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Vetenskaplig sammanfattning 
Migrationsverkets ökade intresse för User experience design i ett nytt projekt innebär stora 

möjligheter för användbarhet inom statliga myndigheter, men kräver att nya metoder och verktyg 

testas innan de kan införas. Bland annat är kontakt med användarna någonting Migrationsverket vill 

fortsätta med och förbättra i användbarhetssyfte. Detta arbete har i syfte att validera en persona av 

handläggare på Tillståndsenheter där handböcker ska omformas samt att hypotespröva en metod för 

att ta fram valida personor som lämpar sig i statliga myndigheter. En persona är en fiktiv version av 

den typiska användaren som tagits fram utifrån riktiga användare. Personorna som togs fram var av 

varierande kvalitet och lämpade för olika syften. En alternativ metod för att skapa personor med hög 

kvalitet togs fram genom att förse deltagare med mer information i en annan workshop. Resultatet 

visade att genom att förmedla bra information till deltagare kan de skapa representativa personor 

även när de inte närvarat vid datainsamling. Avslutningsvis ges fyra riktlinjer som kan följas för att 

öka kvaliteten på personan även när skaparen inte är samma person som den som intervjuar och 

analyserar. Riktlinjerna är att låta den som utfört intervjuerna med användare ta fram kategorier och 

underkategorier för personan, låta gruppen som ska använda personan skapa den åt sig själva, skapa 

fler än en persona för olika användare och hoppa över de attribut som inte finns behov av att 

använda.   



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
För några år sedan började de statliga myndigheterna att uppdatera deras tjänster. Tanken är att det 

som kan effektiviseras genom att göra det digitalt ska bli digitalt. Detta innebär till exempel att allt 

papper ska skannas och hanteras digitalt om det gör hanteringen lättare, och om en kund vinner tid 

på att skicka in uppgifter online bekvämt där hemma istället för att planera in ett besök på 

myndigheten ska de kunna göra det. Migrationsverket är en av de statliga myndigheter som satsar på 

effektivisering och ett steg i den riktningen är att fokusera på användbarhet och User experience 

design.  

Det finns många metoder och verktyg inom UX-design som finns till för att öka kvalitet på en produkt 

så att så många kunder och användare som möjligt blir nöjda med vad de får när den väl rullar ut på 

marknaden. Persona är ett vanligt och nybörjarvänligt verktyg inom UX som kan användas för att öka 

användarfokuset inte bara i början eller slutet av en utvecklingsprocess utan genom hela projektet. 

En persona är en fiktiv karaktär som representerar den tänkta målgruppen och är framtagen utifrån 

verkliga användare. Verktyget hyllas av många utvecklare men det finns även de som menar att om 

det inte används på rätt sätt är den distraherande och tar bort fokusen från de verkliga användarna.  

En kritik mot verktyget är att valideringen är ineffektiv och för att testa detta har en workshop 

anordnats för att pröva en valideringsmetod som tidigare rekommenderats av Chapman & Milham 

(2006) som menar på att om flera deltagare skapar liknande personor utifrån samma datamängd så 

kan man kalla det för en valid persona. Kriterierna för valideringsmetoden visar sig vara för tvetydiga 

och istället rekommenderar denna studie att lägga mer fokus på att det som står i en persona är 

grundat i det data som tagits direkt från användarna. Om denna information är spårbar finns det 

ingen anledning till att ifrågasätta personans validitet. Precis som UX innebär att man inte lägger all 

tid och pengar på att förbättra en produkt i slutet av utvecklingsprocessen är det bättre att lägga lite 

extra tid innan man skapar personan snarare än att lägga den efteråt på att validera den.  

För att ta fram en persona med god kvalitet rekommenderas i studien att 4 riktlinjer följs. Den första 

riktlinjen är att låta den som intervjuat användare vara den som tar fram de kategorier och 

underkategorier som personan slutligen baseras på, då det ibland krävs närvaro för att förstå 

innebörden av citat och påstående, att förstå vad som är skämt och vad som är överdrift. Den andra 

riktlinjen är att låta den gruppen som ska använda personan vara de som skapar den för att få med 

krav, begränsningar och egenskaper som gör användaren levande för dem själva. Den tredje riktlinjen 

är att skapa fler personor än bara en när det behövs, för att vara öppen för mångsidighet bland 

användare. Den fjärde och sista riktlinjen är att hoppa över de attribut som inte behövs och inte 

bidrar till utvecklingens framgång, framförallt om det upplevs hindra utvecklarnas kreativitet.  
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1 Introduktion 

Digitalisering av den offentliga sektorn är en möjlighet att skapa enklare, öppnare och effektivare 

förvaltning i Sverige (Regeringskansliet, 2014). Det innebär att de tjänster som är relevanta och 

möjliga att digitalisera ska finnas tillgängliga digitalt för medborgare. 2014 togs beslutet att den 

offentliga sektorn skulle digitaliseras, ett projekt som skulle hålla på under åren 2015 till 2018 

(Regeringskansliet, 2014) och pågår alltså just nu. Genom digitalisering hoppas man att det blir enkelt 

att komma i kontakt med myndigheter, oberoende på vart i Sverige man bor och vilken myndighet 

man möter.  

Elektronisk myndighet (e-myndighet) har varit ett aktuellt område inom forskning i många år 

(Löfstedt, 2011) och myndigheter har utfört projekt för att tillhandahålla information elektroniskt till 

sina medborgare redan sedan 1990-talet. Trots att det har varit av intresse anses e-myndighet 

fortfarande vara i sin begynnelse. 

Misuraca (2009) menar att det första försöket till e-myndighet överlag blev ett misslyckande. Trots 

det finns det redan förhoppningar om att e-myndigheter ska ta nya steg mot framtiden och 

spekulationer om vad nästa kommer vara. Till exempel mobil myndighet har blivit en populär 

förväntan (Misuraca, 2009). Men trots entusiasmen kring m-myndigheter finns det fortfarande en 

avsaknad av klara resultat där m-myndighet har bidragit till positiva förbättringar 

Enligt Löfstedt (2011) blir litteraturen kring området e-myndighet större, men är fortfarande på en 

bred skala och det saknas tydliga trender som dokumenterats ur ett forskningsperspektiv. E-

myndighet har dock setts som en naturlig riktning för myndigheter och konceptet i sig har rigoröst 

analyserats. Det ses som en effektivisering av procedurer som bland annat uppmuntrar bättre 

administration och transparens (Misuraca, 2009). 

Migrationsverket anser att för att e-tjänster ska vara mer effektiva behöver det även finnas en stark 

infrastruktur som kan hantera informationen som kommer in. Det innebär att dokument som skickas 

in av medborgare ska hanteras digitalt, snarare än att de skrivs ut och behandlas i pappersformat när 

de skickats in digitalt. Idag upplever Migrationsverket att trots att ärenden hanteras digitalt så har 

det inte lyckats effektivisera processen. 

De flesta ärenden (ansökningar) som kommer in till Migrationsverket i dagsläget hanteras digitalt av 

handläggare i olika system, där information fylls i och bekräftas innan ett beslut fattas. Det kan 

handla om till exempel asyl, studerande eller uppehållstillstånd, som idag hanteras i separata system. 

Som stöd för att använda systemen finns det till varje handläggningssystem en handbok i PDF-format 

tillgänglig i Migrationsverkets interna hemsida (verksnät). Det finns dock inte data på hur många som 

använder dessa handböcker, eller om de används alls, medan flera handläggare uppgett att de inte 

finner handböckerna användbara. Migrationsverket startade därför en förstudie för att ta reda på om 

det finns behov av att omforma eller skapa nya handböcker. Detta examensarbete genomfördes i 

samarbete med det team på Migrationsverket som utförde förstudien för att få med 

användarperspektivet så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. I detta arbete utfördes en 

kartläggning av användare och det är inom det området som det här arbetet spelat en stor roll.  

Offentliga organisationer stöter på annorlunda problem jämfört med privata organisationer, då de 

inte ställer sina egna krav på tillgänglighet, utan får dem av regeringen via lagar och riktlinjer. Ett 
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exempel på en sådan lag är diskrimineringslagen som menar att bristande tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättningar är en form av diskriminering (regeringskansliet, 2015). FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (Regeringskansliet, 2008) ger till exempel 

inga riktlinjer på specifik design men det ger individer med funktionsnedsättning rättighet att ställa 

krav. Migrationsverket har kraven att deras system ska vara tillgängliga oavsett efterfrågan. Ett 

exempel på en riktlinje är att alla system ska vara möjliga att navigera i med enbart tangentbord. Vid 

brist på resurser finns det en risk att lösningar implementeras utan att vara anpassade för 

existerande användare, och risken för antaganden ökar. Migrationsverkets hoppas att i framtiden 

utveckla användbara system, inte bara för att lagen kräver det, utan för att öka produktivitet och 

nöjda användare.  

Att ta reda på vad användaren har för behov direkt från källan är fundamentalt inom User experience 

design, då det handlar om att designa utöver bara det materiella (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Att 

designa för en bra användarupplevelse kräver ofta ett systematiskt arbete med att identifiera 

användares behov och applicera olika typer av metoder för att få in användarperspektivet i 

utvecklingen av system. 

User experience design bygger på tidigare forskning om användbarhet inom människa-

datorinteraktion (MDI), som varit ett aktivt delområde sedan 80-talet (Carroll 2013). 

Användbarhetsperspektivet har dock länge saknats på den offentliga sektorn där konkurrens inte är 

en drivande kraft. I Sverige finns det dock ett nätverk för myndigheter där de har möjlighet att dela 

med sig av erfarenheter. I dagsläget finns till exempel vägledning för behovsdriven utveckling 

tillgänglig som stöd för offentliga organisationer, såsom Migrationsverket via Vägledningshandboken 

(eSam, 2016). 

Stödet för behovsdriven utveckling handlar om att alltid utgå från användares perspektiv och behov, 

vare sig det är privatpersonen, företag eller andra organisationer det rör sig om (eSam, 2016). Många 

statliga organisationers arbete handlar om att ge stöd vid olika så kallade livshändelser. En 

livshändelse innebär att de ställs inför en händelse som påverkar deras livssituation. Det kan handla 

om att man skaffar barn eller blir arbetslös. För Migrationsverket kan det handla om att få vistas i 

Sverige för tex studier eller arbete. De står även inför riktlinjer som säger att det måste finnas stöd 

inbyggt i systemet för människor med funktionsnedsättningar. Tillgänglighet är alltså ett krav men 

trots detta saknas det underlag i Vägledningshandboken för att utveckla teknik anpassade för 

speciella behov. 

Inför detta kommande projekt föreslågs att utvecklingsteamet använder sig av personor framtagna 

utifrån deras nuvarande, erfarna användare. Persona har använts som en effektiv 

representationsform av användare sedan Cooper (1999) först introducerade den och har blivit 

mycket populär bland designteam. En persona är en typ av karaktär som är en representation av den 

målgrupp eller användare som kan tänkas använda produkten som utvecklas. Den är fiktiv men 

framtagen utifrån riktiga användare. De är baserade på begränsad information och konstruerad för 

att uppfylla teamets mål. De är särskilt användbara när stora utvecklingsteam arbetar med samma 

produktutveckling, när användargruppen är stor eller mångfaldig och co-design inte är möjlig (Bødker 

et al., 2012). 

I detta arbete skapades personor utifrån kvalitativa metoder. För att ta reda på om personan är valid 

testades en valideringsmetod. Kapitel 2 består av en teoretisk bakgrund om vad User Experience 
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design är och hur det är möjligt att designa för användarupplevelser. Därefter beskrivs vad en 

persona är, vilka fördelar med att använda dem är, hur de tas fram och hur valideringen går till. 

arbetets frågeställning presenteras i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras metodvalen för 

datainsamlingen, vars analysgenomgång visas i kapitel 5 och resultatet i kapitel 6. Kapitel 7 beskriver 

hur valideringen av persona som metod har gått till och resultatet presenteras i kapitel 8. 

Avslutningsvis diskuteras metoderna och utförandet i kapitel 9 och slutsatsen presenteras i kapitel 

10.  

  



4 
 

2 Bakgrund  
 

2.1 Människa-datorinteraktion 
MDI som delområde uppkom samtidigt som personliga datorer blev tillgängliga på 70-talet. Systemen 

var då svåra att använda, då användaren var fast med en kommandotolk och möjligheten att skriva in 

kommandon. Användbarhet blev snart en viktig aspekt i utvecklingen av nya datorer och 

operativsystem och fortsätter vara viktig än idag (Carroll, 2013). 

Alla människor blev potentiella användare med införandet av till exempel tidiga applikationer för 

produktivitet (textredigerare och kalkylark) och personliga plattformar (operativsystem och 

hårdvara) (Carroll, 2013). . Låg användbarhet blev snabbt genomskådat av de som ville använda 

datorer som verktyg. Det fanns behov som datorer behövde uppfylla. 

MDI är ett relativt brett område där utomstående discipliner har varit med och bidragit. Den disciplin 

som anses bidragit mest har varit kognitiv psykologi (Rogers, 2012). Kognitiv psykologi kom med 

kunskap om hur människor fungerar i allmänhet. Till exempel hur människors minne fungerar 

påverkar hur mycket information systemet kan ge på en gång, och hur mycket de kan återkalla utan 

stöd. Minne, erfarenhet och motorik påverkar människors perception och allting de interagerar med. 

Användbarhet syftar ofta på det materiella, visuella och grafiska. På 80-talet populariserades 

skrivbordsmetaforen av Apple, och var ett stort steg för användbarhet där användare fick en 

överblick av funktioner och möjligheter och blev en standard för design. 

 

2.2 User experience design 
User experience design, och interaktionsdesign har mycket gemensamt med MDI. De räknas dock 

inte egentligen som en tvärdisciplinär då de inte bidragit direkt till området. Carroll (2013) menar att 

User experience design har vuxit ur MDIs forskningsområde som en ny liknande disciplin, men med 

mer fokus på design. Någonting MDI som disciplin inte lyckats bidra med. 

Användbarhet är fortfarande centralt för UX men med nya infallsvinklar. MDI handlade om att bidra 

till hög produktivitet och lärbarhet, räknar UX helt andra aspekter såsom estetik, hedonism och 

affektioner som en del av användbarhet. Att utföra en uppgift ska inte enbart handla om att 

effektivisera och snabba på handlingar för att få mer tid till roliga aktiviteter. Uppgiften i sig ska vara 

rolig att utföra. Människor värderar inte teknik inte enbart som ett verktyg för att utföra uppgifter 

snabbare i syfte att ha mer tid över till roligare upplevelser (Hassenzahl, 2008). 

Det kan innebära att användarens känslor och upplevelser är mätstocken vid utvärdering, snarare än 

snabbhet och produktivitet, eller att dem båda anses viktiga. Att uppfylla användares behov är 

fortfarande målet för användbarhet, men UX har visat att hedonistiska aspekter och positiva 

upplevelser också kan vara ett mål eller behov användaren har.  

  



5 
 

2.3 Vad menas med persona 
Som kort nämndes i introduktionen är en persona en visuell representation av målgruppen som har 

stor potential om de används på rätt sätt (Grudin & Pruitt, 2002). En persona är en fiktiv person, 

baserad på målgruppen bestående av riktiga användare, eller potentiella användare. De kan ha 

personligheter, arbeten, hobbys och behov (Exempel på persona återfinns i figur 1). Dessa aspekter 

är baserade på attribut som är resultat av en analys av datainsamling från riktiga användare. Det 

finns många olika sätt att designa en persona, och är lämpliga för olika situationer (Cooper, 1999).  

De kan användas för att påminna designers om att det är riktiga personer man designar för (Grudin & 

Pruitt, 2002). De är alltså inte enbart fiktiva karaktärer, utan ett effektivt verktyg för att uppmuntra 

deltagandet bland designers och programmerare genom berättande (Hisham, 2009). Det är mycket 

lättare att relatera till en användare som har namn, arbete och intressen, snarare än till alla 

användare i allmänhet. Till exempel kan ”Alma 76 år” kännas mer levande och hennes behov mer 

äkta jämfört med att bara presentera data i form av tabeller och diagram över en grupp utan 

identitet. Grudin och Pruitt (2002) exemplifierar just denna aspekt att göra informationen om 

målgruppen mer personlig genom att likna personor vid ens favoritkaraktär på tv. De är inte riktiga 

personer, men det går ändå att uttrycka någon sorts empati för dem och deras behov. Det går att 

förstå deras, personlighet, rädslor och önskemål (Grudin & Pruitt, 2002).  

I stora organisationer kan det vara svårt för designers att ha koll på vilka som tillhör deras målgrupp, 

till exempel på grund av att budgeten inte tillåter kontinuerlig kontakt och återkommande 

användbarhetstester. Företaget kan även välja att hålla användarna på avstånd. När produkten ska 

attrahera tusentals användare, kan det också vara svårt att identifiera vilken av dem som är den mest 

representativa användaren. Att intervjua ett fåtal användare och sedan kombinera deras egenskaper 

möjliggörs en slags kontinuerlig kontakt med många deltagare även under längre perioder utan att 

riktiga användare närvarar (Pruitt & Grudin, 2002).  
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Figur 1: Exempel på hur en persona kan se ut (från migrationsverkets verksnät) 
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2.4 Fördelar med Persona 
Personor har fördelen att de kan uppmuntra användarfokus (Chang et al., 2008; Grudin & Pruitt, 

2002; Miaskiewicz & Kozar, 2011), kontextfokus (Chang et al., 2008); Grudin & Pruitt, 2002; Mulder & 

Yaar, 2007), kommunikation och engagemang (Chang et al., 2008; Grudin & Pruitt, 2002) och att de 

är mångsidiga (Grudin & Pruitt, 2002).  

 

2.4.1 Användarfokus 
En vanlig fördel som nämns med att använda persona är att det ökar fokusen på de riktiga 

användarna. Miaskiewicz & Kozar (2011) utförde en studie där erfarna utövare av persona angav 

fördelar visade att användarfokus var den högst rankade fördelen. Nielsen & Hansen (2014) menar 

att det handlar om att klargöra användarens mål. Blomquist & Arvola (2002) menar att personor 

skiljer sig från varandra baserat på deras mål, och personor med samma mål slås ihop till en. När en 

personas mål är i fokus, är det användarens mål som är i fokus. 

Personan identifierar även vem som designas för men också vem som inte designas för. Chang et al. 

(2008) utförde en studie som visade att designer ofta har någon de designar för, vare sig det var en 

officiell persona eller en inofficiell för dem själva. Två grupper hade i uppgift att utveckla samma typ 

av produkt, den ena gruppen (grupp 1) skulle ta fram och använda en persona. Den andra gruppen 

(grupp 2) hade inte tillåtelse att använda en persona. Grupp 1 valde att fokusera på användarens 

behov vid utveckling medan grupp 2 valde att fokusera på hur implementationen skulle gå till, såsom 

vilket material skulle användas. Parallellt till studien skickade Chang et al. (2008) även ut enkäter till 

forskare och utvecklare med erfarenhet av persona. Enkäterna visade att även när persona inte 

användes så kunde outtalade personor uppstå. Alltså att en form av persona finns i utvecklarens 

huvud och påverkar besluten som tas utan att de dokumenteras. Flera i grupp 2 menade att de hade 

outtalade personor de tänkte på medan de tog beslut, utan att diskutera dessa med andra 

gruppmedlemmar. 

Risken med detta är att produkten som tas fram inte är anpassad för den riktiga användaren. Det 

finns också en risk att designerns egna upplevelser och åsikter tar stor plats i utvecklingen. Chang et 

al. (2008) menar att det kan leda till att produkten kan utvecklas utifrån olika personors perspektiv 

och behov utan diskussion om varför. Om ett designteam har i syfte att utveckla behovsdrivet, kan 

detta vara en nackdel. Miaskiewicz & Kozar (2011) menar att om det inte finns en klar vision av 

användaren och deras behov, kan designers generera lösningsförslag till hur många alternativa behov 

som helst. 

Om syftet är att utgå från användarens behov bör besluten som tas vid utveckling vara explicita och 

kopplade till användarens behov. Behoven blir tydliga vid insamlingen av data till personan (Grudin & 

Pruitt, 2002). Då personan är baserad på riktiga användare kan den hjälpa designteamet genom att 

påminna dem om varför de tar beslutet, vad det är baserat utifrån och vilka krav som är uppsatta när 

ett nytt gränssnitt utvecklas (Grudin & Pruitt, 2002). 

Grudin & Pruitt (2002) tar även upp en annan typ av användarfokus där persona kan användas är i 

stora organisationer där det vara svårt för designers att ha koll på vilka som tillhör deras målgrupp. 

Till exempel när budgeten inte tillåter kontinuerlig kontakt och återkommande användbarhetstester. 
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Företaget kan även välja att hålla användarna på avstånd. När produkten ska attrahera tusentals 

användare, kan det också vara svårt att identifiera vilken av dem som är den mest representativa 

användaren. Miaskiewicz & Kozar (2011) menar att företag kan ha länge etablerad syn på sina 

användare som behöver uppdateras. Marsden & Haag (2016) menar att persona är en möjlighet att 

belysa behov som inte tidigare tagits hänsyn till och konfrontera stereotyper. Att intervjua ett fåtal 

användare i början att en utvecklingsfas och sedan kombinera deras egenskaper möjliggörs en slags 

kontinuerlig kontakt med många deltagare även under längre perioder utan att riktiga användare 

närvarar (Pruitt & Grudin, 2002).  

 

2.4.2 Kommunikation 
Det finns två olika sätt där persona kan bidra till god kommunikation. Personan kan agera som 

förmedlare av kommunikation mellan användare och designer. Istället för att alla i ett team läser 

igenom rapporter, datainsamling och anteckningar från intervjuer och försöker minnas vad som står i 

dem genom hela projektet (Grudin & Pruitt, 2002). Personor ger designers en karaktär med 

personlighet att använda och förmedla information genom. De uppfattas både som roligare och är 

lättare att minnas. 

Det andra sättet personor kan bidra med är att hjälpa deltagare av intervjuer och workshops att 

formulera vad dem har i huvudet. Då användare kan känna sig osäkra i sina egna förmågor, till 

exempel om de är äldre kan det kännas lättare att uttrycka vad de tänker utifrån någon annans 

perspektiv snarare än sitt egna (Hisham, 2009). I workshops kan det vara fördelaktigt då deltagare 

kan känna att de inte har lika mycket erfarenhet som andra deltagare och inte vilja delta lika mycket. 

En konversation utifrån personans perspektiv gör upplevelsen mer opersonlig och kan få osäkra 

deltagare att känna att de inte nödvändigtvis avslöjar hur dem själva känner. Det kan även fylla 

kommunikationsglappet mellan en forskare och en deltagare, till exempel om det är stor 

åldersskillnad (Hisham, 2009). De kan även lägga grund för kontext eller hypotetiskt scenario som 

både forskare och deltagare har förståelse för (Ma & LeRouge, 2011). 

  

2.4.3 Anpassningsbarhet 
En annan typ av fördel som persona har är att det är möjligt att använda dem i många olika typer av 

projekt, situationer, budget och produktutveckling. De är fria att användas till vad projektet kräver. 

Det finns många olika sätt att använda persona och många olika situationer. Grudin & Pruitt (2002) 

menar att persona kan användas i både stora och små projekt, i början av designcykeln men även 

genom hela. De kan också användas till många olika typer av produkter. 

Hur en persona tas fram beror på vem det är som tar fram den (Chang et al., 2008). Det är idealt att 

den tas fram i första steget eller i förstudien, men kan egentligen uppstå när som i hela processen. 

Vanligast är att 10 till 20 användare intervjuas och observeras (Mulder & Yaar, 2007), men kvalitativa 

undersökningar drivs av informationens kvalitet snarare än mängd. Detta gör att det inte är ett krav 

att för en lyckad persona att intervjua den mängden användare. Om forskarens eller organisationens 

situation kräver det kan färre personer intervjuas. 
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2.4.4 Mångsidighet 
Andersson et al. (2010) menar att misstaget många gör är att se datainsamlingen som målet för 

metoden, och på grund av det inte ser persona som ett flexibelt och komplext verktyg. Som 

diskuterats i föregående avsnitt är persona möjlig att anpassa utifrån förutsättningar, men detta 

gäller även användningsområdet.  

Som tidigare diskuterats kan persona användas både till att öka användarfokus och främja 

kommunikation. I diskussioner, såsom workshops, har människor en förmåga att applicera 

upplevelser från tidigare erfarenheter på nya hypotetiska scenario utan att behöva mycket detaljer 

(Grudin & Pruitt, 2002). Persona kan bidra med scenario och nödvändig kunskap som både forskaren 

och deltagaren vet om och har förståelse för (Ma & LeRouge, 2011). 

Andra områden som togs upp i studien av Miaskiewicz & Kozar (2011) var krav på produkten, utmana 

antaganden och guide för beslutsfattande. Persona kan vara anpassad utifrån de krav produkten har 

samtidigt som användarens behov belyses. Detta gör det lättare att argumentera för utveckling av 

gränssnitt och ta beslut utifrån uppsatta krav.  

Personor är ett verktyg som fungerar bra ihop med andra metoder. De är inte designade för att 

eliminera dem, utan att styrka dem. Till exempel är scenarios ett vanligt sätt att illustrera 

användningssituationer och uppmuntrar reflektion av situationer under design. Fördelen med dem är 

att de är konkreta samtidigt som de är flexibla och är möjliga att se på ur olika perspektiv (Grudin & 

Pruitt, 2002). De delar på så sätt många attribut med persona då de uppmuntrar berättade och 

reflektion i gruppövningar. Grudin & Pruitt (2002) menar att scenarios inte behöver vara baserade på 

personor men blir svagare om de inte är det. Traditionellt har inte scenario fokuserat på aktörer, 

vilket inte uppmuntrar reflektion över vem som utför uppgifter och hur de skulle reagera. Risken blir 

då att scenarorna representerar personen som har skapat den snarare än användare.  

 

 

 

  



10 
 

2.5 Ta fram en persona 
I detta avsnitt diskuteras hur man kan gå till väga för att ta fram en persona. Metoderna som 

diskuteras är först datainsamling, analys av data och tillvägagångssätt vid kvantitativ validering.  

 

2.5.1 Datainsamling 
I studien av Chang et al., (2008) pågick en enkätstudie parallellt med studien med de två grupperna. 

Enkätens syfte var att samla in åsikter från erfarna utövare av persona och få förklaringar till varför 

de använder persona, samt på vilket sätt. Den visade att det föredrogs att skapa en persona efter 

användarundersökning innan utvecklingsprocessen så att den kan används från början till slutet. 

Studien visade dock att det är möjligt att skapa en dem vid olika tidpunkter och ändå få bra resultat. 

Ibland utvecklas och uppdateras den under hela projektet och blir färdigställd samtidigt som 

produkten den används till är klar och i andra fall utvecklas en produktidé innan användarstudier ens 

utförs och ibland är personor inte ens är officiellt skapade men påverkar ändå slutresultatet, så kallad 

outtalad persona (se användarfokus). I praktiken tar personan fram när det är mest lämpligt 

beroende på projektets omständigheter.  

Metoden för att ta fram en persona är i huvudsak kvalitativ, vilket innebär att datainsamlingstekniker 

som intervjuer, observationer/fältstudier eller fokusgrupper med frivilliga deltagare används för att 

samla in information från användarna. Varje metod har sina fördelar och nackdelar därför kan det 

vara lämpligt att använda sig av flera olika tekniker (Mulder& Yaar, 2007). Fördelen med fältstudier 

är att de utförs i användarens naturliga miljö, men tar ofta mycket tid och resurser i anspråk (Mulder 

& Yaar, 2007). Intervjuer kan få fram användares mål och attityder och hur användarna ser på sig 

själva. Men vad de säger och vad de faktiskt gör kan visa sig vara olika, därför finns det fördelar med 

att även observera dem, då det kan avslöja mer än vad de tidigare uttryckt (Mulder & Yaar, 2007).  

 

2.5.2 Dataanalys 
Segmentation är en metod för att identifiera mönster och utföra grupperingar (Mulder & Yaar, 2007). 

För personas innebär det att man hittar likheter mellan information från olika användare och 

grupperar dem tillsammans. De kan alltså handla om till exempel liknande mål eller liknande 

personlighet. En metod för segmentation (eller dataanalys) är grundad teori.  

Grundad teori är en form av empiri, alltså baserad på verkliga observationer och upplevelser och är 

vanlig inom kvalitativ forskning. Med hjälp av metoden tar man fram teorier utifrån specifik data 

(induktion), eller utifrån hypoteser dra slutsatser (deduktion). Urquart et al. (2009) menar dock att 

grundad teori är i huvudsak induktiv. För att hitta mönster i insamlad data går forskaren igenom 

informationen rad för rad i vad som kallas för att koda. Allting som kan bidra till en klarare bild räknas 

som data och behöver alltså inte vara begränsad till deltagares svar vid till exempel intervjuer. Det 

innebär att observationer och forskarens egna anteckningar och upplevelser kan kodas (Urquart et 

al. 2009). Vid kodning markeras varje textrad och det är dessa som forskaren hittar mönster genom 

att jämföra dem med varandra och hitta de som har liknelser. Detta är en kod. Man analyserar alltså 

inte människor genom grundad teori, utan händelser. Vid skapandet av persona bidrar dessa koder 

till nya attribut som är det som texten i personan är baserad på. Faily & Flechais (2011) menar att 
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varje attribut bör vara väl argumenterad och baserad i det data som är insamlad för att öka 

validiteten.  

Slutligen skapas persona av varje typ av användare vartefter segmenten blir mer detaljrika (Mulder & 

Yaar, 2007). Faily & Flechais (2011) föreslår att en berättelse skrivs kring utvalda attribut. Om ett 

attribut inte är möjlig att skriva en berättelse om bör den utvärderas eller skrivas om (Faily & 

Flechais, 2011). Denna metod behöver inte vara tidskrävande eller dyr, vilket lämpar sig om det inte 

finns mycket resurser till det, eller om projektet inte är för avgörande.  

Ett annat exempel på utvecklingen av användningen av persona handlar om hur den presenteras. 

Från början skapades den med en text och en bild som representation av användaren. Idag kan den 

skapas i olika typer av medium såsom på en websida, poster, eller i fullskalad pappersmodell (Chang 

et al., 2008).  

 

2.5.3 Kvantitativ 
Om det finns tid och resurser för en kvantitativ undersökning utförs den direkt efter segmentationen 

(Mulder & Yaar, 2007). Det innebär alltså att det är segmentationerna, eller grupperingarna som 

valideras snarare än personan, då den inte är skapad ännu. En vanlig metod är att skicka ut enkäter 

till en större population av användare (Mulder & Yaar, 2007). Metoden är lämplig vid verifiering av 

mål och attityder. Även om persona-liknande beskrivningar redan är framtagna bör de utvärderas 

attribut för attribut snarare än alla på en gång (Chapman et al., 2008). Detta har fördelen att de 

öppna attribut inte påverkar resultatet.  

En personas attribut som beskriver deras vanliga liv, såsom deras ålder, är inte någonting som 

matchar alla användare. Liknande attribut bör alltså inte utvärderas vid kvantitativa undersökningar 

(Chapman et al., 2008). Dessa kallas öppna attribut och är inte nödvändigtvis relaterade till empirisk 

data. Om personan ännu inte är skapad finns det ingen risk att öppna attribut tas med i 

utvärderingen, då dessa skapas för att den färdiga personan ska kännas mer levande.  

När segmenteringarna har blivit godkända eller avvisade av riktiga användare kan en persona med 

mer statistisk grund skapas utifrån dem. Ett godkänt attribut innebär att användare håller med eller 

känner igen sig i påståendet. På så sätt kan de attribut som inte är representativ för den större 

populationen sorteras bort (Mulder & Yaar, 2007). 
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2.6 Validering av Persona  
Trots personas framgång så anser Chapman & Milham (2006) att en personas framgång är en 

smaksak, och att det hur de avgörs vara lyckade inte presenteras i studier. Skaparen av en persona 

kan välja att bortse från data som motsäger informationen och mena på att personan fortfarande är 

en korrekt representation av användargruppen. Anledningen till detta är att studier inte beskriver 

vad som är avgörande faktorer när personor beslutas vara lyckade (Chapman & Milham, 2006).  

 

2.6.1 Problematisk validering 
Det kan vara svårt att avgöra hur många användare som faktiskt representeras av personan som 

tagits fram och därför svårt att veta om den är relevant för målgruppen. Chapman & Milham (2006) 

menar att det inte går att verifiera på ett tillräckligt sätt för att kunna avgöra om personan är 

tillräckligt representativ att designa utifrån. Detta skapar ett problematiskt förhållande mellan 

personan och användargruppen.  

Ett annat problem är att persona enbart representerar en liten del av användargruppen, och även 

med flera personor går det inte att avgöra om de utgör exempel för alla olika grupper som 

användarna kan tillhöra (Chapman & Milham, 2006). Detta väcker frågor såsom, vilka grupper 

användarna tillhör och om det är möjligt att dem representeras av fler än en persona.  

Chapman & Milham (2006) menar att desto fler drag som läggs till under segmentationen ju mindre 

blir gruppen som representeras av den, och att det inte är möjligt att avgöra till vilken grad 

egenskaperna i en persona har påverkan på användandet och vad som är irrelevant kunskap för 

designern. Chapman & Milham (2006) menar att även om personas skapas för att förmedla 

information, är det inte möjligt att använda om inte innehållet är verifierbart. Det finns inte 

tillräckligt med studier som validerat personor och det är idag omöjligt att avgöra om de 

representerar ingen eller en miljon användare. Chapman & Milham (2006) menar alltså att personas 

effektivitet inte går att mäta. En problematisk aspekt här är alltså att stickprovet inte representerar 

resten av populationen.  

Grudin & Pruitt (2002) anser att för många attribut kan leda till en slags Frankensteins monster 

effekt, medan Bødker et al. (2012) menar att jämförelsen mellan en persona och en fickkniv är mer 

lämplig. En persona med många attribut och mångsidiga användningsområden kan i vissa fall vara 

mer användbar än en persona som bara är lämpad för ett enda område (Bødker et al. (2012)Faily & 

Flechais (2011) menar dock att personas styrka ligger i att dem inte framstår som en specifikation, 

utan att de har arbete, önskemål, behov, personligheter som är påhittade och kan kännas 

orelaterade till designprocessen. De är användbara just för att de känns levande.  

En persona ska kännas som en karaktär som ett designteam kan använda sig av att spela aktör och 

kommunikationsstöd. Personan designas även delvis för att få fram utvecklingsteamets mål och krav, 

vilket är en aspekt användare inte nödvändigtvis kan relatera till. Grudin & Pruitt (2002) menar att 

det är möjligt att använda persona på ett felaktigt sätt, men går inte in i detta djupare än så. Vid 

utveckling av persona kan det vara nödvändigt att ta hänsyn till i vilket syfte de kommer användas i 

och ta fram krav som personan kan anpassas efter (Grudin & Pruitt, 2002).  
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2.6.2 Problematisk användning 
I praktiken ser Chapman & Milham (2006) problem med hur personan används kombinerat med 

övrig data och vad som händer när dessa informationskällor krockar. Det är heller inte ovanligt att de 

gör just det då information om flera typer av användare kan komma från olika typer av källor och ger 

ett mer varierande intryck av användaren än vad den specifika informationen personan ger.  

Chapman & Milham (2006) menar att det inte går att verifiera om personan är en bra representation 

av användare genom att fråga användare om de håller med om informationen. Anledningen till detta 

är att det inte går att lita på att svaret som anges är ett reliabelt svar. Om personan arbetar som 

företagsledare men användaren är butiksägare anser de själva att personan är en korrekt 

representation eller inte baserat på just den egenskapen? 

Ett annat problem är hur stort antal personor som är gränsen att använda när de väl appliceras i 

utvecklingsprocessen. Vad händer om medlemmar av designteam tar inspiration från olika personor? 

Vad händer om designteam minns fel egenskaper? Eller skapar egna i sitt huvud. Chapman & Milham 

(2006) menar att det behövs någon som har ansvar för att detta inte inträffar, men även att det inte 

ska behövas om det inte är möjligt.  

 

Men trots att persona är baserade på empiri, så återstår frågan hur de verifieras. Chapman & Milham 

(2006) har tagit fram tre förslag på hur man skulle kunna verifiera personor: 

– Samla in data om användare och låt olika grupper skapa persona utifrån informationen. Får dem 

liknande resultat? 

– Skapa två personor en utifrån påhittad data och en utifrån äkta insamlad data. Kan designgruppen 

identifiera den baserad på äkta data? 

– Låt olika team skapa samma eller liknande produkter. Några grupper får använda persona och 

några inte. Vilken grupp får bäst resultat? (Se Chang et al., 2008) 

De olika metoderna skulle kunna lämpa sig till olika situationer och förutsättningar, vilket lämpar sig 

till ett verktyg som också anses vara flexibelt. Om en förstudie redan utförts och ett designteam 

redan är utsett kan den andra metoden passa som valideringsmetod. Om det inte finns något utsatt 

designteam kan den första metoden vara mer lämplig, med nackdelen att tillräckligt många deltagare 

från olika grupper behöver hittas. Den tredje metoden har utvärderats av Chang et al.(2008) med viss 

framgång.  
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3 Problemformulering 
Den rekommenderade metoden för att validera personor är idag att skicka ut enkäter där 

målgruppen får meddela om de känner sig representerade eller inte. Det är problematiskt att fråga 

användare om de tycker att personan är representativ, då det krävs en viss grundförståelse för vad 

personans är (Chapman & Milham, 2006). En deltagare i enkätstudien som inte har tidigare 

erfarenhet av persona kan missförstå syftet med undersökningen och med personan i sig. Personans 

grundsyfte att vara en intressant karaktär som representerar den typiska användaren utan att vara 

en stereotyp går även emot valideringsmetoden, då det finns risk att de flesta användare inte håller 

med majoriteten på åtminstone en punkt. Eftersom alla attribut till en persona inte baserad på vad 

majoriteten av deltagarna uttryckt utan även intressanta och viktiga aspekter som uttrycks av bara 

en intervjuperson. I statistiken finns det en risk att detta anses vara icke-representativt och tas bort 

från personan. En persona ska dock inte enbart representera den mest vanligaste informationen, 

utan den mest intressanta och användbara.  Om personan är grundad i data som är tagen från riktiga 

användare och varje attribut väl argumenterat finns det ingen anledning att ifrågasätta hur 

representativ av användaren den är. 

Som tidigare nämnts och utvecklats i föregående kapitel identifierade Grudin och Pruitt (2002) att de 

i stor grad saknas information i den vetenskapliga litteraturen om vad som är en lyckad persona, som 

gör en lyckad persona, vad som gör en persona framgångsrik och, kanske viktigast, om personan 

representerar det som den är tänkt att representera.  

Det saknas riktlinjer om hur en persona verifieras och kraven för att ett persona ska anses vara lyckad 

presenteras sällan. Grudin & Pruitt (2002) föreslår att utföra kvantitativ forskning där man frågar en 

stor mängd användare om de anser att personan representerar just dem. Chapman & Milham (2006) 

menar dock att en sådan metod inte är valid, då motiveringar för varför krävs. 

 

3.1 Frågeställning 
Målet med den här studien var att testa en metod för att ta fram användbara personor, om och till 

vilken grad det är möjligt att använda metoder för att validera persona under ett utvecklingsprojekt. 

Mer specifikt, syftar det till att undersöka metoder och datainsamlingstekniker som säkerställer god 

validitet i persona. 

Specifikt undersöktes en metod som föreslås av Chapman & Milham (2006). Deras hypotes säger att 

om olika grupper av personaskapare använder samma datamängd och får fram liknande personor så 

är personan valid.  

Min mothypotes var att personor inte behöver likna varandra för att kunna representera samma 

datamängd. Det går fortfarande att dra kopplingar mellan data och personaattribut, oavsett hur den 

presenteras.  

På grund av att persona inte har som krav att konstant kontakt med användare uppehålls när den är 

skapad kan det vara ett lämpligt verktyg för statliga myndigheter med budgetrestriktioner. Att göra 

ändringar i den existerande organisationen eller i budgeten är dock inte alltid möjligt vilket gör att 

intervjuer och observationer inte har tid avsatt och det är svårt för anställda att idag få tillstånd att ta 
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sig den tid som skulle behövas. Av den anledningen är det viktigt att samtliga personor ger 

utvecklingsteamet rätt bild av användarna då framtida kontakt inte är garanterad. Därför är det 

viktigt att de på något sätt kommer att användas.  

 

3.2 Relevans 
Migrationsverket har en stark motivation att fokusera på användare ännu mer än vad de gör idag. 

Behovsdriven utveckling inom Migrationsverket har fått mer fokus på tillgänglighet, än någon annan 

del av User experience design, då tillgänglighet är ett krav för statliga myndigheter. Deras mål är att 

få in ett mer mångsidigt perspektiv av användbarhet och ta reda på vad existerande användare 

behöver för att öka både tillgänglighet, användbarhet och bidra till positiva upplevelser. Detta arbete 

kan underlätta argumenten för vilka fördelar som finns med att lägga extra fokus på User experience 

design, framförallt vid förstudien.   

Ett arbete i samarbete med en student från en högskola är en möjlighet för statliga myndigheter att 

testa nya metoder och perspektiv utan att det behöver störa eller hindra organisationen eller kräva 

extra medel ur budgeten. Ett lyckat arbete kan användas som bevis för fördelarna User experience 

har i utvecklingen i ett projekt och bidra till att mer användarfokus kan implementeras i e-

myndighetsarbete.  

Detta arbete utfördes parallellt med ett team från Kvalitetsavdelningen och IT-avdelningen som fått i 

uppdrag att lägga fram ett designförslag för handböcker som underlättar handläggares arbete. 

Teamets uppdrag var alltså att utföra en förstudie inför det kommande projektet och hade möjlighet 

att utgå från användbarhet och behovsdriven utveckling. Till förstudien hoppades de kunna 

presentera en användarprofil som skulle kunna formulera vilka rutiner som används när handböcker 

behövs och till vilken grad handböckerna används, samt en metod för att ta fram användbara 

personor. Detta arbete gör det möjlig att utforska ännu en aspekt av användbarhet och kan öka 

kontakten mellan användare ute i organisationen och kvalitetsavdelningen och IT-avdelningen.  
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4 Metod Datainsamling 

4.1 Induktiv/deduktiv forskning 
Studien har två parallella mål. Den ena är att utifrån datainsamlingen ta fram en persona för 

Migrationsverkets förstudie. Den andra är att med hjälp av de data som samlats in testa en metod för 

validering. Induktiv forskning innebär att processen är hypotesgenererande (Bottom-up), medan 

deduktiv forskning innebär att den är hypotesprövande (Top-down) (Goodman et al., 2013). Det är 

inte ovanligt att båda används.  

Vid analysen har forskningen i huvudsak varit induktiv. Inga hypoteser var utformade kring 

användarna innan studien startade, men tog form vartefter information samlades in. Det är en vanlig 

metod för kvalitativa studier som ofta är av utforskande natur. Induktiv forskning är lämplig i detta 

fall då det finns några formulerade hypoteser där intervjupersonernas subjektiva upplevelser och 

beteende studeras för kartläggning.  

Del av uppdragets syfte var att kartlägga till vilken grad stödmaterial används, samt vilka behov 

stödet behöver täcka. Användarens egna upplevelser och behov är vad som undersöks, och deltagare 

var fria att diskutera lösningar och behov relaterat till annat än stödmaterialet. Detta utforskande 

perspektiv gjorde att hypoteser inte var lämpliga att utforma innan resultatet var fastställt.  

En workshop med personaskapande utfördes i hypotesprövande syfte och studien har avslutat med 

en mer deduktiv inriktning. Hypotesen var att personor inte behöver likna varandra för att kunna 

representera samma datamängd. Efter det formulerades hypotesen att bättre personor skapas med 

hjälp av underlag från intervjuerna snarare än att bara ha tillgång till attributet.  

 

4.1.1 Datainsamling 
I detta kapitel beskrivs datainsamlingsmetoder i den ordningen de utfördes. Den främsta metoden 

som använts var varit intervjuer och inför dem har två deltagande observationer utfört. Metodvalen 

är baserade på de metoder som rekommenderas i litteratur om personor som presenteras i kapitel 

2.5.  

I denna studie tillämpades enbart kvalitativa metoder, trots att även kvantitativa metoder 

rekommenderas och beskrivs i avsnitt 2.5.3. Anledningen till detta är att kvantitativa metoder inte 

ansågs bidra till utökad kunskap med den målgrupp som representeras. Då användargruppen redan 

är etablerad och intervjupersonerna är erfarna medlemmar av målgruppen ansågs den data som 

samlats in vara representativ av målgruppen och inte nödvändig att valideras med hjälp av enkäter.  

 

4.1.2 Deltagande observation 
Att handlägga ett ärende är en lång process. Det kan ta upp till flera år och hanteras eventuellt av 

flera olika handläggare runt om i Sverige, och på ambassader runt om i världen. På grund av detta var 

observationer begränsade till ett hypotetiskt scenario där deltagaren hade bevakningstillbehörighet 

och inte tillgång till att utföra ändringar i något ärende. 
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Vid intervjuer är användare begränsade till vad de tycker kring frågorna som ställs. Vissa frågor kan 

även besvaras vid observation där de pratar samtidigt som de utför uppgifter, så kallad tänka tänka-

högt metod. Mindre kritiska men mer vanliga problem och frustrationer som användare vanligtvis 

inte tänker på kan bli mer uppenbara, då de är fria peka ut situationer och funktioner som ger en 

positiv eller negativ upplevelse. Deltagande observation ansågs även lämplig då deltagarens får 

förklara rutinerna för stöd de utvecklat har med konkreta exempel.  

Mulder & Yaar (2007) menar att det är vanligt för deltagare vid till exempel användbarhetstester att 

kämpa med en uppgift, men under intervju berättar de att de tyckte uppgiften var lätt. Detta kan 

bero på att de inte vill framstå som dumma, eller att de tror att det är vad forskaren vill höra. Det kan 

också bero på att deltagare inte alltid är medvetna om deras beteende, eller är uppmärksam om vad 

de själva gör. Metoden är viktig då den ger möjlighet att se hur deltagaren beter sig snarare än hur 

de uppger sig bete sig. Observation var även nödvändigt i denna studie för att få förståelse för 

systemen för att intervjufrågorna skulle leda till lyckade intervjuer. Av den anledningen utfördes dem 

innan intervjuerna snarare än som komplement.  

 

 

4.1.3 Intervjuer 
Intervjuer är bland den vanligaste metoden inom kvalitativ undersökning (Goodman et al., 2013). 

Mulder & Yaar (2007) rekommenderar denna metod för att ta reda på användarens upplevelser och 

önskemål. Denna metod ger forskaren chansen att ställa frågor direkt till användaren om deras 

upplevelser, till exempel om existerande produkt, beteende och preferenser. Det svåra med denna 

metod är att ställa neutrala frågor och inte leda användaren att svara på sätt som uppfyller 

intervjuarens egna bias (Goodman et al., 2013).  

Då litteraturen som diskuterats i bakgrunden anser att intervjuer är den viktigaste metoden för samla 

in data till personor var detta den metod som haft mest fokus och tagit längst tid att utföra.  

Att inhämta kunskap om handläggares vanor och upplevelser innebär att de måste studeras. På 

grund av handläggares bristande tid och att datainsamlingen utförs på deras arbetstid, samt 

projektets begränsade resurser har relativt korta intervjuer utförts på ungefär 40 minuter till en 

timme. Dessa har varit semi-strukturerade, utförda med 6 handläggare och beslutsfattare med minst 

1 års erfarenhet.  

För att få ett underlag till att skapa personor utfördes intervjuer. Intervjuerna handlade om att ta 

reda på vilka rutiner användare av Migrationsverkets handläggningssystem har och hur handbokens 

utformning påverkar dessa rutiner. Frågorna var riktade mot användarens personliga upplevelser och 

handlade om hur frekvent handböcker används, samt hur rutinerna ser ut en vanlig dag medan de 

använder handböcker och vad som händer när handboken inte är tillräcklig.  
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4.2 Genomförande 
Studien har utförts i samarbete med ett av Migrationsverkets Kvalitetsavdelning. Deltagarna av 

intervjun arbetar på 5 olika enheter i Sverige. En enhet är en avdelning på arbetsplatsen. Tillstånd- 

och asylavdelning är alltså separata, samt att två olika städer har separata tillståndsavdelningar.  

Arbetet har bedrivits iterativt, genom att kunskapsuppbyggnad skett stegvis, där inhämtning av data 

har skett samtidigt och parallellt med analysen av insamlad data. Att separera arbetet i mindre 

nedbrytbara delar underlättar att få förståelse för varje komponent snarare än hela arbetet på en 

gång (Anderson et al., 2010). 

 

4.2.1 Genomförande observation 
Två typer av observationer utfördes. Den första typen var en deltagande genomgång av de interna 

systemen som används vid handläggning. De utfördes innan intervjuerna för att kunna skapa 

intervjufrågor och ha förståelse för vad som diskuterades under intervjuerna. Den andra typen var av 

handböckerna och utfördes i samband med intervjun. Detta var möjligt vid de tillfällen då 

intervjuerna kunde utföras i samma rum som intervjupersonen utförde handläggningen.  

Observationen av system bestod av ett scenario där handläggaren skulle hantera ett ärende där 

någon söker någon form av uppehållstillstånd i E3 (tillståndsavdelningens handläggningssystem). 

Deltagaren valde enligt protokoll ett av de översta ärenden och gick igenom och visade hur varje steg 

i handläggningsprocessen går till. Exempel på steg som alltid utförs är undersökning av liknande 

ärenden för att se om sökande skickat in tidigare sökande och koppla ihop dem, kontrollera 

inskickade uppgifter och meddela vald ambassad vad som saknas, undersöka referenspersons ärende 

och skriva ett välmotiverat beslut.  

Den andra typen av observation var av E3s handbok och andra tillhörande stöd (rutinhandböcker, 

lagar) utfördes under tiden som en intervju pågick med en beslutsfattare på tillståndsavdelningen. 

Observationen utfördes för att visa vilka vägar användare behöver ta för att hitta det material de 

behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Observationen utfördes inte efter ett scenario, 

men deltagaren beskrev vilka problem som uppstår med utformningen och hanteringen av 

uppdateringar.  

 

4.2.2 Genomförande intervju 
Intervjuerna var riktade till vana handläggare med minst 1 års erfarenhet som själva beskrev sig som 

vana. I följande avsnitt beskrivs rekrytering- och intervjuprocessen.  

 

4.2.3 Rekrytering 
Rekryteringen av deltagare gjordes av personal på Migrationsverket och godkändes av deltagarnas 

chef så att dessa kunde genomföras under arbetstid. 7 personer från 5 (se tabell 2) enheter i två olika 

städer (Norrköping och Jönköping). En enhet innebär att det är en avdelning i en stad. Till exempel är 
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asylavdelningen i en stad en separat enhet från asylavdelningen i en annan stad. Enheterna har 

samma förutsättningar och samma arbetsuppgifter, men kommunikationen mellan är begränsad och 

rutiner varierar. Tillstånd och Asyl arbetar även i olika system som inte liknar det andra, och 

handläggare har enbart tillgång till systemet de själva handlägger i. Projektets fokus har varit på 

Tillstånd, men då systemen ser olika ut och mängden handböcker varierar intervjuades även en 

person som arbetar på Asyl.  

 

Handläggare på följande enheter intervjuades.  

Stad Tillstånd Asyl 

Norrköping 3  

Jönköping 1 1 

Stockholm 1 1 
Tabell 1: Enheter representerade av intervjudeltagare 

 

4.2.3 Intervjumetod 
Intervjuerna var semistrukturerade, med inledande öppna frågor. Deltagarna var därmed fria att 

diskutera mer på djupet vad de ansåg vara mer kritiskt, frustrerande eller positivt från början. 

Intervjuaren var relativt deltagande för att kunna vidareutveckla svar, men med fokus på upplevelser 

och undvek dömande och ledande tal (Goodman et al., 2013). 

Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter och i början av meddelades deltagaren om 

Migrationsverkets studie och det examinerande arbetets syfte och vad intervjun gick ut på. De fick 

också veta att insamlad data enbart skulle ses, avlyssnas och hanteras av den som utförde intervjun. 

Frågorna var uppdelade i 4 olika punkter med totalt 17 frågor. Frågorna handlade om deras rutiner 

kring handboken till det system de arbetade i, hur systemet gav stöd för handläggning, vilka typer av 

ärenden som behöver stöd och vad de har för behov och vilka moment som frustrerar dem. För att 

undvika att tidigare antaganden från intervjuaren skulle påverka deltagarnas svar och riktningen de 

valde att ta, inleddes intervjun med mer öppna frågorna inledde intervjun för ge deltagarna tid att 

utveckla och berätta fritt(Goodman et al., 2013). De mer kontrollerade frågorna såsom vilken typ av 

gränssnitt de önskade att handböckerna eller systemet hade var avslutade.  

Varje stad besöktes under en dag där intervjuerna utfördes efter varandra oavsett vilken enhet 

deltagaren arbetar på. Analysen har utförts successivt efter intervjuer i varje stad genom 

avrapportering (eng: debriefing). Efter då två intervjuer skedde på samma dag utfördes en debriefing 

av båda efteråt.  

Frågor 

1. Upplever du att de flesta uppdragen går på rutin utan att man stöter på något problem? 

 Vilka typer av problem får du ofta hjälpa andra med? 

 Upplever du att det är mest problem kring systemet utformning eller mer i själva 
hanteringen av ärendet? 
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2. Om du stöter på ett problem, vart går du först för att försöka lösa det? 

 Finns det någonstans att få problemet löst om man sitter helt fast? 
o Om nej: borde det finnas det? 
o Om ja: är det någonting som du tycker funkar idag? 

 Hur upplever nya användare systemet? Tar det lång tid innan de kommer in i det? 
  
  

3. Är det möjligt att utföra fel i systemet, eller finns det spärrar för att utföra fel? 

 Är det möjligt att återhämta sig från misstag?  

  

4. Hur går du till väga när du letar efter information i handböckerna? 

 Litar du på den informationen som finns i dem? 

 Är det för att den är svårtolkad eller för att den är utdaterad, eller bara helt och hållet 
fel? 

 Är det svårt att lära sig använda dem? Vet man hur man ska hitta informationen. 

  

5. Om du var handläggare idag, hur skulle du vilja att informationssökning utfördes? 
 

 

4.2.3.1 Dokumentation 
Dokumentationen av intervjuer skedde via röstinspelningar, med intervjupersonernas godkännande, 

och genom personliga anteckningar.  

På grund av att handläggningssystemen innehåller känslig information om människors privatliv var 

det inte möjligt att dokumentera någonting visuellt av systemen. De anteckningar som togs under 

observationen var den data som användes.  

 

5 Analys datainsamling 
 

5.1 Analys Metodval 
Den rekommenderade analysmetoden för personaskapande är grundad teori, den har beskrivits mer 

ingående i kapitel 2 (bakgrund). Analysen skedde under tiden mer data samlades in enligt agil metod. 

Goodman et al. (2013) rekommenderar att analysen sker samtidigt så att egna upplevelser och 

minnen inte försvinner eller påverkas med tiden.  

Syftet med grundad teori är att studera vad som händer i det valda området och hitta det 

huvudsakliga problemet. Under analysen identifieras en kärnvariabel som är den mest beskrivande 

gemensamma temat med så få underkategorier som möjligt.  
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5.2 Genomförande Analys 
Ljudfilerna användes enbart för att göra anteckningarna som togs mer tydliga så att författarens 

perspektiv inte påverkade resultatet. På grund av tidsbrist transkriberades inte intervjuerna. Alla 

anteckningar som tagits transkriberades och delades upp rad för rad i hanterbara delar. Varje rad var 

ett påstående som kodades efter tema. Kodningen kan betraktas som datastyrd.  

Anteckningarna som tagits vid intervjuerna renskrevs och skrevs ut på ett 60-tal papperslappar för 

att de skulle bli enkla att jämföra och placera om. Varje lapp bestod av ett citat från användaren 

(exempel: ”Varför är Asyl- och Tillstånd [system] separata? Det behövs ett enhetligt system), eller en 

omformulering för att kontexten skulle förstås utifrån bara en mening (exempel: ”tycker E3 är dåligt, 

både hantering [av ärenden] & tekniska problem”). Intervjuerna kodades deltagare för deltagare för 

att undvika att dubbletter vid de tillfällen deltagaren upprepat sig för att inte skapa falska mönster.  

Koderna analyserades tematiskt genom att hitta mönster och relationer mellan koder, först genom 

att gruppera alla koder som beskrev samma objekt eller aktivitet, och som sa samma sak. Om tre 

eller flera koder grupperades blev detta en underkategori. Dessa underkategorier genomgick vidare 

analys för att identifiera likheter mellan varandra och under processen växte ett antal kärnkategorier 

fram som blev beskrivande för ett antal underkategorier. Dessa kärn- och underkategorier användes 

sedan vid de slutliga persona-workshops som hölls med andra deltagare.  

Jag valde att inte kvantifiera resultatet av analysen då mängden svar inte var av intresse. Syftet av 

analysen var att hitta mönster mellan användarna för att kunna identifiera återkommande teman i 

deras svar och få en bild av användares rutiner och upplevelser där statistik inte hade bidragit. 

 

 

6. Resultat data insamling 

6. 1 Användarnas uppleveser 
Detta avsnitt beskriver informationen som användarna gav vid intervjuerna och observationerna. 

Avsnittet är uppdelat i användarnas upplevelse av IT-systemet de handlägger i och användarnas 

upplevelse av handboken och stödet till systemet.   

 

6.1.1 Upplevelse av handläggningssystem 
Alla intervjupersoner har arbetat som handläggare på både Asyl- och Tillståndsavdelningen i 

åtminstone 2 år. De har alla erfarenhet av att arbeta i WILMA och E3 som är de två system som 

Tillståndavdelningen använder för att handlägga i. De som arbetar på Asyl har erfarenhet av SKAPA 

som WILMA är baserat på.  

Både WILMA och E3 är nödvändiga att använda vid handläggningsprocessen av tillståndsärenden 

även om E3 från början skapades för att ersätta WILMA. De som arbetade med WILMA innan E3 

utvecklades använder hellre det äldre systemet till allting. 
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Det är mindre linjärt vilket kan vara en riskfaktor för nya som inte vet vilka steg som ska utföras i 

vilken ordning, men för de som har över 10 års erfarenhet upplevs inte detta vara ett problem då de 

vet exakt vad som behöver göras för att gå vidare i ett ärende.  

E3 är dock ett viktigt program vid handläggningsprocessen och flera handläggare menar att E3 är 

upplagt i den ordningen handläggningsprocessen ska ske och det går inte att gå vidare innan vissa 

steg har utförts. WILMA används av många för att ge en bättre överblick på personer som söker då 

E3 inte visar all information på samma gång. Generellt sett är E3 det system som upplevs vara mest 

frustrerande och fullt av tekniska problem. Trots det är det ur ett prestandaperspektiv snabbare och 

lätt att komma in i.  

- Situationer? När jag kollar som mest är det nya lagstiftningar, nya paragrafer och 

omorganisationer [i handboken] och andra saker jag inte är bekant med. 

- Använder [handboken] dagligen framförallt om det kommer någonting nytt på mitt bord och 

vet inte riktigt vad som jag ska göra 

Trots att WILMA är baserat på SKAPA och är utformade på liknande sätt så skiljer dem sig åt. 

Handläggare som arbetat som fadder upplever att det inte är svårt alls för nya att komma in i trots 

att det inte finns tydliga flöden. Istället har de en åtgärdslista som de förväntas följa och det har inte 

varit något problem att göra det. I SKAPA finns det dessutom frågetecken bredvid vissa uppgifter där 

användare kan få information om vad som behövs utföras rent praktiskt. Dessa upplevs vara väldigt 

hjälpsamma och erfarna handläggare ber ofta nya att ta hjälp av frågetecknen.  

En deltagare menar att det största problemet är att ärendehanteringen inte sker i samma system. De 

behöver ha tillgång till varandras system eftersom handläggare behöver kontrollera alla uppgifter en 

sökande av till exempel uppehållstillstånd ger. Om de anger en referensperson som tidigare fått asyl i 

Sverige behöver handläggaren kontrollera att denna person finns i systemet och terminologin är inte 

konsistent i de olika systemen, vilket gör kommunikationen mellan Asyl- och Tillståndsavdelningen 

frustrerande. De menade att detta inte hade varit ett problem om allt hanterats i samma system.  

Den informationen som SKAPA och WILMA tar ifrån ligger i samma databas så teoretiskt sagt finns 

det ingen anledning till att separera på dem. Informationen är inte hemlig för den handläggaren som 

hanterar ett relaterat ärende.  

 

6.1.2 Upplevelse av Handböcker och stöd.  
Handböcker är den främsta metoden som förväntas användas när handläggare behöver stöd att tolka 

den information som kommit in om sökande för att fatta beslut. Det upplevs av många att det finns 

väldigt mycket text att läsa och att det tar lång tid att göra. Det kan då hända att de väljer att fråga 

en kollega istället för att leta igenom så många sidor. Detta upplevs vara det vanligaste 

irritationsmomentet med handböckerna - att det tar för lång tid att hitta det man letar efter. Det är 

flera som tycker att handböckerna är bra när man väl hittar det man letar efter. Att avsnitten är 

tydliga att tolka och man vet att det man letar efter finns någonstans i stödet. Kanske inte just i 

handboken men kanske i en rutinhandbok eller ett protokoll.  

- Är man fadder åt nya så pekar man mot handboken alltid. Allting finns där. Man behöver inte 

egentligen någon annan hjälp 
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Dock upplevs det att många att om två olika avsnitt beskriver samma process så kan de skilja sig åt. 

De gissade på att det handlade om att de uppdaterats eller lagts till vid olika tillfällen, och uttryckte 

en önskan om ett system för uppdatering där det är möjligt att se vilket som är det mest aktuella. 

Just uppdateringar var det ingen som lade märket till. De hade varken någon rutin, eller registrerade 

hur de fick uppdateringar. Några nämnde att de ibland fick mejl om det men såg det inte som en 

produktiv uppdateringsmetod.  

- Det dyker upp mejl eller kanske något meddelande. Ibland drunknar man i det och man 

kanske inte lägger saker man inte använder sig av just nu på minnet 

- Nyheter, arbetsvyn. Har mina vanligaste just nu i den [arbetsvyn] och där finns nyheter som 

man kan läsa om man har tid. 

 

En deltagare upplevde dock inte alls att handböckerna var något problem att leta i. Ju mer man 

handlägger ju lättare blir det att hitta. Man kan komma ihåg ungefär vart man hittade informationen 

förra gången man letade. Ju mer erfaren man är ju lättare är det att hitta material. En annan 

deltagare ansåg att handboken för just WILMA var bra, och detta verkade bero på att de tycker 

WILMA är ett bra system. E3 tyckte de däremot inte alls är smart utvecklat, med en ännu jobbigare 

handbok. De ville gärna ta sig lite tid att få gå igenom E3s handbok men det finns ingen tid att ta. Det 

är för stressigt.   

 

 

6.2 Resultat analys 
Under Analysprocessen uppstod fem olika kärnkategorier. Dessa var positivt, när jag behöver stöd, 

frustrationer, rutiner, förbättringsförslag. Dessa presenteras i figur 2. I underkategorierna 

presenteras det mest vanligt förekommande mönstren inom varje kärnkategori. Analysen har utförts 

enligt grundad teori där varje citat från anteckningarna från intervjuerna och observationerna skrivits 

ner på papperslappar och grupperats enligt de som liknat varandra och kallades underkategorier. 

Dessa underkategorier grupperades även vidare i de som diskuterade liknande ämnen och detta blev 

de så kallade kärnkategorierna som blev följande: Positivt, rutiner, frustrationer, när jag behöver 

stöd, och önskemål till förbättring. Dessa attribut är samma som underkategorierna som är ett antal 

koder grupperade. Attributet är den beskrivande texten som är sammanfattningen av vad alla koder i 

underkategorin syftar till. Faily & Fleichais (2011) menar att attribut bör motiveras för att grunda 

dem i insamlad data och öka validitet. Det finns inga riktlinjer för hur många attribut som bör skapas. 

Ur denna analys utstod 25 attribut, vilket gav en mer utförlig persona. Detta var lämpligt då det var 

av intresse för Migrationsverket. För en mindre utförlig persona kan färre attribut användas.  

6.2.1 Positivt 
Under kärnkategorin presenteras det som intervjupersonerna tyckte var positivt med systemet. Det 

är viktigt att saker som användarna tycker är positivt förblir positivt. Attributet under denna kategori 

kan ses som att de är negativa, och detta är på grund av att intervjupersonerna inte var helt nöjda 

med någonting och även när de diskuterade aspekter de var nöjda eller tacksamma över så övergick 

intervjun ofta till frustrationer. Det kan upplevas mer frustrerande för användare när de förlorar 
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positiva funktioner och gränssnitt. Risken är att det blir större fokus på det än elimineringen av 

tidigare frustrationer och därför var detta fortfarande en viktig kärnkategori att ta med.  

Attribut A2: ”Frågetecknen är bra, relevanta och jag använder dem. Gör det lätt för 

nya anställda att komma in i (SKAPA) rent praktiskt” 

Attributet syftar till att det finns ett antal frågetecken med förklarande text till vissa fält och uppgifter 

som beskriver hur en handling ska utföras just där. Vid observationen av Asylenhetens system SKAPA 

uppmärksammades det att länkar till avsnitt i handboken inte ledde någonstans och målet hade 

troligtvis tagits bort. Intervjupersoner från Asylenheten menade dock att detta inte upplevdes 

negativt då de ändå inte tryckte på länkarna. I syfte att ta reda på om frågetecknen underlättade 

handläggningen frågades deltagare från Asylenheten om deras upplevelse och funktionen fick 

mycket beröm då de menar att de används mycket och ökar lärbarheten för nya.  

Attribut A3: ”Stödet förbättras hela tiden” 

Attributet syftar till att för 10-15 år sedan fanns det knappt något underlag alls för arbetet. De 

handböcker som finns idag är alltså ett resultat av ständiga förbättringar. Handläggare tycker det är 

bra att den ständigt underhålls och uppdateras när nya lagar och ny teknik kommer.  

Attribut A4: ”Handböckerna är inte svåra att tolka, bara svåra att hitta (både bland 

avsnitten och på verksnätet)” 

Attributet syftar till språket i handböckerna och den information som finns. Det är konsekvent och 

lätt att ta till sig. Deltagarna menar att kan lita på att informationen de behöver går att hitta. Dock 

lägger de oproportionerligt mycket tid på att leta efter informationen jämfört med hur lång tid 

handlingen tar att utföra.  

Attribut A5: ”Jag utgår från att handböckerna är korrekta (Litar på informationen).” 

Attributet syftar till att handläggare utgår från att den information som finns i handböckerna är 

korrekt. En deltagare specifikt såg till att alltid läsa handboken även om det var en vanlig handling. De 

flesta nöjde sig dock att läsa i den när så fort det blev osäkra över någonting.  

Attribut: A6: ”Allting finns ju i handböckerna. Man behöver bara hitta det” 

Attributet syftar till allting som sagts ovanför och är ett citat från en deltagare som reflekterar i en 

mening vad alla deltagare upplever. Att så länge de hittar informationen så kan de utföra sitt jobb. 

Men att hitta den är det svåra.  

6.2.2 När jag behöver stöd 
Analysen visade att den vanligaste nämnda anledningen till att de sökte i stödet var för att ta reda på 

du de skulle bedöma olika ärenden och uppgifter. Till exempel vilka åtgärder som tar för att bekräfta 

att en familj är släkt. Oftast beror det på att det är en handling de inte utför ofta, men även i vanliga 

typer av ärenden kan en detalj behöva kollas upp. I denna kategori inkluderas även rutinen ”Tittar i 

handboken varje dag, den kan ha uppdaterats”, då uppdateringar kan leda till att en vanlig utförd 

process ändras eller en ny lag införts. För svåra beslut eller avvikande ärenden finns beslutsfattare 

(mycket erfarna handläggare) till hjälp.  
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Attribut A7: ”Det är oftast bedömningar då jag behöver stöd” 

Attributet syftar till den mest vanligaste anledningen till att handläggare behöver stöd vilket är när de 

ska göra bedömningar. Till exempel när de ska bedöma om en familj är släkt så behövs vissa 

handlingar utföras och handboken berättar vad dessa handlingar är (till exempel ta salivprov för dna-

analys) och vad man ska titta efter i informationen för att stämma av att allting stämmer.  

Attribut A8: ”Ofta någon detalj som behövs kollas upp – någon handling jag inte utför 

så ofta” 

Attributet syftar till att det ofta är någonting som är lite avvikande i ett ärende, som kräver att 

handläggaren utför en handling de inte utför varje dag. Varje dag inträffar detta.  

Attribut A9: ”Tittar i handboken varje dag, den kan ha uppdaterats” 

Attributet syftar till att det är bra att titta även om det inte är en svår handling som ska utföras kan 

handboken uppdaterats. Då är det bra att dubbelkolla även det man är erfaren i så att man inte gör 

misstag på grund av det.  

Attribut: A10: ”Önskar att det fanns mer tid till att läsa handboken. Både erfarna och 

nya handläggare behöver mycket tid för att hitta.” 

Attributet syftar till att det mycket tid läggs på handboken och på grund av detta drunknar 

handläggare i antalet ärenden. Det finns inte egentligen tid till att läsa handböckerna med den 

mängden ärenden som kommer in men för att kunna utföra sitt jobb så tar handläggare helt enkelt 

den tiden ändå, trots att det inte är med i tidplanen. På grund av detta blir de inte färdiga med så 

många ärenden de borde. De önskar att det fanns mer tid till handböckerna så att de kände sig mer 

säkra i att det inte blir misstag på grund av stress. 

Attribut A11: ”Går till beslutsfattare med avvikande ärenden. Annars till kollegor med 

att hitta avsnitt” 

Attribut A11 syftar till att beslutsfattare finns till för att hjälpa till med bedömningar. En 

beslutsfattare kan uppfattas lite som en mycket erfaren handläggare och det finns handlingar som 

bara de utför som handläggare helt inte gör. En utvisning beslutas till exempel inte av handläggare. 

De finns även till för att handläggare ska kunna gå och få hjälp när de fastnar. Är det ett mindre 

hinder går de till kollegan bredvid för att få hjälp med att hitta rätt avsnitt.  

6.2.3 Frustrationer 
Den största frustrationen var att det är svårt och tar mycket tid att slå upp informationen man 

behöver i handböckerna. En anledning till att det är svårt att hitta informationen är för att det är 

svårt att söka efter den, då den enda sökmotorn som finns är över hela Migrationsverkets verksnät 

och visar resultat på allting som innehåller ordet som söks på. Detta innebär att alla artiklar, 

dokument och sidor som nämner en handling visas i resultatet. Det återkom även att det finns avsnitt 

i handböckerna som motsäger sig själva. En sista återkommande frustration var att uppdateringar 

inte meddelades på ett effektivt sätt.  

Attribut A12: E3- tekniska problem, hantering av ärenden 
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I Attribut A12 är det viktigt att förstå kärnkategorins innebörd. Det är frustrerande att 

Tillståndsenhetens system E3 innehåller ett antalbuggar. De är mindre och orsakar inte stopp i 

handledningen men gör att systemet tar längre tid att navigera genom och påverkar på det sättet hur 

ärendet hanteras.  

Attribut A13: Tidsbrist - hinner inte läsa handboken 

Attributet syftar till samma som A10. Det finns inte tillräckligt med tid undanlagt för att läsa 

handboken.  

Attribut A14: Svårt att hitta den information man behöver 

Attribut A14 Syftar till att handläggarna gärna vill ha rätt information vid rätt tillfälle då de får gå 

igenom väldigt mycket information de inte behöver just då för att hitta det.  

Attribut A15: Avsnitt vars information motsäger sig självt (vad kan det bero på?) 

Attribut A15 har två element till sig. Å ena sidan kan det finnas två avsnitt som motsäger varandra 

trots att de beskriver samma rutin, vilket är frustrerande. Men det som handläggarna tycker mest 

frustrerande är att de inte vet vad det beror på. De tror själva på att det har med att ett avsnitt har 

uppdaterats men det går inte att veta vilket som uppdaterades senast och därmed är korrekt. 

Attribut A16: Finns inget smidigt sätt att få uppdateringar. 

Detta utvecklas i nästa attribut, A16 där de menar att det inte alls finns något smidigt sätt att få 

uppdateringar. Ibland får de mejl om det men det är sällan relevant just då. Handboken uppdateras 

kontinuerlig vilket står på första sidan i handboken. Det finns dock ingen information om vad som är 

uppdaterat.  

6.2.4 Rutiner 
När ett stopp i handläggningen uppstår är den första handlingen att gå till handböckerna för att ta 

reda på hur man tar sig vidare. När en kollega ber om hjälp så är standarden att hänvisa till ett avsnitt 

i handboken snarare än att ge ett rakt svar. Vissa handlingar vet man ungefär vart de går att hitta. 

Om man räknar bort tiden det tar att leta i handboken så går det mesta vanliga ärenden ganska 

smidigt.  

Attribut A17: Om någon ber om hjälp hänvisas det till ett avsnitt 

Attribut A17 syftar till att man inte hjälper varandra genom att ge raka svar. Det hjälper ingen och 

drar ner på ens egen tid. Istället hänvisar man till avsnitt i handboken om man vet att svaret finns 

där.  

Attribut A18: Går alltid först till handboken. Vill hitta svaret själv 

Attribut A18 syftar till att man själv går till handboken i första hand då man inte vill störa grannen. 

Det gör att man inte litar på fler källa och att man även lär sig ungefär vart i handboken information 

går att hitta till nästa gång.  

Attribut A19: Man lär sig ungefär var i stödet informationen finns 
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Attribut A19 syftar till fördelen med att utföra vissa handlingar ofta vilket är att man lär sig vart det 

går att återfinna information.  

Attribut A20: Rutinerna i sig går ganska smidigt - utöver handboken 

Attribut A20 syftar återigen till att det tar mycket tid. Det upplevs gå relativt fort att utföra 

handlingar om man räknar bort den tiden det tar att leta i handboken.  

 

6.2.5 Önskemål för förändringar 
Som nämnts i tidigare avsnitt handlägger Asyl- och Tillståndsavdelningen i olika system trots att de 

behöver ha tillgång till information från båda. En sökfunktion som söker över allt existerande stöd 

och inte över hela verksnätet tros dra ner på tiden det tar att hitta materialet. Frågetecknen har fått 

bra respons från Asyl och informationsstöd som implementerat direkt i systemet gör att det inte 

finns någon anledning att inte läsa den. Uppdateringar behöver hanteras bättre så att stöden är 

konsekventa och aktuell.  

Attribut A21: Enhetlighet mellan mallar, rutiner och Asyl & Tillstånd. Varför är Skapa 

och E3 uppdelade 

Attribut A21 syftar till att enheter på olika orter arbetar på olika sätt. Det finns samarbeten mellan 

enheterna, som till exempel mellan Jönköping och Norrköping där handläggare reser mellan orterna 

och arbetar tillsammans. Norrköping har skickat över de mallarna som de använder för att fylla i 

uppgifter och har skickat dessa till Jönköping för att göra arbetet mer konsekvent och lättare att ta 

över om någon annan ort skulle behöva göra detta. Dock är detta bara mellan Norrköping och 

Jönköping, samarbetet är inte mellan andra städer. Även Asyl- och tillståndsenheterna behöver ta del 

av information som finns i respektive. Till exempel kan en person som fått asyl för 10 år sedan vara 

referens till en person som nu söker uppehållstillstånd. En handläggare på Tillstånd behöver ha 

tillgång till information som finns i systemet som hanterar asyl för att kontrollera deras uppgifter.  

Attribut A22: En sökfunktion anpassad till just handböckerna. Just nu söker man på 

hela verksnätet 

Attribut A22 syftar till att handläggare behöver ett bättre medel för att leta efter information. I 

dagsläget får de upp alla dokument och sidor som existerar på Migrationsverkets verksnät när de 

använder sökfunktionen.  

Attribut A23: Informationsstödet borde finna så nära som möjligt, gärna direkt i 

systemet. 

Attribut A23 syftar till att stödet ska finnas så nära till hand som möjligt, på samma ställe. Men allra 

helst skulle det finnas direkt i systemet. Antingen som Frågetecknen i SKAPA eller som ett avsnitt 

man kan klicka vidare till.  

Attribut A24: Det borde inte finnas någon ursäkt att inte läsa informationen. 

Attribut A24 syftar till att om stödet var lätt att hitta och söka i skulle ingen komma undan med att 

inte dubbelkolla i handboken då det skulle vara så lätt att ta fram informationen.  
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Attribut A25: Handböckerna behöver vara uppdaterade 

Attribut A25 syftar till att handböckerna behöver vara uppdaterade. Även om de kontinuerligt så 

finns det ändå ett behov att göra en massuppdatering av allting på samma gång.  

Attribut A26: Hantering av uppdateringar hanteras bättre. När uppdaterades varje 

avsnitt? 

Attribut A26 syftar till att utöver en massuppdatering behöver även hanteringen av dem ske bättre. 

Handläggare vill veta när och vilket avsnitt som har uppdaterats. 
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Figur 2: kärnkategorierna med respektive underkategorier.  

 

6.3 Resultat Personan 

 
Figur 3: Personan till Migrationsverket 
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7 Metod Workshop  
I detta kapitel presenteras hur workshopparna med deltagare utfördes, hur analysen gick till samt 

resultatet av analys och en diskussion.  

7.1 Personaworkshop 1 
Chapman & Milham (2006) föreslår att en metod för att verifiera personor är att utomstående 

grupper får tillgång till samma data och skapa egna personor utifrån dem. De menar att om de får 

liknande resultat så är personan valid.  

För att testa hypotesen hölls en workshop där 4 personer utan egen erfarenhet av 

handläggningssystemet eller handböckerna fick tillgång till resultatet av dataanalysen. Antalet 

deltagare kändes lämplig då metoden skulle testas i syfte att ta reda på om den lämpade sig för 

statliga myndigheter och att ta med fler deltagare kan vara svårt. De fick i uppgift att skapa en 

berättelse utifrån 19 attribut varav 12 var identiska och 7 var unika. Deltagarna fick en förklaring om 

vad en persona är, viktig terminologi kring attribut och hur skapande av persona utifrån attribut 

utförs (som beskrivs i avsnitt 2.5.2). Deltagarna fick själva välja hur de ville presentera sina 

berättelser. Till exempel punktform eller i ett enda stycke. Det enda kravet som ställdes var att de 

skulle hålla kärnkategorierna separata. Det tog ungefär 10 minuter för deltagarna att bli bekanta med 

uppgiften, ställa sina frågor och komma igång med uppgiften. Uppgiften i sig tog mellan 20 till 30 

minuter att utföra.  

Syftet var att se om deltagare som inte var insatt i handläggarprocessen kunde skapa användbara 

personor utifrån de attribut som kom fram ur den grundade analysen. Syftet var inte att skapa 

personor som Migrationsverket kunde använda sig av och därför var det inte nödvändigt att 

deltagarna helt förstod hur handläggning av ett ärende går till, eller vet hur systemet är utformat. 

Snarare var tanken att se om det var möjligt för Migrationsverket att skapa användbara personor 

utan att deltagarna vet hur handläggningsprocessen ser ut.  

7.2 Personaworkshop 2 
Den första personaworkshoppens syfte är att se om det går att skapa användbara personor med 

andra personer genom att använda den rekommenderade metoden (Mulder & Yaar, 2007). 

Workshop 2 fick två deltagare skapa varsin persona utifrån alla kärn- och underkategorier i tabellen i 

figur 2. Den här gången fick de dock läsa på om intervju materialet för att se om det är lättare att 

tolka attributet. Sammanfattningen de hade tillgång till presenteras i resultatet. Detta för att se om 

det är viktigt att läsa på om handläggarprocessen för att kunna tolka dem, eller om det inte är faktor 

som påverkar och attributet talar bra för sig självt.  

Workshoppen var en fortsättning av den första workshoppen och utfördes senare för att testa 

ytterligare en metod för att skapa valida personor i syfte att jämföra metoderna med varandra. 

Workshop 2 bygger på att skapa personor utifrån information som är grundad i material från riktiga 

användare, men med samma regler som i workshop 2. 

Deltagarna fick läsa sammanfattningen av alla intervjuer och observationer innan workshoppen 

startade för att få förståelse för handläggarnas åsikter. Deltagarna fick samma instruktioner som gavs 

vid den första workshopen. De fick välja själv hur de ville formulera sig och ställa upp berättelserna så 

länge överkategorin var samlad i ett stycke och det tog ungefär lika lång tid för dem att komma igång 
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med uppgiften (ungefär 10 minuter). Det var fokus på att skapa en avslappnad atmosfär och mycket 

vikt lades på att det inte var möjligt för deltagarna att göra rätt eller fel. De hade tillgång till 

sammanfattning av intervjuerna under skapandet av berättelsen för att underlätta processen.  Trots 

att de hade mer information att läsa igenom tog det inte mycket längre för deltagarna i workshop 2 

att utföra uppgiften. Mellan 30-40 minuter.  

Den första deltagaren utförde sin uppgift över Skype för att ha möjlighet att ställa frågor om 

terminologi. De fick sammanfattningen skickad till sig i en textfil sex timmar innan workshopen för 

att i lugn och ro göra sig bekant med den.  

Den andra deltagaren befann sig i rummet men hade samma dag blivit skickad samma textfil för att 

göra sig bekant med materialet i lugn och ro innan workshoppen. De hade även möjlighet att ställa 

frågor till den ansvarige om terminologi och oklarheter.   

Deltagare Erfarenhet Workshop 

1 Oerfaren 1 

2 Erfaren 1 

3 Erfaren 1 

4 Oerfaren 1 

5 Erfaren 2 

6 oerfaren 2 



32 
 

8 Resultat Personaworkshop  

8.1 Personaworkshop 1 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultatet av analysen som gjorts av den första 

personaworkshoppen med 4 deltagare 

8.1.1 Positiva aspekter 
 Persona1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 

A2 - - O X 

A3 O O O - 

A4 O O - - 

A5 O - - - 

A6 - O - - 

 3 3 2 0 

 

I den första kärnkategorin går det att se att de likheter som finns är där varje persona har svarat rätt 

på samma attribut. De olikheter som finns är där de inte svarar likadant. Till exempel svarar deltagare 

3 och 4 på attribut A2 men inte samma sak, då deltagare 3 anses tolka attributet korrekt medan 

deltagare 4 inte anses tolka det korrekt. Men på attribut A3 och A4 är det flera deltagare som svarar 

korrekt och därmed svarar på liknande sätt.   

Persona 1 och 2 är de som är mest lika. De har båda 3 korrekta tolkningar av resultatet. Dock är två 

attribut mindre än hälften av de attribut deltagarna blev tilldelade, vilket innebär att de bara är lika 

till hälften och skiljer sig åt till hälften. Persona 4 har ingen likhet med någon annan och tolkar det 

enda attributet som används felaktigt.  

I denna kärnkategori är de likheter som finns mellan personor där deltagarna gör korrekta tolkningar 

och där de använder precis samma attribut till sina berättelser.  

 

8.1.2 När jag behöver stöd 
 Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 

A7   X - 

A8   X O 

A9 O - - O 

A10 O O O O 

A11 X O   

 2 2 1 3 

Attribut A10 är det första attributet som alla deltagare i workshopen har använt sig av till sina 

personor. Deltagarna tolkar attributet korrekt men ingen tolkar det riktigt på samma sätt. Så trots att 

det är korrekt har alla tagit olika inriktningar vilket i denna undersökning räknas som att de är olika.  
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Jämfört med resterande kategorier har relativt få attribut blivit korrekt tolkad. I denna kärnkategori 

har sammanlagt tre attribut blivit felaktigt tolkade. Detta kan betyda att attributet inte förmedlar 

tillräckligt med information eller använder terminologi som är svår att tolka.  

 

8.1.3 Frustrationer 
 Persona1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 

A12 - - - X 

A13 O X X - 

A14 O - O O 

A15 O O O O 

A16 O O -  

 3 2 2 2 

I attribut A13 är det två deltagare som tolkar attributet inkorrekt. Det som är intressant är att de 

båda tolkar det på samma sätt. Deras berättelse är i motsats till attribut A6 som säger att 

handläggare menar att svaret alltid finns i handboken. Deltagare 2 har använt A6 till sin persona och 

tolkat det korrekt vilket gör att deras persona motsäger sig själv. Deltagare 3 har inte använt sig av 

A6 vilket innebär att denna motsägelse inte uppstår i deras persona.  

De tolkar båda samma attribut felaktigt. Deltagare 3 har inte tagit användning av det attribut de 

motsäger (A6) men det har däremot deltagare 2 gjort som använt både attribut A6 och A13. Det 

intressanta är att de tolkar attributet felaktigt på samma sätt, vilket pekar på att även om ett attribut 

är tolkat likadant i två olika personor så betyder det inte att det är korrekt.  

Denna kategori har sammanlagt tre felaktiga tolkningar av attribut. Det finns även ett attribut till där 

alla deltagare har skapat en korrekt tolkad berättelse.  

8.1.4 Rutiner 
 Persona1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 

A17 - - - O   

A18 O O - O   

A19 O O O O   

A20 O O - -   

 3 3 1 3   

Kärnkategorin Rutiner är den med minst antal attribut i. A19 är det tredje attributet som alla 

deltagare har använt sig av i sina personor, och det andra som alla tolkat likadant. Utav de attribut 

som deltagarna har valt att använda är det ingen som har tolkat det felaktigt i denna kategori, vilket 

är den första detta inträffar i. Eftersom alla deltagare blev tilldelade 3 attribut var från denna 

kategori och det är så många som tolkats korrekt innebär det att deltagare 1,2 och 4 tolkade alla sina 

attribut korrekt.  

Det ser ut som att deltagare 3 har gjort en tolkning av kärnkategorin snarare än varje attribut var för 

sig. Detta gör det svårt att avgöra vilket attribut som berättelsen ska placeras ut på. Berättelsen 

placerades ut på attribut A19 då det inte hade ansetts rätt tolkat under något annat attribut. Denna 

kategori har inte något attribut som tolkats felaktigt, och deltagare 1,2 och 4 har alla tolkat de 

tilldelade attribut korrekt.  



34 
 

8.1.5 Önskemål om förbättringar 
 Persona1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 

A21 - - - O 

A22 O O - O 

A23 O O O O 

A24 O O - O 

A25 O O - - 

A26 O - - - 

 5 4 1 4 

Under kärnkategorin ”Önskemål om förbättringar” finns det ännu ett attribut som alla deltagare har 

gjort en tolkning av, vilket är attribut A23. Detta är den fjärde och sista av alla attribut som alla 

deltagare använt och dessutom tolkat likadant. Två andra attribut har blivit använda och korrekt 

tolkade av tre deltagare. Deltagare 1, 2 och 4 använder dessutom fler än vanligt antal attribut, och 

hoppar över endast några få var. Persona 3 har återigen bara använt ett attribut från denna kategori 

på samma sätt som i föregående kärnkategori. Det är den andra kärnkategorin där alla använda 

attribut blivit korrekt tolkade. 

Persona 1 använder än en gång alla tilldelade attribut helt korrekt. Förutom det sista attributet 

använder 1 och 2 samma attribut vilket gör att de använt fyra av fem likadana attribut. Även persona 

4 har tre stycken gemensamma attribut med 1 och 2.  

 

8.1.6 Sammanfattning workshop 1 
Syftet med första workshopen var att jämföra personorna med varandra och identifiera likheter samt 

olikheter. I detta avsnitt diskuteras dessa aspekter, samt kvaliteten på varje persona.  

I dessa två workshops går det att se att det är vanligare att deltagare hoppar över attribut helt än att 

de tolkar fel. Utav alla attribut tilldelade har deltagarna sammanlagt hoppat över 17 attribut. Utöver 

detta har deltagarna totalt tolkat 7 attribut felaktigt. Det är vanligare för deltagarna i workshop 1 att 

hoppa över attribut än att de tolkar dem felaktigt. På grund av att många attribut blir överhoppade 

kan det vara en bra idé att förse deltagare av workshops med lite fler attribut snarare än lite färre. 

Alla deltagare i studien hoppar över attribut, Vissa oftare än andra.  

Även om det finns likheter i personorna så är det mellan vissa attribut och inte över hela personor, så 

beroende på vilket attribut man analyserar är det olika personor som liknar varandra. Personorna i 

sig är väldigt olika på en mer övergripande nivå. I diskussionen tas dessa olikheter upp. 

Workshop 1 visar att det är problematiskt att skapa personor utifrån enbart attribut. Trots att det går 

att förmedla mycket information genom en kort beskrivande text, så är det svårt att behålla 

konsekvens i berättandet. Även fast deltagarna har grundat mycket av berättelserna i 

intervjumaterialet så är det oklart om detta beror på att attributet är bra formulerat eller om det är 

en slump. Deltagarna verkar se attributet som en enskild isolerad del och går inte tillbaka till tidigare 

attribut för att kontrollera hur andra attribut bör tolkas. Detta har lett till att det finns motsägelser i 

flera personor. Workshopen tyder på att validering inte har med att tolka attribut på lika sätt mellan 

deltagarna, utan snarare om att tolka dem på rätt sätt.  
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Persona 1 

Deltagare 1 hade inte erfarenhet av att skapa personor sedan tidigare. Persona 1 är den från 

workshop 1 vars deltagare har använt sig av flest attribut. Enbart ett attribut av de som deltagaren 

blev tilldelad blev utelämnat och ett är feltolkat. Deltagaren har även valt att slå ihop två stycken 

attribut som står efter varandra för att skapa ett flöde i narrativet. Detta kan visa på att de läser alla 

attribut i en kärnkategori i förväg. Persona 1 har mest likheter med persona 2 vilket var förväntat då 

dessa blev tilldelade samma attribut. Likheten ligger främst i varje berättelses utformning då 

personorna är ganska neutrala och de har flera attribut som tolkats korrekt, men det finns även 

likheter på övergriplig nivå. Till exempel skiljer sig personan övergripligt från persona 3 och 4 då 

berättelserna har längre text och deltagaren har sett till att använda sig av så många attribut som 

möjligt.  

Persona 1 är den från workshop 1 som är mest användbar. Enbart ett attribut har tolkats annorlunda 

från vad som är menat, samt enbart ett attribut som inte har använts. Personan är även relativt 

neutral i sitt narrativ, men om detta är en bra eller dålig sak är subjektivt. I denna övning anses dock 

neutralitet vara lämpligt. Personan anses därför vara en korrekt representation av det data som 

attributet är baserat på.  

 
Persona 2 

Förutom tre stycken attribut som blivit överhoppade använder deltagare 2 alla attribut de blivit 

tilldelad. Berättelserna är mer utförliga och kan jämföras mer med persona 1 än persona 3 och 4, 

men det saknas det flöde som persona 1 har. Det finns en berättelse (A13) som är motsägande 

gentemot en tidigare berättelse (A6) vilket tyder på att deltagaren antingen tagit varje attribut för sig 

utan att titta tillbaka på vad de skrivit eller haft problem med tolkning. En annan olikhet mellan 

persona 1 och 2 är tonen som används. Personlighetsmässigt har persona 2 och 4 mer gemensamt då 

de båda uppfattas vara mer frustrerade över handböckerna än de andra två personorna. Persona 1 

och 2 är de enda personorna från båda workshoparna som använder jag-form. Det finns inga 

bestämda regler för vilket typ av språk som ska användas, men att använda jag-form skulle kunna 

göra karaktären mer empatisk och beroende på vad dess syfte är öka chansen att den används.  

Kvaliteten anses vara en av de högre i grupp två. Dock så börjar personan mycket starkare än den 

slutar, med tydlig jag-form som sedan går över till att inte använda pronomen alls. För att användas i 

praktiken skulle en renskrivning behövas för att vara konsekvent både i språk och tolkning.  

 
Persona 3 

Av 25 attribut tilldelade har deltagaren använt 11 attribut, vilket är färre än hälften. Från den första 

till tredje kärnkategorin ser deltagaren ut att välja ut de attribut som de känner sig bekväma att 

skapa en berättelse av och välja bort de som de inte känner sig bekväma att använda. På de sista två 

kategorierna verkar de byta strategi och har valt att skapa en summerande berättelse utifrån 

kärnkategorin snarare än varje individuellt attribut, vilket leder till att berättelsen i detta fall bara 

passar in på ett enda attribut per kategori. Vad detta beror på är oklart men skulle kunna bero på att 

de blev stressad av olika anledningar mot slutet av uppgiften. 
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Av denna anledning blir resultatet väldigt generellt. Ingenting särskilt sticker ut och berättelserna 

hänvisar inte till någonting specifikt. Personan är helt enkelt inte tillräckligt detaljerad för att kunna 

ses som en komplett karaktär. Persona 3 visar att vilken typ av attribut som deltagaren väljer att 

hoppa över kan påverka hur de tolkar de resterande. Till exempel är A9 ”tittar i handboken varje 

dag” ett avgörande attribut som deltagaren valt bort. Detta gör att vid attribut A8 och A10 blir 

berättelserna är direkt motsägande till det tidigare bortvalda attributet. Ett attribut kan därför inte 

bära information vidare till ett som ska användas senare. De behöver kunna tolkas för sig själva.  

Persona 3 har inte mycket gemensamt med någon annan persona från workshopen. Persona 3 och 4 

blev tilldelade exakt samma attribut men använder sig av färre attribut än de andra och många 

gånger inte ens samma. På flera attribut tolkar de inte heller likadant.  

Som en representation av datainsamlingen är detta inte en passande persona för ett 

utvecklingsteam. Dess generella språk och öppna berättelser skulle dock kunna lämpas som verktyg 

vid diskussioner mellan användare och intervjuperson eller andra workshops. Personans upplevelser 

kan lägga grund för mer detaljrika dialoger.  

 

Persona 4 

Persona 4 är en mycket frustrerad karaktär men går inte in så mycket på vad som egentligen är 

frustrerande. Detta kan göra det svårt för teamet att veta vad det är som är problemet med 

handböckerna. Detta kan dock hjälpa till att illustrera hur frustrerade handläggare blir när de tänker 

på handböckerna och kan lätta upp stämningen vid till exempel redovisning eller genomgångar. 

Karaktärsmässigt liknar inte denna persona någon annan som kom fram i workshopen eftersom de är 

mer frustrerade än neutrala. Deltagaren använder i kontrast till persona 3 fler och fler attribut ju 

längre in i uppgiften de tar sig, vilket kan tyda på att deltagaren började känna sig mer avslappnad 

eller eventuellt fick mer självförtroende i sina förmågor. Om uppgiften utfördes igen med samma 

deltagare kanske resultatet blir ännu bättre överlag.   

Persona 4 lyckas trots ett antal feltolkningar sticka ut bland personorna i första workshopen. 

Berättelserna är roligare och ger ett större intryck. Denna persona anses inte vara användbar i ett 

utvecklingssyfte men skulle eventuell vara lämplig som en användarprofil i en presentation för att ge 

ett mer känslomässigt intryck.  
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8.2 Personaworkshop 2 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultatet av analysen som gjorts av den andra 

personaworkshoppen med 2 deltagare som hade tillgång till en sammanfattning av 

intervjumaterialet.  

8.2.1 Positiva saker 
 Persona 5 Persona 6 

A2 O O 

A3 O O 

A4 O O 

A5 O O 

A6 X O 

 4 5 

Attribut A4 tolkas olika, vilket även inträffade i första workshoppen. Orsaken till detta kan vara att 

den är lite tvådelad eller att attributet är svårtolkat. Från workshop 1 är det två deltagare som också 

hoppar över attributet helt. Deltagare 5 gör en feltolkning i sin persona på attribut A6, men tolkar 

resterande korrekt. Det resterande attributet i denna kärnkategori tolkas korrekt och är likadant 

tolkade i dessa personor.  

8.2.2 När jag behöver stöd 
 Persona 5 Persona 6 

A7 X X 

A8 O O 

A9 O O 

A10 O O 

A11 O O 

 4 4 

Både deltagare 5 och 6 tolkar attribut A7 felaktigt. De tolkar den även helt olika från varandra. 

Deltagare 5 tolkar attribut A8 som att någon detalj som behöver kollas upp är ett ovanligt fall. Att 

någonting är ovanligt kan tolkas som både att det är underligt eller att det inte dyker upp så ofta. Det 

räknas här inte som en feltolkning då det är en av många orsaker till att handläggare behöver 

använda handboken även om berättelsen är otydlig i sitt syfte.  

8.2.3 Frustrationer 
 Persona 5 Persona 6 

A12 O O 

A13 O O 

A14 O O 

A15 O O 

A16 O O 

 5 5 

Alla attribut är korrekt tolkade av båda deltagarna i kärnkategorin Frustrationer, vilket är den första 

av kategorierna under båda workshopparna. Berättelserna är tolkade på liknande sätt och visar att 

det möjligt att få ut liknande tolkningar. På grund av att persona 5 inte skapats med attributet i 

löpande ordning, som diskuteras i sammanfattningen, så ser personorna olika ut ändå trots likadana 

tolkningar.  
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8.2.4 Rutiner 
 Persona 5 Persona 6 

A17 O O 

A18 O O 

A19 O O 

A20 O O 

 4 4 

Även i denna kärnkategori är samtliga attribut korrekt tolkade av båda deltagarna. Detta är den 

första kategorin i workshop 1 där nästan alla deltagare tolkat alla attribut korrekt. Detta är den 

attribut som fått bäst resultat. Det kan ha att göra med att kärnkategorin består av minst antal 

attribut, att den är lättast att tolka, eller att deltagarna känner mer självförtroende i sina förmågor. 

8.2.5 Önskemål om förbättringar 
 Persona 5 Persona 6 

A21 O O 

A22 O O 

A23 O O 

A24 - O 

A25 O O 

A26 O O 

 5 6 

Detta är den kärnkategorin som består av flest antal attribut. Båda deltagarna från workshop 2 tolkar 

de attribut de använder korrekt precis som deltagarna i workshop 1. Dock så hoppar deltagare 5 över 

ett attribut.  

Trots att kategorin består av så många attribut så är resultatet en av de bättre. Anledningen till detta 

kan vara att förbättringsförslag inte uppfattas vara satta i sten. Kategorin handlar inte om system 

som är i användning idag, eller etablerade rutiner. Det kan bero på att attributet lättare förmedlar 

informationens innebörd i just den kategorin.  

 

8.2.6 Sammanfattning workshop 2 
Personorna i workshop 2 jämförs inte direkt med varandra utan med de i grupp två för att hitta 

likheter och olikheter. Detta för att avgöra om metoden som använts i respektive workshop påverkar 

personans kvalitet. 

Deltagare i denna workshop verkade överlag känna sig mer avslappnade än de från den första 

workshopen. Båda tog mikropauser och småpratade med aktivitetsledaren, och svarade på 

meddelanden i mobilen. Tack vare pauserna och småpratet var det möjligt att få lite mer insikt i hur 

de tänkte då de båda pratade högt om vad de gjorde. I första workshopen var det en deltagare som 

ville ha så lite distraktioner som möjligt och bad aktivitetsledaren att lämna rummet. Trots detta tog 

inte aktiviteten jättemycket längre tid. En anledning till detta kan bero på att deltagarna inte 

behövde fundera lika mycket på vad attributet innebar och kunde lägga den tiden på samtal istället. 

Dock räknades inte tiden de lade på att läsa sammanfattningen av intervjuerna till workshoptiden 

trots att det tog en viss mängd av deras tid innan uppgiften. Trots att det inte tog mycket längre tid 
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har deltagarna sammanlagt använt betydligt fler attribut i sina berättelser än deltagarna i första 

workshopen.  

I workshop 2 lyckas deltagarna förvånansvärt bra att hålla informationen konsekvent. De tolkar inte 

attributet i ett vakuum utan tar hänsyn till vad tidigare attribut säger, eller till och med vad 

deltagaren beskrivit tidigare i berättelsen. De tittar snarare i sammanfattningen av intervjun och får 

all information därifrån. Workshopen visar att de som skapar personor inte behöver vara de som 

utför intervjuerna, vilket stärker påståendet att de som använder personor är de som bör skapa dem 

då detta är möjligt att göra.  

 

Persona 5 

Deltagare 5 hade erfarenhet sedan tidigare av att skapa personor. Persona 5 har enbart hoppat över 

ett attribut, dock så är attributet presenterat i oordning, vilket avviker från instruktionerna i 

workshopen. Av denna anledning var detta den persona där det var svårast att placera ut attributet. 

Deltagaren har även gett sin persona ett namn och en ålder. Personan i sig är dock en av de bättre 

som kom fram utav övningen, trots att instruktionerna inte följdes helt. Anledningen är att utav de 

25 attribut som blev tilldelade är enbart 3 feltolkade och 1 ej använd.  

Kvalitet: Deltagare 5 var den som var den enda deltagaren som skrev allting i ett enda stycke, istället 

för att dela upp dem. Attributet kommer i oordning, vilket tyder på att de läser attributet i förväg 

istället för att tolka dem rad för rad och skriva ner dem i den ordningen. De 3 attribut som är 

feltolkade anses inte vara så pass felaktigt att de bidrar till problem i personan. De är till exempel inte 

motsägande till andra påstående eller går direkt emot vad källmaterialet säger.  Trots att alla 

instruktioner inte följdes var personen den mest kompletta, flera attribut har använts vid varje 

berättelse utan att vara för långrandig. Persona 5 är den med mest flyt i formuleringen.   

 

Persona 6 

Persona 6 har spaltats upp efter varje attribut exakt. Det är också den enda personan som verkligen 

använder sig av vartenda attribut som har blivit tilldelad. I kontrast till persona 3 har denna persona 

information som även kopplar till och är korrekt i attribut som presenteras längre ner i tabellen.  

Detta är för att de har haft tillgång till sammanfattningen av intervjun och inte nödvändigtvis för att 

de har tittat på senare attribut. Vid återkoppling med deltagaren bekräftades detta.  

Deltagaren använder inget pronomen men ger ändå känslan av att det är personan som pratar 

genom att skriva saker som till exempel ”Som tidigare sagt...”. Detta skulle kunna uppfattas som en 

återberättelse av en intervju eller att personan själv pratar.  

Personan har även nackdelen att deltagaren har skrivit mycket text. På de flesta ställen håller sig 

deltagaren kortfattad, men på ett antal attribut är texten för lång och detaljerad. När berättelsen 

sedan formaterats enligt mallen för persona kan texten ta mycket plats och sakna överskådlighet. 

Detta anses dock inte vara någonting specifikt dåligt för denna persona då varje persona som kommit 
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ut från workshoparna skulle behöva en renskrivning för att passa som en designpersona. Att skala 

ner text kan vara lättare när det finns mycket att ta av.   

 

Workshop 2 producerade mer användbara och korrekta personor av högre kvalitet. Personorna i 

workshop 2 skiljer sig från varandra men har likheter i tolkningen av attribut. Eftersom det bara finns 

ett korrekt sätt att tolka varje attribut är det dock svårt att säga att detta innebär att de liknar 

varandra och är valida av den anledningen. Att förse personaskaparna med utförlig information om 

användarna som ska representeras är det som i denna studie har varit avgörande för att skapa 

personor av god kvalitet som skulle kunna representera användarna i praktiken.  

 

8.2.3 Vad jag hade gjort annorlunda 
I workshop 1 det var det svårt för mig att veta hur lång tid det skulle ta för deltagarna att skapa sina 

berättelser. Att inte veta hur lång tid de hade på sig kan ha påverkat hur bekväma deltagarna kände 

sig. Hade jag gjort denna workshop igen hade jag satt en uppskattad tid så deltagarna vet att det tar 

minst 20 minuter att skapa personan och försett dem med en klocka. Då kan de själva känna om de 

ligger före eller efter tiden.  

Vid workshop 2 var det uppskatta tidsåtgången då det troligtvis skulle ta längre tid eftersom de hade 

material att läsa samtidigt som de skapade berättelserna. De hade också 5 fler attribut att gå igenom 

och det tog därför ca 10 minuter extra för deltagarna i workshop 2. Om denna studie skulle utföras 

igen skulle deltagarna få instruktioner om att jobba i minst 20 minuter och att de kommer bli 

avbrutna efter 45 minuter.  

Även när man inte vet hur lång tid en övning, eller intervju tar så är det bra om man har satt en tid 

som man förhåller sig till och ser till att avbryta när den har tagit slut. Om en deltagare tar 

oproportionerligt mycket tid på sig jämfört med en annan deltagare kan en jämförelse mellan 

resultaten anses orättvist. Framförallt om det bli stor skillnad i kvalitet. I denna studie uppstod inget 

problem med att någon deltagare tog längre än 45 minuter på sig att skapa sin persona då de visste 

att uppgiften skulle avbrytas så småningom. En deltagare som siktar på att utföra en uppgift på en 

timme arbetar på ett annorlunda sätt än en deltagare som är inriktad på en halvtimme.  

En annan sak jag skulle gjort annorlunda är att jag också hade satt mig och skapat en egen persona 

för att skapa en starkare känsla av en workshop. Att sitta och skriva i ett block kan ge deltagaren 

känslan av att de blir övervakade och att deras kroppsspråk blir noterat. Detta kan göra att 

deltagaren har svårare att fokusera eller att de rusar genom uppgiften.  
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9 Diskussion 
Tabellen visar att det finns både likheter och olikheter mellan personorna. Framförallt finns det 

mycket likheter mellan persona 1 och 2. Båda är skapade utifrån samma datamängd, så detta skulle 

kunna vara en påverkande faktor. Persona 3 och 4 skiljer sig mer från varandra än liknar varandra, 

och trots att de är baserade på samma datamängd har de mer likheter med persona 1 och 2 än med 

varandra. Framförallt persona 4 delar mycket likheter med persona 1. Exempel på likhet i tolkning är i 

attribut A9 ”Tittar i handboken varje dag, den kan ha uppdaterats” där persona 1 säger 

“Uppdateringar kan göras varje dag så jag ser alltid till att kontrollera rutinerna när jag jobbar”. 

Persona 2 säger ”Börjar alltid med en kopp kaffe och att kolla om handboken uppdaterats”. 

Personlighet är en viktig del av verktyget. Persona 4 har mest personlighet av resultaten. Det är 

tydligt utifrån uttryck som ”Sökfunktionen suger” att det är en mycket frustrerad persona. 

Deltagarna i intervjuerna visade också mycket frustration över just sökfunktionerna så detta är en 

lämplig tolkning av datamängden. Dock går inte narrativ såsom ”Lägg en kopia av handboken på dass 

så man kan uppdatera sig när man skiter” från samma persona att tolka som valid då handboken 

uppdateras så ofta att fysiskt format inte är möjligt att ha och det gör personan mycket frustrerad.  

Persona 1 är den enda valida personan som har tagits fram ur övningen. Varje berättelse går att 

återfinna i intervjumaterialet. Även bland de få attribut som inte är tolkade såsom de är menade att 

tolka så finns det ett antal av dem som går att återfinna i intervjumaterialet. Till exempel på Attribut 

A14: ”Svårt att hitta den information man behöver” som ska tolkas att den information tar lång tid 

att gå igenom för att hitta rätt avsnitt och persona 4 skriver ”Sökfunktionen suger” som ändå går att 

hitta i intervjumaterialet och är en av orsakerna till att informationen kan vara svår att hitta.  

 

9.1 Erfaren och oerfaren deltagare 
Alla deltagare oavsett erfarenhet hade mycket frågor kring uppgiften och kände sig osäkra i början. 

Ju mer de skrev desto färre blev frågorna och deltagarna blev fokuserade. Flera kunde ta lite paus 

under tiden och prata, det upplevdes som en social workshop. En deltagare bad mig dock att lämna 

rummet, då de blev nervösa av min närvaro. 

Tre deltagare hade erfarenhet av att skapa persona sedan tidigare. Det verkar dock inte finnas någon 

koppling mellan att ha tidigare erfarenhet och hur användbar deras persona är. Deltagare 1 har till 

exempel ingen tidigare erfarenhet men utförde uppgiften bäst av alla ur workshop 1. Alla personor 

har för- och nackdelar. De personor som är skapta av icke erfarna deltagare (persona 1 och 4) 

använder jag-form i sina berättelser, medan de erfarna (persona 2 och 3) använder en mer neutral 

form. Det finns inga riktlinjer på detta, men att använda jag-form skulle kunna upplevas som mer 

levande och lättare att empatisera till vilket kan vara en fördel. Deltagare 1 och 2 är de som har 

använt sig av flest attribut vilket tyder på att antalet attribut inte verkar hänga ihop med hur erfaren 

deltagaren är.  

Trots att kvaliteten inte påverkas av om någon har tidigare erfarenhet av att skapa persona sedan 

innan workshopen så finns det vissa likheter mellan användarna. De som har erfarenhet skriver i en 

mer löpande text och slår mer än gärna tillsammans flera attribut i en mening snarare än att skriva 

dem för sig (deltagare 2, 3, 5). De deltagare som inte har erfarenhet av att skapa persona separerar 
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berättelserna mer (deltagare, 4,6). Eftersom inga intervjuer hölls efter workshoparna så är det oklart 

vad detta kan bero på. Detta gäller dock inte för deltagare 1 som både är oerfaren men har ett 

bekvämt flöde i sin berättelse.  

Utöver innehållet tog det ungefär lika lång tid för alla deltagare att förstå uppgiften. Även de som 

hade tidigare erfarenhet av personor behövde lika lång tid att förstå den som de oerfarna. Det tolkar 

jag som att uppgiften i sig inte är svår att utföra och inte kräver tidigare erfarenhet för att förstå, 

eller eventuellt komma in i. Detta skulle kunna betyda att verktyget är nybörjarvänligt.  

Riktlinjerna och instruktionerna som finns tillgängliga idag är anpassade för att den som utför 

intervjuer även skapar de slutliga personorna. Detta är en ganska oflexibel metod trots att personan i 

sig sägs vara flexibel. Detta går inte nödvändigtvis ihop med att personan även ska reflektera 

utvecklingskraven, som inte nödvändigtvis ännu är framtagna. Ett antal riktlinjer har därför tagits 

fram för att skapa en persona i ett projekt där flexibilitet är nödvändigt.  

9.2 Valideringsmetoders relevans 
På grund av hur kvalitativa studier är utformade finns det alltid en grad av subjektivitet i tolkningen 

av insamlat material. Av den anledningen har information från observationer och egen erfarenhet av 

att interagera med handböcker och IT-systemet hålls till ett minimum. Trots det är det svårt att hålla 

objektivitet, framförallt vid analysen av resultatet från workshoparna. 

Det enda kriteriet som finns i dagsläget för att validera en persona är att skicka ut enkäter till riktiga 

användare som får utvärdera hur representativ en persona är. I studien av Chang et al. (2008) så 

anser båda grupperna att det är bättre att ha en persona att falla tillbaka på under 

konceptualiseringsfasen. Argumentet är (i detta fall) att personor underlättar då det ger gruppen en 

specifik vision om vem alla utvecklar för och deltagarna menar att det är en faktor som ökar 

kvaliteten på produkten. Trots att personan inte testats med potentiella användare tyckte ändå 

grupperna att det fanns fördelar med att använda persona i experimentet.  

Detta är ett exempel på en persona som inte validerats men ändå var ett bättre alternativ än att inte 

använda någon alls. Kvantitativa metoder är inte ett krav för att ta fram persona, men det kan även 

vara så att kvantitativa metoder inte fyller någon nödvändig funktion.  

En anledning till att personorna hade så många olikheter från varandra är att det var en viss variation 

på de attribut som blev tilldelade. Dock så skulle detta betyda att deltagarna är tvungna att använda 

precis alla attribut utan möjlighet att hoppa över dem för att personan ska kunna användas vid 

analys. Att tvinga deltagarna till att använda sig av attribut när de inte kan hitta på en berättelse är 

dock problematiskt, samt att man inte kan utvärdera eller omforma ett attribut medan workshopen 

pågår. En bra valideringsmetod bör fungera trots en variation av attribut, vilket denna metod inte 

gör.  

De två workshoparna i denna studie visar på att valideringsmetoden som Chapman & Milham (2008) 

föreslår för testning inte är tillräcklig som valideringsmetod då det är svårt att fastställa vad det 

innebär med att två personor är lika utan ytliga kriterier. Det är också mycket bias som kan påverka 

bedömningen av vad som är likheter och vad som är olikheter. Detta gör att resultatet troligtvis 

kommer variera stort beroende på vem som gör bedömningen.  



43 
 

Att ta fram flera olika personor – antingen med olika användningsområden, uppgifter eller 

personligheter är någonting som uppmuntras i detta verktyg. Att det kommer ut olika typer av 

personor trots att informationen deltagarna har haft tillgång till kan ofta ses som en positiv sak, 

snarare än negativ.  

10 Slutsats 
Hur man än bestämmer sig för att lägga upp en workshop för personor så kommer de personorna 

som skapas ha flera likheter mellan varandra, men också ha många olikheter. Det måste inte ses som 

en negativ sak. En personaworkshop kan få ut flera olika typer av personor med olika 

användningsområden på en relativt kort tid.  

Denna studie visar att olika människor kommer att skapa olika personor. Det skulle kunna vara 

möjligt att personorna skapas olika på grund av att deltagarna hade olika typer av 

användningsområden i tankarna. Eftersom alla fick en genomgång av vad en persona är och vad de 

kan användas till är det möjligt att de fastnade vid en typ av område som lät attraktivt för dem själva 

och att detta påverkar hur de tolkar attribut.  

På migrationsverket delar man gärna med sig av saker. Detta gäller även personor. Samma 

datamängd kan återanvändas till andra projekt. Som Grudin & Pruitt (2002) säger så bör en persona 

utvecklas med projektets behov och krav i åtanken. Därför kan det finnas fördelar med att skapa en 

ny persona snarare än att utföra nya intervjuer. Nedanför har ett antal riktlinjer tagits fram för 

skapandet av persona i en statlig myndighet.  

 

10.1 Riktlinjer 
Att intervjua en och en är viktigt och det är inte en slump att detta är en av de vanligaste metoderna 

för att samla in data i studier som utförs på arbetsplatser och även för personor. Det ger alla 

deltagare en röst. Intervjuer behöver inte utföras av någon som arbetar på myndigheten, och bör 

vara någon som inte har egen erfarenhet av systemet så att egna känslor inte påverkar hur de 

uppfattar och presenterar resultatet.  

Låt den som intervjuat ta fram kategorier och underkategorier 

Den rekommenderade metoden för att ta fram en persona är utifrån de attribut och kategorier som 

kommer fram vid analysen. Personaworkshopen visar att det krävs en viss mängd kunskap om 

arbetsuppgifterna för att detta ska vara möjligt. Även om en valid persona kan komma fram ur 

övningen, så kan detta vara på grund av slump. 

Grundad teori är en analysmetod där all information undersöks oavsett hur stor eller liten den är. 

Analysen bör utföras av den som utfört intervjuerna så att citat och påståenden inte misstolkas. Den 

som intervjuar har till exempel tillgång till eventuella inspelningar, och kan även bidra med egna 

upplevelser vid observationer eller genomgångar som utförts. Den som utfört intervjuer känner 

materialet väl och är den som är mest lämpade till att utföra analysen och skapa kategorierna och 

underkategorierna.  
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Låt gruppen som ska använda personan skapa den 

Det behöver inte vara en UX-designer som skapar en persona. Det behöver inte heller vara den som 

utför intervjuerna. Detta gör att den som utför intervjuerna inte behöver vara med i gruppen som 

utvecklar. Det kan vara en UX-designer på företaget, eller någon inhyrd. Workshoparna visar att man 

inte behöver vara direkt närvarande under datainsamling för att skapa användbara personor. Det 

viktigaste är ett bra underlag.  

Det viktigaste med personor är att gruppen får användning av personan och det är bara dem som kan 

veta när och var de behöver den. Objektivet blir alltså korrekt och det är det som är viktigt. Ett hinder 

för personor har varit att många menat på att de inte använder dem när de väl är framtagna. Detta 

skulle kunna bero på att de inte skapades av gruppen som skulle använda den, eller att bara en 

person i teamet skapade den. Det verkar inte finnas ett behov efter dem. En persona har enligt 

tradition ett riktigt ansikte och karaktärsdrag, men om någon tycker att detta känns fånigt, så kan 

personan modifieras efter vad som känns lämpligt och bekvämt för utövarna. Detta går inte att 

förutsäga av den som intervjuar.  

Den som skapar personan bör vara insatt i systemet som undersökts, något som informationen de 

arbetar med behöver reflektera. Det finns en fördel om de inte har egen erfarenhet av det. Detta för 

att inte deras egna känslor ska påverka hur personan utformas. Om de hade erfarenhet av en tidigare 

version av systemet till exempel finns det en risk att deras uppfattning är irrelevant och påverkar 

resultatet på ett missvisade vis.  

Personaworkshopen i detta arbete visar att det inte måste ta mer än 30 minuter att skapa en 

persona utifrån ca 20 attribut och att erfarenhet sedan tidigare inte har någon större påverkan på 

resultatet, vilket gör det till ett verktyg som passar för nybörjare. Chang et al. (2008) menar även att 

skapa personor i grupp är möjligt, så man kan se det som en gruppövning. Man behöver inte dela 

upp grupper för att skapa en var och sedan välja den bästa.  

Skapa fler personor 

En anledning till att skapa flera olika personor är för att illustrera olika typer av karaktärer. De kan ha 

olika jobb, olika personligheter och bakgrunder. I detta fall kan det kännas uppenbart att skapa olika 

personor då de representerar olika användare. Det kan också vara lämpligt att skapa fler personor i 

samma användningsområde 

Personorna i studien visar på mångsidighet. Alla är baserade på samma attribut, samma deltagare, 

samma upplevelser, men ändå är de olika. Precis som nämnts i kapitel 2.4 så är personor ett 

mångsidigt verktyg, men detta ska inte nödvändigtvis tolkas som att en och samma persona behöver 

representera alla användare.  

Istället för att försöka skapa en så mångsidig persona som möjligt. Skapa en i syfte att använda i din 

del av projektet. Om personan förväntas användas till andra delar är det bättre att skapa ytterligare 

en persona som är anpassad till den delen.  På så sätt undviker man även att en utomstående person 

skapar en persona för en annan grupp, utan att ha koll på deras krav.  
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Hoppa över de attribut som inte behövs 

Faily & Flechais, 2011 anser att alla attribut ska användas vid skapandet av persona och antingen 

utvärderas eller skrivas om när de inte passar in i personan. Detta kan dock bli problematiskt när 

personor utvecklas i ett specifikt syfte och de som skapar den inte är samma som intervjuar. All 

information kan vara viktig att ta reda på men om en sökfunktion ska utvecklas behövs inte 

nödvändigtvis attribut om en chattfunktion användas i personan. Personan ska vara aktuell för de 

team som ska använda den och känner de att de inte har användning för en viss typ av information 

så kan de hoppa över den.  

Till exempel om handböcker ska byggas om från grunden kan ett utvecklingsteam vara intresserade 

av vad användare tycker är positivt med de existerande handböckerna. De kanske inte är lika 

intresserade av rutinerna som användare har idag då dessa eventuellt förändras helt och teamet 

upplever att den informationen begränsar kreativitet. Då väljer teamet att inte ta med dessa i 

personan.  

 

10.2 Framtida studier 
Ett av målet med UX är att undvika fel och problem innan de ens uppstår i produkten då det kan vara 

mer tids- och kostnadskrävande att rätta till ett problem än det är att undvika det. Samma princip 

borde gälla för personor, där man lägger mer tid på att validera intervjumaterial och attribut istället 

för att validera den färdiga personan.  

Trots det är det inte orimligt att även validera personan, men frågan blir då vad vi kan lära oss av den 

metoden man använder sig av. I studiens valideringsmetod var kriteriet för en godkänd persona att 

alla som skapades såg likadana ut. Detta är problematiskt då godkänd i detta fall är mycket 

subjektivt.  

Studien visar att kvalitet är mer avgörande för om en persona är användbar eller inte. En av dessa är 

att berättelserna är konsekventa. En vidare studie behövas för att testa vilka fler faktorer som är 

avgörande när man skapar personor. Det skulle också vara av intresse att se vilka faktorer som avgör 

vilken typ av område personan ska användas i.   
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Bilaga 1 alla personor 

Persona 1 
Positivt 

Handböckerna är lättlästa (A4) och jag upplever att de uppdateras och blir bättre hela tiden (A3). 

Dock är det svårt att hitta dem både med tanke på var de lagras men också för att layouten är rörig 

(A4). Jag jobbar efter informationen i handböckerna då jag vet att de uppdateras och jag därför kan 

lita på att att det som står är korrekt (A5). 

När jag behöver stöd 

Uppdateringar kan göras varje dag så jag ser alltid till att kontrollera rutinerna när jag jobbar (A9). 

Pga av detta lägger jag mycket tid på att gå igenom handböckerna och även om jag som erfaren 

handläggare borde kunna det mesta (A10). Om jag stöter på avvikande ärenden som jag inte jobbat 

så mycket med stämmer jag av dem med någon beslutsfattare i första hand och i andra hand frågar 

jag kollegor om hjälp att hitta korrekt avsnitt i handboken (A11). 

Frustrationer 

Jag önskar att vi hade mer tid att kunna läsa i handböckerna (A13). Det kan vara svårt att hitta just 

den informationen som jag behöver ha vid det specifika tillfället (A14). Ibland hittar jag också 

exempel på när det står olika information som faktiskt motsäger sig självt (A15). Jag skulle vilja att 

det fanns ett lätt sätt att hitta uppdaterade avsnitt för att lätt kunna se om rutiner ändrat sig (A16).  

Rutiner 

Jag börjar alltid med att stämma av med handboken innan jag frågar någon annan då jag tycker det 

är roligt att lyckas hitta informationen på egen hand (A18). Det gör också att jag lär mig hitta bättre i 

handboken (A19). Allra smidigast går förstås jobbet om jag slipper slå upp saker i handboken hela 

tiden (A20).  

Önskemål om förbättringar 

Det skulle vara väldigt bra med en speciell sökfunktion för just handboken istället för att jag måste 

söka över hela verksnätet (A22). Allra bäst vore det om informationsstödet kunde ligga i direkt 

anslutning till funktionerna i systemet (A23) för då skulle det inte finnas någon ursäkt för att inte 

kontrollera att man gör rätt (A24). Det är förstås viktigt att handböckerna är uppdaterade (A25) och 

det borde finnas ett mycket smidigare sätt att se och hitta uppdaterade avsnitt och även när de 

uppdaterades (A26). 
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Persona 2 
I dags läget så är stöden ganska dåliga, men jag ser att det sakta förbättras (A3). Handböckerna är 

svåra att uppfatta men kan vara svåra att få tag på (A4). Svaren finns oftast och fungerar till stor del 

för de aktuella ärendet (A6). 

Det är sällan som handboken krävs men när den behövs så är den tll hjälp. Handboken kan vara 

överflödig ibland, det borde finnas ett bättre alternativ som inte krävs läsning så ofta (A10). Vid de 

tillfällen som boken används men där informationen inte kan hittas så tar jag ofta hjälp av en kollega 

(A11). 

Handboken tar tid – vill inte slösa tid på att leta efter något som kanske inte finns (A13). Det är sällan 

som boken motstider sig själv men när det sker så tar jag hjälp av en kollega (A14). De bitar som 

motstrider är oftast uppdateringar som inte tar hänsyn till äldre regler (A16).  

När boken krävs så är det den jag går till först – men är en erfarnen kollega i närhten så frågar jag 

ibland henom (A18). Bokens strutur har man lärt sig, men det är fortfarande vissa delar som man inte 

alltid hittar direkt (A19). Det går alltid snabbare utan handboken, det är bara ett extra steg som tar 

tid, men som krävs ibland (A20). 

En bra sökfunktion skulle vara perfekt (A22) – slippa bläddra och hitta hjälp direkt i systemet (A23). 

Infon i bör alla läsa, dock används vissa delar mer än andra och det är dem man memorera och kan, 

förutom det så bör man alltid läsa informationen (A24). Men för att alla ska läsa infon så bör den vara 

relevant och uppdaterad också, man bör få reda på när infon uppdaterats (A25).  

 

Persona 3 
Positivt: Stöden är bra för nya handläggare, för att lära sig hur arbetsprocessen fungerar (A2). Dock 

bör alla handläggare använda sig av stöden, både nya och mer erfarna, då stöden konternueligt 

uppdateras och förbättras (A3). 

När jag behöver stöd: Handläggaren uppskattar alla stöd som finns till hands under ärendenas gång 

(A7). Dock känns det som att handläggarna glömmer bort att använda stöden eller väljer att gå på 

”erfarenhet ” istället för att använda sig av stödet (A8). Det bör läggas ner mer tid för att använda 

stöden, spciellt i svåra ädenden där bedömningar ska göras (A10). 

Frustrationer: Anledningen till att handläggare väljer att inte använda stöden är på grund av att de 

tar tid (A14), är svårt att hitta i och mycket motsägelsefull information finns (A15). Att använda 

stöden tar därför onödigt mycket tid och handläggare väljer att handlägga ärenden utan stöd. 

Rutiner: Genom att använda handböckerna så fort något blir svårt att hantera i ett ärende lär sig 

hadläggaren vart de ska leta för att hitta svaren (A19). 

Förbättringsförslag: Det ska inte vara jobbigt eller krångligt att använda stöd eller handböcker. Det 

ska vara en självklarhet att använda stöd så fort något är oklart (A22). 
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Persona 4 
Eftersom jag är glömsk använder jag frågetecknen hela tiden. Då slipper jag läsa manualen (A2). 

Jag läser ofta stöden för då lär jag mig nya saker hela tiden och blir bättre i mitt jobb. 

- 

Jag använder oftare stöden än frågar kollegerna när jag gör bedömningar (A18). 

Ofta måste jag kolla saker jag inte gör så ofta, typ vem var jordbruksminister i Uttar Pradesh 1967? 

(A8) 

 

Börjar alltid med en kopp kaffe och att kolla om hanboken uppdaterats (A9). 

Lägg en kopia av handboken på dass så man kan uppdatera sig när man skiter (A10). 

 

Avhjälpande av tekniska problem tar för lång tid (A12). 

Minst en hlvtimme av arbetsdagen borde kunna reserveras till att läsa handboken. 

Sökfunktionen suger (A14/A20). 

Det borde finnas ett enkelt sätt att återmata konstigheter i systemet (A15). 

 

Det är bättre att folk får läsa förklarande text själva än att de får höra mina tolkningar, därför 

hänvisar jag dem till ett avsnitt (A17). 

- 

Genom att använda stöden ofta får man ett sjätte sinne för var svaren finns (A19). 

 

Likartade system borde vara utformade på ett likartat sätt. Det skulle spara tid, särskilt för nya 

användare (A21). 

Sökfunktionen suger (A14/A20). 

När stödet inte finns i systemet blir det många fönster på skärmen. Man går vilse och tappar tid 

(A23). 

Om man inte måste läsa stöden missar man uppdateringar och nyheter pga stress och beslut fattas 

på gamla grunder (A24). 
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Persona 5 
Namn: Claes-Göran 

Ålder: 53 

Claes-Göran jobbar som handläggare på migrationsverket och har under sitt under sin tid på denna 

arbetsplats fått många olika intryck av de verktyg som han använder i sitt arbete. Han har under åren 

haft problem med främst IT-verktygen som dels kan vara svåra att navigera efter information (som 

ibland motsäger sig själv) (A15), ibland krashar utan rimlig orsak (A12). Det kan ibland även vara 

mycket tidskrävande att använda it-verktygen och några uppdateringar märker han eller inte av trots 

att han använder system dagligen (A13). 

Dessa frustrationer kring information och uppdateringer kan han även finna i sin hjälphandbok, som 

han använder när han söker stöd för bedömningar av olika slag (A7), samt när han ska hantera 

ovanliga ärenden (A8). 

Av denna anledning har han nu som vana att skumma igenom handboken på daglig basis för att se 

om något har ändrats sedan igår, då han inte blir utmärksammad när uppdateringar sker (A9/A16).  

Återigen gör sig tidsbristen påmind vid sådana här situationer, och han önskar att han kunde få en 

halvtimme per dag att läsa igenom handboken noggrannare (A10).  

När handboken inte hjälper så brukar han ta hjälp av kollegor eller beslutsfattarna men det är sällan 

(A11/A18).  

Men allt är inte bara dåligt. Numera finns det små frågetecken man kan klicka på i ett av IT-systemen 

som berättar vilket typ av information det är som ska skrivas in och var den finns (A2).  

En del förbättringar, som dessa frågetecken, märker man faktiskt av och uppskattar som 

medarbetare (A3).  

Och trots sina navigationssvårigheter är handboken trots allt väldigt tydlig med vad man ska göra i en 

given situation, den är inte för svårläst eller tvetydig (A4).  

All information finns ju faktiskt där i ändå (A6), och man vet att man gör rätt när man följer det som 

står i boken (A5).  

Något annat som är positivt med arbetsplatsen är de rutiner som finns där. Det är vanligt på 

arbetsplatsen att man hjälper kollegor navigera i handboken och hitta rätt information (A17). Trots 

detta försöker Claes-Göran ändå oftast försöka hitta information först själv, vilket gör att manmer 

och mer lär sig hitta rätt (A19).  

Även rutiner i arbetessättet, arbetsuppgifterna går bra överlag (med undantag för navigeringen av 

handboken ibland) vilket är uppskattat (A20).  

Men det finns alltid rum för förbättring menar Claes-Göran. En sökfunktion anpassad för 

handböckerna vore bra (A22). Konsekvent utformning på mallar, rutiner och enheter mellan olika 

myndigheterna kopplade till Migrationsverket (A21). 
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Mer effektiv tillgång på informationsstödet, som idag är omständigt att plocka fram (A23). Möjlighet 

att säkra att ens handbok är ordentligt uppdaterad (A26). Mer info om nya uppdateringar till 

handböckerna. Mer tid att läsa handboken.  

 

 

  

Persona 6 

 


