separeras. I en pågående och bra situationsmedvetenhet är det möjligt att upprätthålla och 

behålla situationsmedvetenhet i situationer där det är viktigt, som till exempel vid bilkörning. 

Detta eftersom att ha en pågående och bra situationsmedvetenhet kommer att underlätta i 

processen med att fatta bra beslut, vilket situationsutvärderingen hjälper till med (Wickens et 

al., 2013).  

 
Länken mellan situationsmedvetenhet och arbetsminnet är direkt. Mycket av det mänskliga 

medvetandet av alla uppkommande situationer befinner sig i arbetsminnet och när det blivit 

perceptuellt upptaget måste informationen hållas kvar i arbetsminnet för att människan ska 

kunna skapa sig en förståelse för situationen (Durso & Gronlund, 1999; Endsley, 1995). 

Korrelationen mellan arbetsminnet och situationsmedvetenhet handlar egentligen om att hålla 

informationen aktiv i minnet snarare än att lagra informationen (Baddeley & Hitch, 1974).  

Att vara expert inom något område/process är någonting som förbättrar situations-

medvetenheten. De människor som är experter har en tendens att förlita sig på sitt 

långtidsminne snarare än sitt arbetsminne. Det skapas en process där arbetsminnet fortare 

aktiverar informationen som ligger i långtidsminnet (Ericsson & Kintsch, 1995). Denna 

process blir inte densamma för noviser då de inte lagrat samma typ av information tidigare. 

Detta leder till att de får förlita sig på sitt arbetsminne innan informationen har tagit sig till 

långtidsminnet. Därför blir novisernas arbetsminne lättare överbelastat än experternas 

(Endsley, 1997).   
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Om människan som arbetar inom systemet eller processen blir distraherad av andra variabler 

än de som den fokuserar på blir resultatet sämre. Arbetsminnet är extra känsligt för distraktion 

och därför har noviser svårare med detta än experter eftersom experter använder 

långtidsminnet. En snabb respons visar att informationen är i det aktiva minnet medan en mer 

långsamma respons visar att personen kan behöva hämta informationen från omgivningen 

med hjälp av artefakter. Situationsmedvetenhet handlar inte bara om explicita medvetna 

responser utan även om de implicita. En person som har hög situationsmedvetenhet kommer 

att reagera fortare implicit än de som inte har det (Wickens et al., 2013).  

 
Enligt Endsley (1997) består situationsmedvetenhet av tre nivåer: perception, förståelse och 

projicering. Perception handlar om selektiv uppmärksamhet och i en dynamisk värld är det 

svårt att uppfatta vad som händer om man inte observerar det som faktiskt sker. 

Förståelseprocessen domineras av arbetsminnet men involverar även långtidsminnet. Den 

tredje nivån projicering (förväntning) är ofta ganska dålig hos människor, men det är ändå 

detta som är det mest centrala inom situationsmedvetenheten. Detta för att undvika att 

problem ska uppstå (Wickens et al., 2013) 

 
Situationsmedvetenhet är viktigt för de situationer där man kan förebygga att en katastrof ska 

inträffa. För att kunna undvika katastrofer bör de som arbetar i systemet eller processen alltid 

vara förberedda på att någonting kan ske och vad som kan hända om detta sker, vilket 

hänvisas tillbaka till Tenney & Pews (2007) tre påståenden. Detta kan åstadkommas genom 

några mekanismer; fokuserad uppmärksamhet och bör riktas mot de mest relevanta faktorerna 

i omgivningen/ processen. Expertis och färdigheter är viktiga faktorer för att kunna ta beslut 

om detta. En annan är mental simulation vilket är förmågan att i arbetsminnet kunna utgöra 

vad som skulle kunna ske i framtiden. Detta kan ske genom att se mönster i omgivningen som 

är baserade på tidigare erfarenheter (Klein & Crandall, 1995). Kognitiv flödesdelning, vilket 

är övergångssannolikheter att vissa typer av händelser ska inträffa efter förekomsten av andra 

händelser (Wickens et al., 2013). Detta kan förklara vissa fenomen inom selektiv 

uppmärksamhet samt arbetsminnet som kan tillföra bra information angående 

situationsmedvetenhet. Den sista mekanismen är att de olika kognitiva förmågorna spelar in 

och påverkar situationsmedvetenheten.   
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2.5 Gruppmedvetenhet 
Gruppmedvetenhet (eng. group awareness) kompenserar för bristen av de fysiska 

konversationspåminnelserna (eng. cues) genom att använda medvetna verktyg under 

gruppsamspelet (Bodemer & Dehler, 2011; Gutwin & Greenberg, 2002; Gutwin, Greenberg, 

& Roseman, 1996). Omgivningen tillhandahåller olika påminnelser som kan hjälpa en att 

förstå den befintliga miljön (Stenberg & Stenberg, 2012) 

  
Om det är brist på gruppmedvetenhet kan verktyg användas som motvikt för att öka 

medvetenheten (Tsovaltzi, Judele, Puhl, & Weinberger, 2015). Verktygen används på ett 

subtilt vis, vilket är att berika den socio-kognitiva situation med information som går bortom 

det uppenbara. Relevant gruppinformation som inte är lätt tillgängliga kan presenteras för 

gruppmedlemmarna genom visualiseringar som ger gruppmedlemmarna en översikt av 

kunskap eller attityder i gruppen (Tsovaltzi et al., 2015). Detta kan leda till förändringar i 

gruppens struktur till exempel vem som tar ledningen och vilka bidrag som är i fokus.  

 
Utöver att tillhandahålla en ersättning för den information som det är brist på med en ansikte 

mot ansikte - interaktion kan gruppmedvetenhet ge ytterligare information till gruppen 

(Carroll, Rosson, Farooq, & Xiao, 2009). Detta kan ske genom en för-process till exempel att 

samla ihop och representera informationen genom exempelvis tabeller så att 

informationskällan blir värdefull och tillförfogande för den lärande i gruppen. 

 

2.6 Personor                                                                           
Det var under sent 1990-talet som personor började användas mer aktivt än innan. 

Anledningen till detta var att intresset för vad användarna ansåg om de olika produkterna blev 

större (Nielsen, 2014). Detta bidrog till att det utvecklades en kommunikationsväg mellan 

utvecklarna och användarna. Enligt Nielsen (2014) är den generella beskrivningen av 

personor, att det beskriver en fiktiv person. Hon skriver även att en persona inte är en urtyp 

eller en individ utan är en allmän bild av flera personer, den stereotypiska användaren. Detta 

innebär att personabeskrivningen inte ser till hela användaren utan koncentrerar sig på olika 

fokusområden eller domäner som man sedan arbetar inom och fokuserar på. Det används ett 

“förstoringsglas” för att lyfta fram de relevanta attityderna och de specifika kontexterna inom 

fokusområdet. En klassisk personabeskrivning består av namn och beskrivning av intressen, 

mål, livsomständigheter, utseende och preferenser (Cooper, 1999). Beskrivningen kan också 

innehålla ett fotografi eller ibland en skiss. Huvudfunktionen är att göra det möjligt för 



LIU-IDA-KOGVET-G—16/019— SE 
 

 
9 

designers att bryta sig loss från deras naturliga tendens att designa till sig själva. Det är dock 

oklart om beskrivningen är baserad på antagande eller data (Nielsen, 2014). Detta eftersom 

personliga åsikter beslutar vad som anses vara viktigt i de olika personabeskrivningarna och 

inte bara ren data. Det är inte heller konstaterat att personor förbättrar designprocessen men 

det finns en mängd fördelar.  

 
Personor är ett effektivt kommunikationsverktyg som lägger fokuseringen på användarna, 

vilket leder till att de blir mer centrala i designen och detta resulterar i bättre förståelse av 

produkten och dess funktioner (Nielsen, 2014). Detta kommer leda till bättre förståelse av 

verkligheten och förhoppningsvis till en bättre designprocess (Nielsen, 2008). Personor är ett 

effektivt designverktyg på grund utav människans kognitiva förmåga att använda 

fragmenterad och ofullständig kunskap för att bilda en helhetsbild av de människor som 

använder produkten. Personor kan berätta mer än ett designbeslut för både designers och 

kunder. Personor kan även förmedla information ifrån marknadsundersökningar, 

användartester och prototyper till alla i ett projekt (Nielsen, 2014). Enligt Nielsen (2014) finns 

det även flera olika sätt att arbeta med personor, både som en långsiktig och kortsiktig 

process. 

 
Personor visualiserar de mål och behov som användarna har (Arvola, 2014). När 

designgruppen inte använder personer kan de hänvisa till en enskild användare istället för att 

prata om användarna generellt (Arvola, 2014). Detta kan resultera i att varje person i design-

utvecklingsgruppen har en egen bild av vem som är deras användare. Med hjälp av en persona 

får de namn på sin användare och därmed en gemensam person, vilket gör personor till ett 

starkt kommunikationsverktyg. Men för att personor ska nå sin fulla kapacitet som ett 

kommunikationsverktyg måste designgruppen ha en viss mån av inlevelse.  

 
För att personor ska bli effektiva får de inte bli abstrakta, opersonliga, missvisande eller 

avleda uppmärksamhet (Matthews, Judge, & Whittaker, 2012). Personor får inte ersätta andra 

aktiviteter utan ska försöka förbättra och förstärka designprocessen med analyserna och 

prototyptesterna med användarna och intressenterna (Pruitt & Grudin, 2003). Utgångsläget 

för en persona är de drivkrafter, förhoppningar och det syfte som splittras av en 

sammanslutning av användare eller intressenter som driver beteendemönster. I de flesta fall 

skapas det flera personor i ett projekt, en primär och en sekundär (Arvola, 2014). En primär 

persona innebär att målen som denna har ska uppfyllas. Den sekundära personan innebär att 
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man tillfredsställer målen som är i konflikt med den primära personans mål. Om det inte går 

att skapa en primär persona ska man istället försöka skapa två olika produkter som är riktade 

till två olika personor. Om det inte skapas två olika produkter blir designen inte optimal för 

någon användare utan endast godtycklig.  

Personor kan sättas in i scenarios (berättelser) och det är då som de verkligen blir verkliga. Ett 

scenario beskrivs antingen i en berättande text eller någon form av storyboard (Haesen, 

Meskens, Luyten, & Coninx, 2010). Scenarion har länge brukats inom design och är ett 

utarbetat koncept av personor och det har utförts betydande forskning inom scenario-grundad-

design (Carroll, 200; Rosson & Carroll, 2002). Scenario-grundad-design är liknande persona-

grundad-design (Floyd, Jones, & Twidale, 2008). Det två största skillnaderna är fokuseringen 

och takten för att generera scenarion. När design baseras på persona-grundad-design är 

personan i fokus. När alla i projektgruppen har fått del av personan kan den vara användbar 

för att grunda scenarion ifrån. Förekomsten av förståelse av personan gör det möjligt att 

generera ett antal användarscenarion snabbt och lätt samt att avgöra vilka scenarion som är 

rimliga aktiviteter för olika personor. Som kontrast skapas scenarion i scenario-baserad-

design först som planerade scenarios som sedan konkretiseras, analyseras och kritiseras. 

Många scenarion är utvecklade utan persona-grundad-design men inkluderar ändå delar av 

persona-användningen i detaljbeskrivningen av användaren, även motivationen och 

åtgärderna är inbäddade i scenariobeskrivningen. Användningen av detaljerna kan leda till 

liknande fördelar som de metoder som använder mer explicit persona-grundad-design. 

Personagrundad-design är användbart vid identifiering av nyckelattribut av användarna samt 

fånga dem på ett sådant vis att det inte bara underlättar kommunikationen mellan designers, 

kunder och potentiella användare utan även för beslutsfattandet och utvärderingen (Floyd et 

al., 2008). Detta genom att undvika fallgropar i designen för den generella användaren samt 

hjälpa utvecklaren med att designa explicit och inte bara implicit designa för sig själv.  

 
Pruitt & Grundin (2003) baserar ett av sina argument om personor på en psykologisk grund 

vilket bygger på theory of mind, vilket syftar till att människor i sig och de automatiska 

modellerna av mentala tillstånd hos andra människor är baserade på andra i deras 

omgivningar, vilket används för att förutse beteenden. För att referera detta till personor anser 

de att personor väcker denna mänskliga förmåga och involverar detta i designprocessen. Om 

personor är välskrivna kan de lätt anpassas till nya situationer. Den generativa styrkan som 

personor har och som gör dem användbara i designprocessen är när många beslut måste tas 
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vid varje steg och vid varje analysnivå (Floyd et al., 2008). Theory of mind används även när 

man försöker förutse vad en enskild person skulle kunna göra i en viss ordning av händelser. 

Personor utnyttjar människans förmåga att resonera och förstå andra medmänniskor (Grudin, 

2006). Personor kräver även mindre ansträngning än psykologiska modeller, detta eftersom de 

flesta av informationsbehandlingarna sker medvetet (Floyd et al., 2008). 

 
Istället för att designers ska lägga in sina egna åsikter om användarna så kan de namnge 

stereotyperna genom en persona istället för att själva behöva yttra sig om en population 

(Floyd et al., 2008). Det genererar en social intuition som designers inte kan ignorera, det 

tillåter designers att förutse beteenden av användarna. Sociala intuitioner består av inbyggda 

men även utvecklade från tidigare erfarenheter, från konversationer och förståelse om hur 

andra tänker och agerar men de flesta intuitioner är en kombination av alla tre (Floyd et al., 

2008).  Floyd et al (2008) skriver även att via människans sociala interaktion kapslas vissa av 

de sociala intuitionerna som finns om vissa persongrupper, som kan vara mer eller mindre 

grundade på faktiskt erfarenhet, ihop. Dessa generaliseringar är stereotyper och de stereotyper 

som är grundade på erfarenhet kan vara användbara vid persona utveckling. Det är dock 

viktigt att vara medveten om vilka stereotyper som väljs och vilka konsekvenser som följer 

med dem, detta för att undvika etnisk, köns- eller status profilering. Om stereotyperna 

används på rätt sätt vid inkapsling kan de dela den intuitiva förståelsen mellan designers.  

 
Användningen av personor fungerar ofta som en användbar negativ kraft, vilket antigen 

uppmuntrar eller tillåter designern att överväga vad som ska genomföras och inte (Floyd et 

al., 2008). En komponent till detta är att ackumulera en kravlista av vad majoriteten av 

användarna skulle tänkas vilja ha. Denna komponent finns i varje produktdesign men är 

särskilt viktig i mjukvarudesign där tillsatsen av fler funktioner kan tyckas förbättra 

produkten medan den i själva verket kan försena leveransen och förvirra användare med för 

många funktioner. Personor tillåter beslut om vilka funktioner och drag som behövs för att 

optimera och möta de faktiska behoven. Denna fokusering på den negativa kraften alltså vad 

personer ogillar med produkten, vad den anser är svårt med produkten och så vidare. Detta är 

mycket värdefull information vid designbeslut och vid omformning av prioriteringar. Men 

detta är i strid med de mer optimistiska nödvändigheterna av andra relaterade aktiviteter 

såsom marknads-segmentering som används i marknadsföring.  
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Enligt Floyd et al (2008) är det svårt att designa åt en annan enskild person men det blir desto 

svårare ju fler olika människor som produkten ska anpassas till på grund av alla deras subtila 

variationer. Det måste utvecklas en medkännande internalisering av deras förståelse av 

världen och deras erfarenhet av den. Det är många designers som designar till sig själva utan 

att tänka på det, vilket styrks av människans naturliga tendens att tänka att andra tänker som 

man själv tills det finns bevis som motsäger detta (Floyd et al., 2008). Designers kan i vissa 

fall designa för sin personliga stereotypa konceptualisering av “användarna”. Författarna 

hävdar att personor hjälper till att undvika denna tendens genom att de utgör en grupp av 

användarna till en konkret fiktiv form, som designerna kan arbeta efter. Detta visar att 

personor är ett praktiskt verktyg för att underlätta användarcentrerad design.  

Spool (2007) menar att de stora fördelarna med personor är att de kan hjälpa människor i 

olika designprojekt att förstå olika mål, motivationer och beteenden som deras användare av 

produkten har. Det personor representerar är beteendemönster som hjälper designers att förstå 

hur användarnas arbetsflöde ser ut och hur deras produkt ska passa in i användarnas mönster. 

På det sättet skapar personor en grund för designarbetet ur användarnas syn. Genom språkligt 

tal, berättelser och observationer av designerna med användarna får de olika historier, men 

genom att läsa ut detaljerna av varje historia får designerna en viss förståelse av hur 

användarnas problem ser ut och vilka de är (Spool, 2007). Genom att skapa en persona skapas 

en idé om vem personen är som ska integrera med designen och vilka problem som kan 

uppstå. Man ser saker som man inte kunde se förut och det skapar ett slags rollspel för 

designerna (Spool, 2007). Personor får inte dessa tre fördelar automatiskt utan de måste 

konstrueras noga för de ska resultera i dessa fördelar. De måste innehålla bra och relevanta 

detaljer, även representera de användare som produkten siktar mot och erfarenheterna måste 

vara av verkliga användare samt trovärdiga och meningsfulla. För att personor ska kunna vara 

framgångsrika kan dokumenten ses som levande beskrivningar som hela tiden förändras med 

tiden och med nya erfarenheter av användarna. Om personan innehåller dessa tre delar blir 

övergången mellan krav och design smidigare och resulterar i klarare design (Spool, 2007).  

Det finns en del kritik angående personakonceptet. En kritik är att det kan bli fel om någon 

utan kunskap eller fel motivation utför tekniken. Det kan då bli slarvigt, omotiverat samt 

egen-nyttjad-design och personen kan då ignorera studien av de riktiga användarna (Portigal, 

2008). 
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Enligt Nielsen (2014) kan personor vara en aning kompakta och inriktade när det handlar om 

företag, detta eftersom metoden är väldigt specifik och att det finns ett visst arbetssätt med 

metoden. Detta kan ge många företag en bild av att persona metoden inte passar in i deras 

arbetsprocess. Men det kan också vara så att projektdeltagare inte accepterar 

personakonceptet, vilket gör att företagen inta kan använda sig av personor fast det finns 

fördelar. 

 
Många ingenjörer är negativt inställda till personor av subjektiva anledningar (Blomquist & 

Arvola, 2002). De anser att personor låter vagt, fånigt eller falskt. De anser att personor i stort 

sätt handlar om kreativt skrivande och behandlar inte hårda saker som data och siffror. Det är 

därför ingenjörer behandlar personor med extrem skepsis. Av denna anledning kan det vara 

svårt att integrera personor helt i en designprocess och även misslyckas med att få fram alla 

fördelar med personor, speciellt om designern inte anser att personor är en godtycklig metod. 

För att lösa detta problem understryker Cooper (1999) vikten av att alla i designteamet förstår 

innebörden och värdet av persona-grundad-design och erhålla det som krävs för att få 

persona-grundad-design att fungera och för att uppnå personans fullständiga kapacitet.  

 

2.7 Excellence in Project Management (XLPM) 
Excellence in Project Management är en metodik för styrning och ledning av olika arbeten 

och projekt samt projektportföljer (Semcon, 2016). XLPM har utvecklats från PROPS som 

ägs av Ericsson men det är Semcon AB som äger XLPM. XLPM förklaras som 

livscykelmodeller och organisation för de ovan nämnda aktiviteterna. Som hjälpmedel för 

dessa cykler finns det checklistor och dokumentmallar som ska underlätta arbetet. Modellerna 

innefattar de processer, aktiviteter, beslut och dokument som man inom projekten behöver för 

att säkra att kraven och organisationens mål implementeras i slutresultatet och att 

överlämningen av den slutliga produkten sker på ett korrekt sätt. Inom XLPM finns det två 

grundläggande perspektiv vilket kompletterar modellerna, det mänskliga och det 

affärsmässiga. XLPM är en metodik som är praktisk och generell samt kan hantera alla typer 

och storlekar av projektrelaterade arbeten. Den är även utformad på ett sådant sätt så att alla 

slags olika organisationer och företag kan använda den. XLPM hjälper samtliga roller på alla 

nivåer inom organisationen, både i uppdrag, projekt, program och projektportföljer. XLPM 

ger ett praktiskt underlag vid alla tillstånd. Detta sker genom ett färgkodat gränssnitt. 

Användaren av XLPM kan själv anpassa metodiken till företagets egna specifika 

dokumentmallar eller beskrivningar samt redigera instruktionerna för varje vald aktivitet.  
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Den information som XLPM består av ska hjälpa chefer och anställda på alla olika nivåer 

inom organisationen. Bilder och symboler inom XLPM följer ett färgschema som består av 

fyra färger; Röd visar styrning och organisationens långsiktiga affärs mål, blått är ledning av 

uppdrag, projekt och program. Gult är operativt arbete samt ansvar och grönt står för 

slutresultatet (Semcon, 2016).  

 
Affärsperspektivet framställer förutsättningarna för en lyckad projektverksamhet (Semcon, 

2016). I en sådan process samordnas de individuella arbetsinsatserna så att de gemensamt 

bidrar till företagets överordnande verksamhetsmål. Det beskriver även hur en verksam 

arbetsform grundas och hur man når upp till en effektiv och lönsam resursanvändning. Inom 

affärsperspektivet är det ledningens ansvar att leda och grunda förutsättningarna för 

organisationens projektbaserade arbete. Det mänskliga perspektivet handlar om att få fram 

individens kompetens för organisationens framgång samt grundas i en ömsesidig 

projektkultur (Semcon, 2016). Om projektkulturen har ett gemensamt utvecklingsstöd på alla 

nivåer inom organisationen (ledare och individer), leder detta till att varje enskild person ska 

ha förutsättningen att bidra med sin kompetens och prestationsförmåga på ett optimalt vis.  

 
De beslut som i förväg är beslutade i ett projekt kallas enligt XLPM för tollgates (Semcon, 

2016). För att även kunna se hur affärsmässigt hållbara vaga idéer är finns det ett behov av en 

investeringsmodell som definierar de beslut som i förväg har fastställts. Projektsponsorn (chef 

med affärsansvar) fattar dessa beslut under hela projektet: tollgate-beslut, beslut om tidig 

start, beslut om att ändra projektets omfattning samt beslut om att lägga ned projektet. Dessa 

beslut fattas för att säkra att projektet kommer att vara tillräckligt flexibelt för att kunna 

hantera oförutsedda förändringar och kunna behandla nya eller ändrade krav. Men samtidigt 

vara tillräckligt formellt för att kunna garantera ekonomisk och affärsmässig styrning av 

projektet.  

 
Tollgate-beslut har med projektets allmänna riktning att göra (Semcon AB, Förbered och fatta 

tollgate-beslut, u.å.). En toolgate (den röda delen i Figur 1) är en korrekt, strukturerad och i 

förväg bestämd beslutspunkt, där man beslutar om projektets mål och resursanvändning. 

Besluten fattas sex gånger i definierade beslutspunkter under projektets livscykel. Dessa sex 

tollgates benämns TG0-TG5. TG0 är inte obligatorisk och innefattar beslut om att starta upp 

projektanalysen. TG 1-beslut behandlar om att börja med projektplaneringen. I TG 2-beslutas 

det om att etablera projektet och börja med projektgenomförandet. TG 3 behandlar besluten 
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om att fortsätta arbetet i projektet enligt den ursprungliga eller den ändrade planen. TG 4-

beslut är beslut om att överlämna projektets slutresultat till den interna mottagaren och 

externa kunden (sker endast om detta fall förekommer). TG5 är stadiet då slutresultatet av 

projektet har godkänts och projektgruppen kan påbörja projektavslutningen.  

 
Ju längre projektet har kommit desto bättre och mer tillförlitlig blir informationen och 

besluten blir mer säkra (Semcon AB, Förbered och fatta tollgate-beslut, u.å.). Vid en tollgate 

ställs projektets förhoppningsvärde i relation till riskerna. Grundat på denna uppskattning 

beslutas det hur mycket som ska investeras i projektet eller i nästa steg av projektet samt de 

villkor som berör investeringen. Tollgatemodellen innefattar en iterativ analys av kraven och 

hur kraven bör uppfyllas. Efter TG2 anses varje tollgate vara “öppen”. Det betyder att arbetet 

fortsätter efter tidigare fattade beslut angående projektets planer och arbete. Detta gäller tills 

något nytt övergripande beslut fattas, till exempel att stänga ner projektet. Innan man utför 

några beslut angående tollgates värderas projektet utifrån fyra olika aspekter; Affärsmässig 

situation, vilket undersöker om projektets slutresultat kommer att vara lönsamt och om de 

följer de affärsmål som organisationen har. Projektportföljens status, vilket innebär att 

projektet ska ha en förväntad nytta och slutresultatet ska ha vissa effekter på resurserna som 

är gemensamma för organisationens fullständiga projektportfölj. Projektets status, visar 

projektets fortskridning av att projektkraven kommer att uppnås och att man kommer att 

leverera ett resultat inom den angivna tid/kostnadsram. Tillit och engagemang visar de som är 

inblandade inom tillit och engagemang till projektet. När man tar beslut angående tollgates 

ska projektsponsorn fatta något av dessa beslut, att antigen fortsätta som planerat och följa 

projektplanen eller ändra omfattningen och även förutsättningarna. Detta beslut tas när ny 

information eller nytt resultat kommer fram eller så kan sponsorn lägga ned projektet.  

 
För att grunda villkor för en verksam styrning och uppföljning av projektarbetet kan det vara 

bra att fastställa ett antal projektmilstolpar (Semcon AB, Projektmilstolpar, u.å.). Milstolparna 

(den gröna delen i Figur 1) utgör viktiga delmål som ska uppnås vid några fördefinierade 

platser i projektet. Det är bra om utformningen av milstolparna är sådan att de går att följa 

upp, till exempel att uppgifter ska vara färdigställda eller överlämnade och så vidare. Syftet är 

att forma ett projektflöde samt att underlätta för projektledaren att se och styra projektets 

utveckling. Milstolparna representerar ett resultat som ska vara färdigt vid en bestämd tid, till 

exempel start och avslut av delar i projektet. En tollgate och en milstolpe är inte samma sak. 

En projektmilstolpe anger ett resultat som man har kommit fram till i projektet medan 
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tollgate-beslut bedöms utifrån en affärsrisk. Men det som gör att dessa två hjälper varandra är 

att projektsponsorn får bra information om projektets status om man utför en 

milstoplegranskning före en tollgate-bedömning.  

 
Arbetsmodellen (den gula delen i Figur 1) redogör för vilket arbete som ska utföras för 

projektet (Semcon AB, Projektets arbetsmodell, u.å.). Det är beroende på arbetsmodellen som 

projektets slutresultats utveckling definierar. Detta utifrån idéer och krav som leder till en 

avslutande lösning som utförs och överlämnas till verksamhetens användning. Modellen 

uppger vilka verktyg, metoder och processbeskrivningar som ska användas och var de kan 

finnas. Det skapar en grund för planeringen och visualiserar projektets arbete för 

intressenterna. Projektmodellen är ingen tidsplan men när modellen är bestämd kan det vara 

viktigt att ta beslut om omfattningen av projektmodellen samt ange vilket operativt arbete 

som ska genomföras under de olika faserna i projektet. Att fastställa analys och funktionella 

specificeringar av projektets slutresultat bör utföras bland de tidigare faserna och installation 

och acceptans i de avslutande faserna. Gestaltningen och samordningen av vissa arbetskollin 

kan ta plats tidigt i projektet medan andra ska analyseras under genomförandet av projektet. 

 

2.1.7 XLPM livscykel för projekt 
Här nedan i Figur 1 visas hur livscykeln för ett projekt ser ut enligt XLPM. Detta stycke 

kommer att beskriva varje del i livscykeln.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 1 XLPM livscykel i projekt, ägare Semcon AB.  
 
Aktiviteten förberedelser och beslut angående tollgates behandlar att de strategiska besluten i 

projektet beslutas av personer med rätt kompetens. Detta utförs enligt en modell som gör att 

verksamheten och kundnyttan hamnar i centrum (Semcon AB, Förbered och fatta tollgate-
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beslut, u.å.). De flesta av sådana här beslut fattas som en respons på en specifik situation i 

projektet eller en förändring av verksamhets ärende för projektet och projektets slutresultat. 

Därför är det viktigt som projektsponsor att vara engagerad i projektet genom att ta beslut om 

projektets inriktning och förutsättningar.  

 
Aktiviteten uppföljning och stödja projektet har syftet att säkra att projektet bevakas och följs 

upp enligt ett affärsperspektiv samt att det får det ledningsstöd som behövs för att nå målen 

(Semcon AB, Följ upp och stödj projektet, u.å.). Den styrande funktionen inom projekten har 

ansvaret för den strategiska utvecklingen av verksamheten. Detta innebär att chefsrollen 

kräver kreativitet och en god direktivsförmåga. Det är chefens ansvar att skapa en god 

arbetsmiljö mellan dem i projektgruppen och mellan kunden.  

 
Projektanalysfasen är den fas där all planering för projektet läggs till grund. 

Projektanalysfasen har de förutsättningar att det vid behov ska finnas ett verksamhetsärende 

samt en projektbeställning (Semcon AB, Projektanalys, u.å.). Det är under direktiv av 

projektledaren som kompetenta ämnesexperter utför projektanalysen. Under analysfasen 

analyseras verksamhetsärendet. Detta utförs för att analysera vad projektet kan ge bidrag till, 

exempelvis vilka kostnader och risker som kan uppkomma under projektet. Även 

intressenterna urskiljs och framför alla sina krav samt förväntningar på det framtida projektet 

och vad de förväntar sig som resultat. Projektets resurser ska även kartläggas i denna fas samt 

budget och tidplan. Detta ska grunda för ett beslut att påbörja nästa fas vilken är 

projektplaneringsfasen. Denna fas dokumenteras och lämnas över till projektsponsorn som 

använder detta som ett underlag för TG1-beslut.  

 
Projektplaneringsfasen har till avsikt att bestämma om strategier för utförandet av projektet 

samt etablera planer för att skapa en stabil grund för ett lyckat utförande samt slutförande av 

projektet. I detta steg beslutas omfattningen av projektet (Semcon AB, Projektplaneringsfas, 

u.å.). Projektplanen ska vara på en godtycklig realistisk tids-och kostnadsvärdering för att 

projektet ska kunna fastställas och få kontroll. Projektmålen kan ändras vid behov. En 

kvalitetsplan skapas för att garantera att slutresultatet och genomförandet överensstämmer 

med kundens kvalitetskrav. Även i denna fas är det viktigt att samarbeta speciellt med 

projektsponsorn, som i denna fas kommer att vara i behov av att ta en del strategiska beslut 

och se över affärsbeslutprocessen. Besluten som projektsponsorn måste ta kan variera lite 

beroende på om det är ett kundprojekt eller ett internt projekt. Om det är ett kundprojekt kan 
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beslut om utvecklingen påverkas av offertinlämningen, anbud eller godkännande av kontrakt. 

Men om det är ett internt projekt kan projektsponsorn ställas inför beslut angående strategier i 

projektet till exempel att använda en ny metod, extern upphandling eller besluta om att 

använda olika utvecklingsmodeller så som iterativ, agil eller inkrementell utveckling. När 

man har utfört allt projektplaneringsarbete samt dokumentation i projektplanen överlämnas 

den till projektsponsorn innan TG2-beslut. 

 
För att projektetableringsfasen skall påbörjas måste TG2-beslut om att genomföra projektet 

vara godkänt samt erhålla en godkänd projektplan (Semcon AB, Projektgenomförandefasen - 

etablering, u.å.). I denna fas är projektorganisationen grundad samt funktionerna inom 

projektorganisationen, vilka är projektets styrande funktion, projektledning och projektets 

verkande funktion. Under genomförandet av denna fas kan projektsponsorn behöva fatta en 

del strategiska beslut. Detta för att säkra kontrollen över affärsprocessen och för att garantera 

korta ledtider mellan plan och fastställande. Därför är det viktigt att arbetet inom projektet 

utförs med bra samarbete med projektets styrande funktion. Det kan därför vara viktigt att 

projektledningen är aktiv under denna fas. Det betyder att ledningen ska påbörja projektet 

samt etablera projektorganisationen, kontrollera och godkänna projektbudgeten, tidsplan och 

resterande planer samt leda, samordna och dirigera alla projektgrupper och rikta projektet mot 

målet.  

 
Projektrealisering innebär att rikta projektgenomförandet och säkra att slutresultatet 

fullbordas med de krav som ställs från både organisationen och kunden (Semcon AB, 

Projektgenomförandefasen - realisering, u.å.). TG3-beslut om att gå vidare med projektet 

enligt de planer och villkor som gäller, kan vara de ursprungliga men också reviderade.  

 
Projektöverlämningen är för att slutresultatet officiellt ska godkännas av kunden och 

mottagaren så att ansvaret för slutresultatet överlämnas innan projektet stängs (Semcon AB, 

Projektgenomförandefasen - överlämning, u.å.). TG 4-beslut måste ha genomgåtts om att 

starta överlämningen. Även de planer och avtal som finns för resultatet av projektet ska 

stödjas och accepteras både internt och externt. Det är även viktigt i denna fas att samarbetet 

sker nära inom projektet. I denna fas är det viktigt att ha en verksam projektledning som 

övervakar kundens och de mottagandes acceptansarbete samt säkra att godkännandet blir 

officiellt. De ska även officiellt överlämna slutresultatet och även skära ner på de resurser 

som inte längre behövs.  
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Den slutliga fasen är projektavslutning. Den är skapad för att organisationen ska få möjlighet 

att använda de erfarenheter samt den kompetensutveckling som har skett under projektet 

(Semcon AB, Projektavslutningsfasen, u.å.). Det innebär att man har kommit till TG5-beslut 

vilket betyder att man har tagit beslut om att påbörja avslutandet av projektet. Arbetet som 

utförs i denna fas innefattar att ta del av alla erfarenheter som man fått under projektet, 

förmedla erfarenheterna och kompetenserna till resursägarna så att de är medvetna om vad 

projektmedlemmarna har fått för kompetens. Man ska dokumentera erfarenheterna i en 

slutrapport och förmedla erfarenheterna samt officiellt avsluta och stänga projektet.   
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3. Metod 
Detta avsnitt behandlar vilken datainsamling som utförts för att undersöka och kunna besvara 

frågeställningarna som arbetet har. Det kommer att vara uppdelat i två avsnitt ett som 

beskriver processen och ett som beskriver den generella teorin bakom intervjumetoder.  

 
Figur 2 Studiens metod och tillvägagångssätt. 

3.1 Genomförande 
Arbetets datainsamling är uppdelad i primärdata och sekundärdata. Den primära 

datainsamlingen är intervjuerna med utvecklare och projektledaren. Medan den sekundära 

datainsamlingen är intervjuerna med förarna som behandlas som en angiven input för persona 

och den utökade metodiken. Intervjuerna med utvecklarna utfördes först för att få en grund 

för hur uppdragsgivaren arbetade i sin utveckling och ser på sina användare. Sedan utfördes 

intervjuerna med användarna och sist intervjuerna med projektledaren. 

 
Figur 3 Studiens intervju genomförande. 

3.1.1 Primär datainsamling 
Det har utförts informella/intressent intervjuer med nio utvecklare som arbetar hos 

uppdragsgivaren i Östergötland. Dessa intervjuer utfördes i ett tyst och ostört samtalsrum hos 

uppdragsgivaren. Intervjuerna varade cirka en timme och behandlade frågor som rörde hur de 

fick sin information om användarna samt hur de arbetade i utvecklingsprocessen idag (Bilaga 
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1). Det var två stycken intervjuledare som utförde intervjuerna, en som ställde frågorna och en 

som antecknade. Detta eftersom dessa intervjuer även involverade ett annat arbete som också 

behandlade personor, så det skedde ett samarbete. Detta medförde även att arbetsbelastningen 

blev mindre och chansen för att missa information minskade.  

 
Det utfördes även två semistrukturerade intervjuer med en anställd projektledare hos 

uppdragsgivaren. Intervjuerna utfördes även de hos uppdragsgivaren i ett liknande 

samtalsrum som med utvecklarna. Intervjuerna varade i cirka 1-2 timmar. Det frågorna 

behandlade var hur utvecklingsprocessen fungerade samt arbetet inom utvecklingsprocessen 

och kommunikationen mellan funktionerna (Bilaga 2 och Bilaga 3). Den första intervjun var 

mer en introduktion till hur de arbetade i sina utvecklingsprojekt och den andra intervjun var 

mer för att förtydliga vissa frågetecken som uppstått under analysen av intervjun. 

Intervjuinformationen kompletterades med fakta ifrån uppdragsgivarens intranät.   

3.1.2 Sekundär datainsamling 
För att få en bild av hur persona-metodiken skulle kunna fungera samt få en bild av 

användaren utfördes besök och intervjuer med användare både i Sverige, Holland och 

Belgien. Totalt var det 29 användare som intervjuades varav 23 män och sex kvinnor. Från 

Sverige var det nio män och tre kvinnor. Från Holland 12 män och tre kvinnor. Från Belgien 

var det två män. Medelåldern hos männen var cirka 40 år och hos kvinnorna var den cirka 42 

år och den totala medelåldern var cirka 41 år. Intervjufrågorna handlade om vad förarna ansåg 

om produkten och vilka de var som personer (Bilaga 4). Varje intervju varade i cirka tio 

minuter och utfördes på plats där användarna arbetade. Det var i en högljudd och störande 

miljö. Intervjuerna utfördes under dessa omständigheter på grund av att det inte fanns 

möjlighet att ta mer tid från förarnas arbetstid. Dessa intervjuer spelades inte in av etiska skäl 

från uppdragsgivaren. De här intervjuerna utfördes med två intervjuledare, en intervjuade och 

en antecknade, detta av samma skäl som utvecklarintervjuerna. Intervjuerna utfördes med 

anonymitet och deltagarna fick även avsluta när de ville.  

 

3.2 Generell intervjumetod 
Intervjuer utförs i stort sett varje dag och majoriteten av alla människor har även blivit 

intervjuad eller intervjuat någon (Lantz, 2013). Intervjuer är grunden till bakgrundsfakta för 

att ta beslut samt kunna komma fram till ett resultat som kan leda till olika slutsatser. 

Intervjuresultatet måste kunna hantera en kritisk undersökning samt bemöta några 

grundläggande kvalitetskrav. Det är lättare att överanalysera och tolka in andra faktorer i 
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intervjudata än de resultat som är baserade på statistik i siffror. Därför är det viktigt att 

analysera hur kvalitén i intervjuerna kan öka, detta kan handla om intervjuernas innehåll och 

struktur. Detta är en del av förarbetet. I vetenskapliga kontexter brukar man ofta utforma 

intervjuer efter tre kvalitetsmått. Dessa tre är, metoden ska ge pålitliga resultat (reliabilitet), 

resultatet ska vara godtagbart (validitet) och slutsatserna ska kunna kontrolleras kritiskt 

(Lantz, 2013). Problem som kan uppstå inom reliabiliteten är att människan hellre söker 

underlag för sin egen uppfattning och egna tankemodeller än att undersöka och testa en ny 

uppfattning och är objektiv i sina bedömningar. Reliabiliteten kan även bli påverkad av 

samspelet mellan intervjuledaren och den som blir intervjuad.  

 
Det finns människor som kan ha en felaktig uppfattning av sitt eget beteende, vilket leder till 

att den som intervjuar ska vara uppmärksam på inkonsekventa svar, som kan leda till 

avslöjande av självrapporterings fel (Goodwin, 2009). Vid intervjuer måste det finnas ett 

kritiskt tänkande till intervjuns förhållningssätt. Detta för att hitta de oväntade svaren och 

söka nya svar (Lantz, 2013). Det en bra intervju ska resultera i är en avspegling av 

intervjupersonen, vilket är ännu en viktig aspekt för reliabilitet (Lantz, 2013). Detta för att 

försöka finna intervjupersonens perception samt erfarenhet. Dessa faktorer kan förändras över 

tid men ska försökas fånga in vid intervjutillfället. Det är extra viktigt att den som utför 

intervjun är objektiv vid analysering av intervjudata och inte drar egna slutsatser för att svaren 

går mot den önskade riktningen.  

 
Formuleringen av frågeställningen ska besvara vilket problem som ska undersökas, så att 

frågorna kan avgränsas till problemområdet (Lantz, 2013). Under intervjun utförs 

avgränsningar ständigt och detta leder till att intervjun får en specifik riktning. Detta kan 

påverka vilka följdfrågor som skapas. Personen som utför intervjun ska alltid försöka ta de 

tillfällen som den får angående följdfrågor och om de inte kan ställas på en gång kan de 

återupptas vid ett lämpligare tillfälle under intervjun (Goodwin, 2009). Om frågeställningarna 

och avgränsningarna går att motivera ifrån tidigare kunskaper kan det i stort sätt vara vilka 

relaterade frågor som helst, det som är viktigt att tänka på är dock att processen ska gå åt 

någon riktning (Lantz, 2013).  

 
Inledning av intervjun ska introducera syftet, målet och vilka ramar som arbetet har för den 

som ska intervjuas. Om detta har utförts bra leder det förhoppningsvis till att intervjupersonen 

blir mer positiv och mer engagerad att delta. Detta eftersom människan blir mer positiv till 
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deltagande när den förstår syftet med aktiviteten. Intervjun blir även effektivare om alla är 

med på vad den går ut på. En annan positiv faktor är att berätta hur lång tid som är avsatt för 

intervjun, de etiska aspekterna (exempel anonymitet), att deltagaren får avbryta och att 

intervjun är frivillig.  

 
Intervjun ska ses ur ett lärande perspektiv och inte ur en expertsyn, intervjupersonen 

undervisar hur den utför sitt jobb eller lever (Goodwin, 2009). De inledande frågorna kan vara 

bakgrundsvariablerna till exempel ålder och utbildning. Detta kan lägga grunden för en 

avslappnad stämning mellan intervjupersonen och den som intervjuar eftersom faktafrågor är 

lätta att svara på och att det inleds med en strukturerad fas. Intervjufrågorna bör vara i en 

logisk följd. Det är viktigt att formulera frågorna så att de har en klar innebörd. Det ska inte 

vara två frågor i en och om det är svarsalternativ ska de vara formade efter frågans betydelse. 

Frågor som kan påverka intervjuns kvalité är frågor som är ledande, vilket innebär att frågan 

formuleras så att personen blir påverkad och även svaret (Brinkmann & Kvale, 2015). 

Problemet med ledande frågor är att det är svårt att veta hur prioriterade svaren är för 

personen ifråga (Goodwin, 2009). För att undvika ledande frågor kan öppna slutfrågor vara en 

lösning, eftersom det minskar chansen för att få in ja och nej svar men om intervjun måste 

innehålla sådana frågor kan de placeras i slutet. Då ökar chansen att personen nämnt något 

innan (Goodwin, 2009). 

 
Intervjun ska försöka hållas lätt och nyttja en konversationsstruktur som leder till en öppen 

och avslöjande diskussion (Goodwin, 2009). Även om diskussionen blir avslappnad får det 

inte glömmas att det är en intervju så det ska vara ett aktivt lyssnande och fokusering på 

intervjupersonens erfarenhet. Det kan då vara bra att ha stödpapper. Fokuseringen ska hela 

tiden vara på den som blir intervjuad, så tankarna ska inte skena i förväg och börja fundera på 

lösningar. 

 
Dokumentationen av intervjun kan bero på vilka slags intervjufrågor som används samt de 

etiska aspekterna till exempel anonymitet (Lantz, 2013). Det finns olika dokumentationssätt 

till exempel anteckna, spela in, lyssna och så vidare. Det är den som intervjuar som väljer hur 

den vill göra, om det inte finns direkta direktiv (Lantz, 2013). Kan vara svårt att både 

anteckna, lyssna och ställa frågor, därför kan det vara bra att vara två vid intervjutillfällen. 

Man ska även undvika att intervjun bli övervakad av en tredje part. Detta eftersom få 
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människor kommer att erkänna brister till exempel när chefen lyssnar. Det blir då svårt att 

läsa ut det individuella beteendet (Goodwin, 2009).  

 
Platsen för intervjun bör vara en som känns inbjudande och utan störningsfaktorer. Men 

ibland kan intervjumiljön inte bestämmas och då får det bli som det blir (Lantz, 2013). Om 

intervjuerna utförs i en miljö som är öppen eller hemmiljö kommer det troligen finnas fler 

störmoment än i en “kontorsmiljö” (Goodwin, 2009). Den bästa data kommer från 

individuella intervjuer i den kontext som den specifika produkten används i. Detta eftersom 

det blir mer specifikt och minskar självrapporterings fel. När människor har artefakter 

omkring sig som framkallar minnen är de mindre benägna att släta över de detaljer som de 

inte brukar tänka på. Det kan även vara en fördel för den intervjuade att vara i “hemmiljön”. 

Det kan resultera i nycklar som kan vara användbara genom observation av miljön. Eftersom 

människor utför självrapportering från deras eget beteende tenderar de att generalisera, vilket 

kan leda till att de utlämnar viktiga detaljer. Genom att se människor i aktion kan ett antal 

olika saker som de inte nämner uppkomma (Goodwin, 2009).  

 
Samspelet mellan den som håller intervjun och intervjupersonen är en viktig del för att få ett 

bra resultat, detta eftersom samspelet påverkar intervjun (Lantz, 2013). Samspelet handlar om 

att parterna kommunicerar och responderar med varandra. Det som intervjuledaren ska tänka 

på är att erhålla en bra blandning mellan en yrkesmässig professionell, personlig och empatisk 

relation. För att det sociala samspelet ska fungera mellan parterna behövs det ett inslag av 

personlighet. Det viktigaste är att inte visa något dömande gentemot den intervjuade eftersom 

det är lätt att känna om någon är kritisk vilket leder till att personen kan bli förtegen 

(Goodwin, 2009).    

 
Om intervjuerna utförs med personer från andra kulturer kan det vara bra att ta fram 

information om den. Om båda parterna kan ett gemensamt språk så klarar man sig säkert utan 

en tolk. Om en tolk behövs är det viktigt att den förstår syftet med intervjun och att den 

förstår den viktiga innebörden av att försöka översätta så precist som möjligt (Goodwin, 

2009).  

 
Kunder är användbara för två olika informationskällor; hur de organiserar arbete och vad 

deras mål och oro är angående inköp och upprätthållning av en produkt samt service 

(Goodwin, 2009). Det som inte bör hända vid intervjuer av kunder är att intervjuledaren ska 

förvandlas till klagomålsavdelningen eller produktexperten. Som intervjuledare ska man inte 
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heller ge ut några löften. Det ska även undvikas att antyda något om produkten som inte är 

helt faktabaserat till exempel när den nya uppdateringen kommer. Detta för att företaget 

kanske inte kan leva upp till det. På ett stort företag med många olika produktgrupper kan 

kunden anse det tröttsamt att svara på intervjuer. Det är då viktigt att undersöka om kunderna 

är intresserade av att vara med så att det inte blir någon osämja på grund av det.  

 
Klädsel vid intervjun ska tänkas igenom innan, eftersom vissa industrier eller distrikt är mer 

formella än andra och vissa kräver skyddskläder och så vidare (Goodwin, 2009). Men det 

handlar också om att ingen ska klä sig “bättre” än den andre. Det är en dålig ide´ att bära 

kostym på ett fabriksgolv, skälet till detta är att de intervjuades förtroendekänsla kan minska 

eftersom att personen inte är lik dem samt en hierarkikänsla (Goodwin, 2009).  

 
Semi-strukturerade intervjuer innebär att de intervjuade ska så fritt som möjligt försöka 

förklara fenomenet från deras perspektiv inom ramen för intervjun (Brinkmann & Kvale, 

2015). Denna intervjumetod kan liknas vid vardaglig kommunikation men eftersom det är en 

intervju finns det ett syfte, en specificerad ansats och teknik. Den utförs enligt en 

intervjuguide som fokuserar på olika teman och kan även innehålla en del följdfrågor, det är 

varken en öppen vardaglig konversation men inte heller ett stängt frågeformulär.  
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4. Resultat 
I kommande stycken kommer resultatet av den primära datainsamlingen att beskrivas, det vill 

säga en sammanställning av intervjuerna med utvecklarna och med projektledaren samt 

information från uppdragsgivarens intranät (utdrag från intervjuerna kommer att skrivas i 

kursivstil). Sedan kommer slutresultatet av hela studien att framställas.  

 

4.1 Resultat av primär datainsamling 
Uppdragsgivaren som detta arbete har grundar och bygger sin utvecklingsprocess på XLPM. 

De har utökat XLPM med en Design Review process (hädanefter DR) (se Figur 2). DR är ett 

sammanträde där alla processer inom marknadsgranskning (eng. merchandise research), 

produktplanering och produktions förberedelser samt realisation och service undersökts i. I 

DR implementationen implementeras objekten i varje steg och blir analyserade av 

expertkunskap och bedöms om projektet ska fortsätta till nästa steg i utvecklingen. DR-

faserna har som XLPM olika tollgates men de betecknas som DR0-DR8. Det är elva stycken 

DR sammanträden under fyra stora faser, vilka är: Produktplaneringsfasen vilket är DR 0, 

Produktutvecklingsfasen DR1, produktionsförberedelsefasen DR4 och massproduktions-

uppföljningsfasen DR8. Uppdragsgivaren använder sig även av checklistor till varje projekt 

där de har olika kategorier och underkategorier med specificerade aktiviteter som ska checkas 

av vid varje DR-fas och ser om de är färdiga eller inte. Det finns även checklistor på de 

förväntade resultaten vid varje kontrollpunkt.  

 
XLPM är basen för projektmetodiken men sen är det helt beroende på vilket projekt som ska 

utföras om man använder TG-faserna eller DR-faserna. Detta eftersom varje projekt måste 

utgöra sin egen position beroende på vilken produkt de behandlar, vilken komplexitet de har 

och vilket artikelsortiment det innebär. Beroende på vilken kund och produkt de arbetar med i 

projektet blir det olika inriktningar och synvinklar. På grund av detta skapas nya 

kompassrosor efter de olika prioriteterna. Den ursprungliga idealbilden är svart och vit men 

blir annorlunda i verkligheten. TG-faserna användes mer som förstudier till att verifiera krav 

och vad som projektet ska innehålla samt en lätt prototyp. Det skapas även en 

funktionsprototyp innan man börjar arbeta med DR-fasen om projektet inte har lagts ner 

innan. Det handlar om att få ihop koncept till en helhetsbild. Eftersom vi är en stor 

organisation med många olika kunskaper och arbetar med många olika kunder som har olika 

behov får de hela tiden kompromissa och försöka anpassa kompassrosen efter det största 
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behovet. Vid varje TG början blir det som en slags tvärvetenskap och man arbetar utifrån en 

allmän checklista som sedan blir mer specifik för varje funktion. TG och DR är bra verktyg 

för att få en bra planering, tidsplanering och ett lagom omfång. Det som är en stor nyckel 

inom utvecklingen är att få all väsentlig och viktig information i tid samt att projektet har 

uppnått en mognadsnivå så att projektgruppen kan behandla informationen på ett korrekt 

sätt.  

 
Kommunikationen är inte optimal mellan de olika enheterna så det som skulle vara bra är att 

få en bättre helhetssyn och inte bara i förståelse för en enhet. Det är många stuprörssyner och 

inte många med en helikoptersyn, bildligt talat. Kommunikationen sker med många fysiska 

möten och avstämningar. På avstämningsmötena ska man inte gå igenom några problem 

eftersom de ska vara lösta innan, detta för att man ska kunna gå vidare med styrjobb. Men ett 

problem som finns är att all information inte alltid kommer fram i tid vilket leder till att beslut 

fattas utan all information om problemet. Om man bryter ner projektets budget ger det en 

bättre bild av allas del i projektet som kan leda till bättre beslut och till ett bättre samarbete.  

 
Hela utvecklingsprocessen är som en gungbräda med utförande och informationen på 

vardera sida. Gungbrädan symboliserar en schackbräda med HUR och VEM på ena sidan 

och VAR och NÄR på andra sidan. Denna gungbräda kan gunga fram och tillbaka beroende 

på hur projektgruppen flyttar och planerar sina drag på schackbrädan samt hur väl de utför 

sina uppgifter. Egentligen ska de vara mästare på schackbrädet men eftersom det finns 

brister i utförandet som till exempel i kommunikationen mellan medarbetarna kommer de inte 

kunna uppnå en mästarnivå på brädet eftersom det blir påverkat av de övriga faktorerna.  

 
Det kan även bli loopar när projektgruppen ska till exempel välja vilken leverantör de ska 

handha till projektet, detta återigen för att det finns flera viljor och många aspekter som man 

måste ta hänsyn till. Detta gör att det kan bli en lång process av leverantörval och det är bara 

ett beslut av många. 

 

 

 

 
 

 

 



LIU-IDA-KOGVET-G—16/019— SE 
 

 
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Uppdragsgivarens utvecklingsflöde med TG och DR- processerna, grundad från uppdragsgivaren. 

 

4. 2 Resultat av studien 
Resultatet för detta arbete visas i en utökad modell av uppdragsgivarens utvecklingsprocess. 

Resultatmodellen (Figur 4) beskriver vart i utvecklingsprocessen som personor bör komma in 

och vilken påverkan personor har på utvecklingsgruppen i de placerade faserna. Modellen 

visar även var i personaprocessen projektgruppen befinner sig.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Figur 5 Modellen visar var personor ska implementeras in i utvecklingsprocessen. 

Resultatmodellen ovan är konstruerad som sådan eftersom personor ska introduceras tidigt i 

processen för att all design av produkten ska grundas från användarens perspektiv. Detta för 

att en fördel med personor är att de lyser upp de väsentliga behoven för att produkten ska ha 

användbarhet och prioritera användaren. Datainsamlingen av personorna ska påbörjas så tidigt 

som möjligt i krav och granskningsfasen i stort sätt påbörjas när projektet är ett ”frö”, detta 

eftersom de ska stå som grund för alla designbeslut. Datainsamlingen ska helst vara klar för 
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analys när projektet nått ett tidigt stadie för projektplaneringen, detta för att personorna ska 

kunna skapa en gemensam grund redan i planeringen av projektet för att kunna underlätta för 

beslut om vart kompassriktaren ska gå. När analyseringen är färdig ska en personabeskrivning 

skapas samt uppdelning av personadata i olika krav. Denna vetskap ska sedan spridas och 

användas gemensamt under hela projektets gång. Personbeskrivningen kommer att ge 

projektgruppen en helhetsbild av vem det är som kommer använda den utvecklade produkten 

samt vilka problem som är de mest väsentliga och bör prioriteras. Genom att dela upp 

personaegenskaperna i flera delar och krav leder det till att de olika funktionerna i 

projektgruppen kan arbeta med dem på ett mer användbart och naturligt sätt än en hel 

beskrivning. Persona arbetet är inte färdigt när projektgruppen framställt personan eller delat 

upp egenskaperna, utan denna kunskap ska följa med hela projektet och alla ska vara 

medvetna om det och arbeta efter de premisserna. Om detta inte följs kommer 

personakonceptet inte att fungera. Alla måste arbeta mot samma riktning och det är det som 

skapar den gemensamma grunden.  

 
Genom att placera de grundade persona aktiviteterna i början av utvecklingsprocessen 

kommer ett gränsföremål kunna skapas och hjälpa projektgruppen att uppnå en gemensam 

grund. Projektgruppens gemensamma uppmärksamhet har en tendens att öka genom att skapa 

en persona, detta eftersom personan kommer öppna upp för en gemensam förståelse som 

kommer att underlätta för användarna att fokusera på de mest väsentliga och samma problem. 

I och med att projektgruppen får en gemensam grund och gemensam uppmärksamhet ökar 

dess situationsmedvetenhet. Detta innebär att själva arbetsprocessen kommer att få mindre 

problem eftersom gruppen är mer medveten om vilka problem som den kan stöta på samt att 

projektgruppen kan diskutera sina problem på mer gemensamma grunder. Detta kommer 

resultera i bättre beslut vilket i sig leder till ett förbättrat slutresultat. Genom att bruka 

personor i utvecklingsprocessen kommer även gruppmedvetenheten att öka och då även 

gruppsamspelet. Detta för att personorna indikerar att kunna bli konversationspåminnelser.  
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5. Diskussion 
I följande avsnitt kommer först studiens resultat att diskuteras. Efter detta följer en diskussion 
kring metoden.  
 

5.1 Resultat 
Resultatet av detta arbete är ett förslag på hur personor skulle kunna integreras som en 

kommunikationsartefakt samt skapa en gemensam grund vid användning av denna 

utvecklingsmodell. Resultatet indikerar att det kommer skapas en gemensam grund som leder 

till en bättre gruppkommunikation och förståelse. 

 
Den stora fördelen och även en del av detta arbetets syfte är att kommunikations- och 

förståelseproblemet kommer att minska om man skulle integrera personor. Detta på grund av 

att personor ökar chansen för en gemensam grund och ger ökad fokuserad uppmärksamhet till 

ett och samma ställen för hela gruppen. Dessa faktorer kommer att förbättra 

kommunikationen mellan projektmedlemmarna. Som det nämndes i resultatdelen kommer 

även situationsmedvetenheten att öka, vilket också förbättrar samspelet. Eftersom 

projektgruppen lättare kommer att kunna förutse vilka problem som skulle kunna fördröja 

arbetet och då även kunna lösa problemen i tid eller planera för att det inte ska inträffa. 

Situationsprocessen från långtidsminnet till arbetsminnet kommer även att kunna bli bättre 

och snabbare, vilket leder till att de kognitiva fördelningarna kan bli förbättrade. Detta genom 

att personor kan vara en artefakt som kan öka förståelsen för händelseförloppet, vilket innebär 

att om en händelse/problem inträffar ökar chansen för att andra händelser/problem ska 

inträffa. Om detta ökar kommer projektgruppen kunna förbättra sin kommunikation genom att 

de alla förstår fördelarna och nackdelarna med att utföra arbetet på det sätt som det beslutar 

om samt kunna ta bättre beslut som leder till en bättre slutprodukt. En nackdel med att 

implementera personor på det sätt som detta arbete har gjort kan vara att de försenar arbetet, 

eftersom de är en del av själva arbetsprocessen. Det kan försena arbetet eftersom persona 

arbetet kan hamna i otakt med det övriga arbetet och besluten. Det som även kan anses som 

en mindre positiv faktor är att om detta koncept ska fungera måste projektgrupperna få med 

alla sina medlemmar. För om inte alla är med så kommer inte personor att fungera optimalt.   

 
Det som skulle kunna vara ett alternativ till denna studies förslag, skulle kunna vara att skapa 

en egen process med personor utanför själva projektarbetet men där dataanvändningen är den 

samma. Detta skulle lösa problemet med att persona arbetet skulle vara en förseningsfaktor 
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men det skulle dock kunna bli så att projektarbetet och persona arbetet inte synkroniserar 

tidsmässigt. Vilket kan leda till att personan kommer in försent eller inte har lyckats fånga 

just det problem som projektet har inriktat sig på. Det är därför som det är viktigt att 

personorna kommer in i tid, vilket är så tidigt som möjligt. Detta på grund av att personorna 

ska stå som grund för designbesluten och att inriktningen mot användaren ska vara med redan 

från början, för att detta koncept ska kunna bli en stark kommunikationsartefakt som skapar 

en gemensam grund.  

 
Personor kan användas för att utveckla bättre produkter för användarna men även brukas för 

flera grupper inom utvecklingen till exempel produktköpare, säljare, servicetekniker och 

tillverkare med mera. Detta eftersom personor kan bli riktade åt många olika håll, bara de 

riktas in på en målgrupp som utvecklarna vill undersöka. Organisationer skulle kunna utföra 

denna process på alla grupper som är inblandade i utvecklingsarbetet för att förbättra sina 

produkter. För det är inte bara själva användaren av produkten som ska vara nöjd. Detta 

eftersom användaren kan liknas vid slutstationen för produkten. Innan användaren kommer 

flera grupper, till exempel köpare, som ska bli nöjda med produkten innan den kommer i 

bruk. På grund av detta blir en gemensam grund och en kommunikationsartefakt ännu mer 

viktig, eftersom organisationen måste ha en stark front hela processen ut till användningen av 

produkten. Det skulle kunna visualiseras som en loop från säljfunktionerna till exempel 

marknad i organisationerna till utvecklingsgrupperna till exempel ingenjörerna. 

 
Säljfunktionerna skulle säkert lättare kunna ta till sig persona informationen eftersom de är 

mer vana vid mjuk data än till exempel ingenjörerna. Men om ingenjörerna skulle få in 

personorna i sina kravspecifikationer och liknande, kommer de kunna analysera samma data 

som marknad, så dessa två funktioner får en gemensam grund att stå på. Att de förstår 

varandras krav och riktning kan vara avgörande för att de ska lyckas komma hela vägen fram 

till en lyckad produkt.  

 
Personorna skulle kunna ge alla en helhetsbild av hela processen från början till slut. Detta är 

ifall alla tror på personakonceptet och är positivt inställda samt är öppna för varandras 

tolkningar och tankar. Det är väl just detta egentligen som är grunden för att personor faktiskt 

kan öppna upp för en gemensam grund inom organisationen, eftersom alla olika funktioner 

integreras och öppnar upp sig för varandra i ett nytt perspektiv än idag. De kommer då 

använda alla sina kunskaper på ett gemensamt och förståeligt vis för alla som är med i 
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processen. Personor skulle kunna hjälpa många organisationer på flera olika vis och hjälpa 

dem att förstå vad alla deras arbetskamrater faktiskt kan och vilken påverkan det har på 

produkten.  

 
5.2 Metod 
Metoden för studien var olika intervjuer. Denna metod valde på grund av att man fick en mer 

djupgående inblick av hur uppdragsgivaren arbetade och vilka problem som de har genom 

intervjuerna. Det utfördes semi- informella intervjuer eftersom att man ville skapa en mer 

öppen och mer liknande en konversation än en strikt intervju. Det som skulle kunna ha gjorts 

annorlunda med metodvalet är att det skulle nog ha varit bra att få varit delaktig i en 

utvecklingsprocess, så att man skulle få en ännu mer verklig bild av arbetet. På grund av att 

man inte varit med i någon utvecklingsprocess själv så kan studiens bild vara en aning vinklad 

och teoretisk mot vad den är i verkligheten. Men det var därför som det utfördes intervjuer 

med människor som var med i projekten så att de skulle få berätta sin version av 

utvecklingsarbetet som sedan kunde användas som en grund samt verklighetsförankring. Det 

utfördes endast intervjuer med en projektledare eftersom tanken med den utökade modellen 

var att utgå från en generell bild av hur processen gick till. Om det skulle blandas in fler 

personer i bilden skulle det kunna bli svårt att få ihop en generell lösning med personor.  

 
Intervjuerna med användarna bidrog till att man förstod vikten av att förstå sina användare vid 

utveckling samt se hur produkterna användes i den arbetade miljön. Det intervjuerna med 

användarna även bidrog till var att de gav en bra bakgrundsbild av hur produkterna fungerade 

och med det en bättre förståelse och helhetsbild av hela processen från start till slut för 

produkten. Det bidrog till att man fick en förståelse för varför användbarhet är så viktigt.  

 
Intervjuerna var dock inte ideala eftersom att det vara en hel del störande faktorer i 

omgivningen och att de utfördes mitt på arbetsgolvet där både arbetskamrater och arbetsledare 

kunde iaktta intervjun. Detta kan ha gjort att viktig information försvann eftersom 

intervjupersonen eller någon av intervjuledarna blev distraherade av omgivningen, samt att 

den intervjuade kunde ha känt sig uttittad eller obekväm. Det som skulle ändrats vid 

utförandet av intervjuerna var att de skulle ha utförts i en lite lugnare miljö för att minska 

risken för störande och påverkande variabler, som kan ha påverkat svaren. 
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Det som var positivt med att besöka platsen där användarna arbetade var att man faktiskt fick 

se hur de använde produkten i verkligheten, vilket kan väga upp den negativa faktorn som 

beskrivs ovan. Om man får en verklighetsbild av användningen kan personorna beskriva hur 

produkten används och då stärka olika val som bör beaktas och vilka som inte ska det. Vilket 

visas genom att den insamlade data om användarna, som kan underlätta till en gemensam 

grund samt en bättre kommunikation. Om fler i utvecklingsprojekten fick se den verkliga 

användningen av deras produkter skulle förståelsen för de olika valen och prioriteringarna bli 

bättre och projektgruppen skulle kunna ta bättre beslut med en bättre förståelse för 

användaren och varandra.  

  

6. Slutsats 
Detta arbete presenterar ett förslag på hur personametodiken kan interageras i en 

utvecklingsprocess som grundar sig på XLPM. Resultatet indikerar att personor kan 

integreras i arbetsprocesser som grundar sig på XLPM samt bli en viktig 

kommunikationsartefakt för att skapa en gemensam grund inom utvecklingsgrupper. För att 

personor ska uppnå detta indikerar resultatet att man bör implementera personor tidigt i 

processen för att all design av produkten ska grundas från användarens perspektiv. Personor 

bör implementeras in i utvecklingsprojektens checklistor och kravspecifikationer, som alla 

andra krav i utvecklingen av produkten. 

 
Vidare forskning och utvärderingar behövs för att kunna dra slutsatser om detta skulle kunna 

förbättra kommunikationen och skapa gemensam grund för utvecklingsprojekt.  
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Bilagor  
Bilaga 1 

1. Vad arbetar du med?  
a. Kan du ge exempel på arbetsuppgifter? 

b. Vad är syftet med vårt arbete för dig och ditt jobb? 

2. Vad har ni för bild av det färdiga arbetet? 
3. Vilka är era användare? 
4. Vem är kunden hos er (marknad, utveckling etc.)?       

 -Hur passar denna produkt in i den övergripande produktstrategin? 
5. Hur går er designprocess/utvecklingsprocess till? 
6. Hur mycket kunskap har ni inom området (personas)?     

 -Varför valde ni detta som metod (personas)?  
7. Vilka problem tror ni att vi kommer stöta på? 
8. Finns det några etiska aspekter vi bör tänka på? 
9. Finns det några datum som ni tycker är viktiga att vara klara med vissa delar av 

arbetet?  
10. Vilken roll har du tänkt dig ha under detta projekt? 
11. Hur vill du bli kontaktad och hur ofta?  
12. Vilka resurser kommer vi ha under arbetets gång?  
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Bilaga 2  
1. Den ideala processen/ Vad använder ni för process idag? 

  - Ändras den under åren eller är det samma?  

 

2. Hur ser processen ut i verkligheten? 

 

3.  Problem, vart och varför? 

 -  Förbättring? 

 

4. Finns det en gemensam grund för hela organisationen eller är det bara i de enskilda 

enheterna? 

-‐ Hur arbetar enheterna, hur ser kommunikationen mellan dem?  

-‐ XLMP (Exellence in Project Management)? 
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Bilaga 3 
1. Hur kommer XLPM in i DR? 

2. Vad menas med förstudien? 

3. Varför använder ni DR? 

4. Vilka är med i processen? 
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Bilaga 4  
1. Nr:_______ 
2. Sajt:___________________ 
3. Man/Kvinna 
4. Hur gammal är du:_______år 
5. Hur lång är du:__________cm 
6. Är du höger- eller vänsterhänt? 
7. Har du några fritidsintressen? 

8. Hur ser ditt civiltillstånd (gift, barn etc.)? 
9. Hur ser din boendesituation ut? 
10. Hur länge har du jobbat här?          
  a. Hur länge har du jobbat med den här specifika trucken? (Hur kom du hit, 
varför?) 
 

b. Erfarenheter av andra truckar från Toyota eller andra tillverkare? Har du någon 
personlig favorit av truckmärke?       
 - Varför? 

c. Känner du att den här trucken är “din”? 
d. Var det lätt att lära sig trucken och alla funktioner?    

 -Varför? 
11. Hur ser din arbetsdag ut? Arbetsuppgifter? 
  a. Hur arbetar du i trucken (står/sitter) 

12. Anser du att reglagen är bra utformade?         
  a. Varför?            
  b. Ge exempel på detaljerade funktioner (ex styrning, gränssnitt) 
13. Används alla funktioner på reglagen?        
  a.   Skulle man kunna ta bort/lägga till någon funktion? 

b. Varför? 
c. Ge exempel 

14. Hur känns styrningen/körkänslan? 
15. Anser du att arbetsytan på trucken är tillräckligt stor?     
         a. Skulle man kunna ändra på något? 

b. Varför? 
c. Ge exempel 

16. Anser du att det är tillräckligt med användbara funktioner i hytten? (exempel 
mugghållare) 
17. Finns det något du skulle vilja ändra då?         
  a. Vad? 

b. Varför? 
c. Ge exempel 

 
18. Vilken av de olika truckarna kör du? Tvådelad eller ihop? 
19. (Om föraren har kört båda)  
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Anser du att Vector A:s eller Vector C:s reglage är bättre än det andra (ge exempel på 
funktioner)? 

      a.Varför? 
20. Kan du nämna en sak av varje?         
         a. Dålig             
  b. Bra 
 

 


